
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การเสนอขายหุน้-PP และการเสนอขาย warrant-PP 

ในกรณีอืน่ทีม่ใิชก่รณีการเสนอขายทีค่ณะกรรมการไดร้บัมอบหมายใหก้ าหนดราคาเสนอขายใน

ชว่งเวลาทีเ่สนอขายหรอืการเสนอขายทีผู่ถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1) ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นบรษัิทมหำชนจ ำกัดทีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ซึง่มหีุน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์

 

2) ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถด ำเนนิกำรยืน่ร่ำงค ำขอ พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบต่อส ำนักงำนส ำหรับกำรพจิำรณำ pre-process 

กอ่นยืน่ค ำขอ ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 45 วันกอ่นกำรประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมัตใิหอ้อกหุน้-PP และ / หรอื warrant-PP 

ในกรณีผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อกหุน้-PP และ / หรอื warrant-PP 

ในกรณีอืน่ทีม่ใิชก่รณีกำรเสนอขำยทีค่ณะกรรมกำรไดร้ับมอบหมำยใหก้ ำหนดรำคำเสนอขำยในชว่งเวลำทีเ่สนอขำย 

หรอืกำรเสนอขำยทีผู่ถ้อืหุน้มมีตกิ ำหนดรำคำเสนอขำยไวอ้ยำ่งชดัเจน ทัง้นี้ เอกสำรทีต่อ้งยืน่มดีังนี้ 

 

2.1) ร่ำงหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ซึง่มรีำยละเอยีดตำมทีป่ระกำศรำยกำรในหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ก ำหนด 

พรอ้มทัง้ระบขุอ้มูลทีแ่สดงถงึกำรปฏบัิตหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรเสนอวำระดังกลำ่วต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้วำ่เป็นไป 

เพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษัิทเมือ่พจิำรณำจำกวัตถปุระสงคข์องกำรเพิม่ทนุ รำคำเสนอขำย และเงือ่นไขในกำรเสนอขำย 

โดยค ำนงึถงึกำรรักษำสทิธแิละควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ของบรษัิทแลว้ 

 

2.2) ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและเอกสำรประกอบ ในวำระทีเ่กีย่วกับกำรเสนอใหอ้อกหุน้เพิม่ทนุ 

 

2.3) เอกสำรทีแ่สดงว่ำ ร่ำงหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้มรีำยกำรตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

 

2.4) ยืน่ร่ำงหนังสอืขอผ่อนผันทีแ่สดงถงึเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรขอผ่อนผันพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ (ถำ้ม)ี 

 

2.5) เอกสำรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำค ำขออนุญำต 

 

3) ส ำนักงำนจะตรวจสอบควำมถกูตอ้งและครบถว้นของเอกสำรขำ้งตน้ 

โดยอำจด ำเนนิกำรสอบถำมขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอเกีย่วกับขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิในเอกสำรดังกล่ำว 

และส ำนักงำนจะแจง้ขอ้สงัเกตแกผู่ย้ืน่ค ำขอภำยใน 10 วันนับแตย่ืน่ร่ำงค ำขอ 

เพือ่ใหผู้ย้ืน่ค ำขอน ำไปปรับปรุงกอ่นกำรจัดสง่หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

 

4) ภำยหลังจำกผูย้ืน่ค ำขอไดร้ับมตอินุมัตจิำกผูถ้อืหุน้ใหอ้อกหุน้-PP และ / หรอื warrant-PP แลว้ 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบตำมทีก่ ำหนดต่อส ำนักงำนภำยในระยะเวลำทีป่ระกำศอนุญำตให ้

เสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ำกัด และ / หรอื ประกำศอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธ ิก ำหนด 

 

5) ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้-PP และ / หรอื warrant-PP 

ก็ตอ่เมือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มกีำรปฎบัิตใิหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังนี้ 

 

5.1) เป็นไปตำมประกำศอนุญำตกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบคุคลในวงจ ำกัด และ / หรอื 

ประกำศอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธกิ ำหนด 

โดยตอ้งจัดสง่หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ซึง่มรีำยละเอยีดในหนังสอืนัดประชมุตำมทีป่ระกำศรำยกำรในหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้

ก ำหนดรวมทัง้ตอ้งระบขุอ้มลูทีแ่สดงถงึกำรปฏบัิตหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรเสนอวำระดังกล่ำวต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้วำ่

เป็นไปเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของบรษัิทเมือ่พจิำรณำจำกวัตถุประสงคข์องกำรเพิม่ทนุ รำคำเสนอขำย 

