
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

ค ำขอผอ่นผนัหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัระยะเวลำกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ ีไ่ดร้บัอนุญำต 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 ผูย้ืน่ค ำขอ มคีณุสมบัต ิดังนี้ 

12.1.1 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยหลักทรัพย ์

12.1.2 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ขอผ่อนผันกอ่นวันครบก ำหนดระยะเวลำเสนอขำยตำมทีก่ ำหนดในประกำศอยำ่งนอ้ย 30 วัน 

12.1.3 ผูย้ืน่ค ำขอ ตอ้งแสดงไดว้ำ่กรณีทีข่อผอ่นผันดังกลำ่วมเีหตจุ ำเป็นและสมควรอันท ำใหผู้ย้ืน่ค ำขอผอ่นผันฯ 

ไมส่ำมำรถเสนอขำยหลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับอนุญำตใหแ้ลว้เสร็จตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ทัง้นี้ กำรขอผอ่นผันตอ้งมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง 

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม ่ลงวันที ่15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 

12.2 

ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำตัง้แตวั่นทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรค

รบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 13 

 

หมำยเหต*ุ กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูร้ับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน 

จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (- เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
- วันหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด))  
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ. วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กทม โทร 02-695-9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูย้ืน่ขอผ่อนผันยืน่ค ำขอผอ่นผันพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

(หมายเหต:ุ (สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่ับผดิชอบจะขึน้อยู่กับประเภทของค ำขอผอ่นผัน))  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

ส ำนักงำนพจิำรณำเหตุผล 
ควำมจ ำเป็นและผลกระทบต่อบรษัิทและผูล้งทนุประกอบกำรขอ

ผอ่นผัน 

19 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ 
(ระยะเวลำในกำรพจิำรณำอนุญำตจะขึน้อยูกั่บประเภทของหลัก

ทรัพยท์ีข่ออนุญำต))  
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับขัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืขอผอ่นผนั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

เอกสำรอำ้งองิหรอืประกอบกำรขอผอ่นผนั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

3) 

 

เอกสำรอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถ. วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขต จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท ์: 1207 

หรอื 0-2695-9999 email : complain@sec.or.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8387/ คูม่อื 8891 

 
17/07/2558 03:49 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

17/07/2558 03:49 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

30/06/2558 19:23 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 
30/06/2558 19:22 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 

19/06/2558 15:57 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 
17/06/2558 15:16 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วันที ่



17 ม.ิย. 58 
22/05/2558 18:14 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 

22/05/2558 17:55 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 
 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 17/07/2558 

http://www.info.go.th/