และเงือ่นไขในกำรเสนอขำย โดยค ำนงึถงึกำรรักษำสทิธแิละควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ของบรษัิทแลว้ นอกจำกนี้ 

ยังตอ้งมสีำระไมต่่ำงจำกร่ำงหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดป้รับปรุงขอ้มูลตำมขอ้สงัเกตของส ำนักงำน 

 

5.2) ตอ้งสง่หนังสอืนัดประชมุดังกล่ำวต่อผูถ้อืหุน้ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 14 วันกอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ 

พรอ้มทัง้เปิดเผยหนังสอืนัดประชมุดังกลำ่วผ่ำนระบบกำรรับสง่ขอ้มลูของตลำดหลักทรัพยก์อ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ 



 

5.3) ผูย้ืน่ค ำขอไดร้ับมตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตใิหเ้สนอขำยหุน้ PP และ / หรอื warrant-PP 

 

6) ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกระบวนกำรในกำรพจิำรณำค ำขอนับแต่วันทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้น 

ตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

 

7) หำกผูย้ืน่ค ำขอมคีวำมประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ำขอผ่อนผันเพือ่ไม่ปฏบัิตติำมหลักเกณฑห์รอืเงือ่นไขทีป่ระกำศก ำหนดผูย้ืน่ค ำขอ 

สำมำรถยืน่ค ำขอผ่อนผัน พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ มำพรอ้มกับกำรยืน่ค ำขอในครัง้นี้ดว้ย ทัง้นี้ 

ส ำนักงำนจะแจง้ผลกำรพจิำรณำค ำขอและค ำขอผ่อนผัน (ถำ้ม)ี ภำยใน 15 วันแตวั่นทีส่ ำนักงำนไดร้ับค ำขอผ่อนผัน (ถำ้ม)ี 

พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนถูกตอ้งครบถว้น 

 

 

หมำยเหต ุ**ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอ และเริม่นับระยะเวลำด ำเนนิงำนเฉพำะเมือ่ผูย้ืน่ค ำขอไดย้ืน่เอกสำรครบถว้นแลว้ 

ในกรณีทีส่ ำนักงำนตรวจสอบแลว้พบวำ่ รำยกำรเอกสำรไมค่รบถว้น 

ส ำนักงำนจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยในวันทีย่ืน่ค ำขอดังกลำ่ว 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (- เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 

- วันหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด ))  
ส ำนักงำน ก.ล.ต.333/3 ถ.วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กทม 02-033-9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูย้ืน่ค ำขอยืน่หนังสอืขออนุญำตและค ำขอผอ่นผัน (ถำ้ม)ี 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบตำมทีก่ ำหนด 
- เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบของหนังสอืและเอกสำรหลักฐำน 

ประกอบ  
- กรณีเอกสำรครบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียม 

โดยใหน้ ำใบเสร็จรับเงนิมำแสดงส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอ 

ไวพ้จิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 

- เจำ้หนำ้ทีส่อบทำนรำยละเอยีด วเิครำะห ์สรุปขอ้มลู 
พรอ้มทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและหำรอืผูบั้งคับบัญชำ 

- ฝ่ำยงำนจัดท ำบันทกึสรุปขอ้เท็จจรงิและควำมเห็นเพือ่เสนอ 
ผูบั้งคับบัญชำ  

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนแจง้ผลกำรพจิำรณำภำยใน 15 วัน 

นับแตย่ืน่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนถูกตอ้งครบถว้น ))  

14 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ
(กรณีบคุคลผูม้อี ำนำจลงนำมของผูย้ืน่ค ำขอเป็นผูม้สีัญชำตไิทยใหร้ะบุ 

เลขประจ ำตัวประชำชน) 

2) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(กรณีบคุคลผูม้อี ำนำจลงนำมของผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลตำ่งชำต ิ
ใหย้ืน่ส ำเนำใบตำ่งดำ้วหรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 

ซึง่รับรองควำมถกูตอ้งโดยเจำ้ของเอกสำร) 

- 

3) 
 

ค าขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน 

เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี ) 

- 

4) 

 

ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการ 

ประชุมคณะกรรมการในวาระทีเ่กีย่วกบัการเสนอใหอ้อกหุน้ PP 

และ / หรอื warrant-PP และเอกสารหลกัฐานประกอบการประชุม 
(ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน 

เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี ) 

- 

5) 
 

ส าเนาหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
และเอกสารทีแ่สดงวา่หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้มรีายการตามที ่

ก าหนดในประกาศวา่ดว้ยรายการในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

และมขีอ้มลูทีแ่สดงถงึการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการในการ 
เสนอวาระดงักลา่วตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วา่เป็นไปเพือ่ประโยชนท์ีด่ ี

ท ีสุ่ดของบรษิทัเมือ่พจิารณาจากวตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ 
ราคาเสนอขาย และเงือ่นไขในการเสนอขาย 

โดยค านงึถงึการรกัษาสทิธแิละความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้บรษิทั 

แลว้  รวมท ัง้มสีาระไมต่า่งจากรา่งหนงัสอืนดัประชุมทีป่รบัปรงุตาม 
ขอ้สงัเกต  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน 

เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี) 

- 

6) 
 

ค ารบัรองวา่บรษิทัฯ 
ไดจ้ดัสง่หนงัสอืนดัประชุมถงึผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 

วนักอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขอมตอิอกหุน้-PP และ/หรอื 

warrant-PP โดยอาจแนบเอกสารทีอ่อกโดยบรษิทั 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ("TSD") 

มาดว้ยก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

 - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัเกีย่วกบัการรบัทราบภาระหนา้ที ่
ความรบัผดิชอบและเงือ่นไขการอนุญาต 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน 

เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี ) 

- 

9) 
 

ขอ้จ ากดัการโอน warrant-PP ทีจ่ะเสนอขายน ัน้กบัส านกังาน 
ซึง่มขีอ้ความทีแ่สดงวา่บรษิทัจะไมร่บัจดทะเบยีนการโอน 

warrant-PP ไมว่า่ในทอดใด ๆ 

หากการโอนดงักลา่วจะท าใหใ้บส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายใน 
คร ัง้น ัน้ไมส่ามารถคงลกัษณะของบคุคลในวงจ ากดัได ้เวน้แตเ่ป็น

กำรโอนทำงมรดก  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน 

เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี ) 

- 

10) 

 

หากเป็นกรณีเสนอขาย warrant-PP 

ทีผู่ถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายชดัเจน 

ผูย้ ืน่ค าขอตอ้งจดัใหม้แีละน าสง่ขอ้ตกลงการลงทุนทีม่ขีอ้ก าหนด
หา้มการโอน warrant-PP เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

กบัส านกังาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน 

เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี ) 

- 

11) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิหรอืประกอบการยืน่ค าขออนุญาต (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน 
เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี) 

- 

12) 

 

หนงัสอืขอผอ่นผนั (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน 

เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี) 

- 

13) 
 

เอกสารอา้งองิหรอืประกอบการขอผอ่นผนั (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน 

เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี) 

- 

14) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน 
เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี ) 

- 



 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการออกเสนอขายหุน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์
1207 หรอื 0-2033-9999 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))  
3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอ-หุน้ PP 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบค ำขอ-warrant PP 

(หมายเหต:ุ -)  
3) เอกสำรทีแ่สดงวำ่หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ดังกล่ำวมรีำยกำรตำมทีก่ ำหนดในประกำศวำ่ดว้ยรำยกำรในหนังสอื 

นัดประชมุผูถ้อืหุน้ (แบบ Checklist หุน้-PP) 
(หมายเหต:ุ -)  

4) เอกสำรทีแ่สดงวำ่หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ดังกล่ำวมรีำยกำรตำมทีก่ ำหนดในประกำศวำ่ดว้ยรำยกำรในหนังสอื 

นัดประชมุผูถ้อืหุน้ (แบบ Checklist warrant-PP) 
(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสอืรับรองภำระหนำ้ที ่PP 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 67535 / คูม่อื 1092532 
 

 
07/01/2559 14:38 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

07/01/2559 14:38 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

30/12/2558 15:49 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) ศวิะกร กรรณสตู 
29/12/2558 16:52 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) พรรณี เรอืงแววมณี 

29/12/2558 15:28 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) พรรณี เรอืงแววมณี 
29/12/2558 14:33 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI 

เพือ่ปรับแกแ้บบฟอรม์ค ำขอ 

09/12/2558 15:11 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) ศวิะกร กรรณสตู 
09/12/2558 13:57 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) พรรณี เรอืงแววมณี 



09/12/2558 09:10 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) พรรณี เรอืงแววมณี 
08/12/2558 15:53 น. หัวหนำ้หน่วยงำนไมอ่นุมัต ิ(Reviewer rejected) เอนก อยูย่นื มปีรับปรุงแกไ้ขบำงสว่น 

 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/11/2561 

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

