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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเพ่ือให้แบบค ำเสนอซือ้มีผลบังคับใช้ (แบบ 247-4) 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: ฝ่ายพฒันาบรษิัท 
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สงักดักระทรวง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเพื่อใหแ้บบค าเสนอซือ้มีผลบงัคบัใช ้(แบบ 247-4) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายพฒันาบริษัท 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนมุติั  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิีการในการเขา้ถือ
หลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ากิจการ ลงวนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

2) พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
3) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 6/2546 เรือ่ง แบบเอกสาร

เกีย่วกบัการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ากิจการ ลงวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554  
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  1 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเพื่อใหแ้บบค าเสนอซือ้มีผลบงัคบัใช ้(แบบ 247-4)  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์1207 หรือ 0 2695 9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ 
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1.  เปิดใหบ้ริการทกุวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ ยกเวน้วนัหยุดทีส่  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ 
    และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
2.  เปิดใหบ้ริการถงึ 15.00 น. เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร  
3.  ผูย้ืน่ค าขออาจนดัหมายวนัและเวลายืน่ค าขอกบัเจา้หนา้ทีข่องส านกังานล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั  
    เพือ่ทีส่  านกังานจะไดเ้ตรียมการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูย้ืน่ค าขอตามสมควร 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 

12.1  ผูย้ื่นค าเสนอซือ้ตามแบบ 247-4 ตอ้งเป็นผูท้  าค าเสนอซือ้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
12.2  ใหผู้ย้ื่นค าเสนอซือ้ยื่นแบบ 247-4 ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สจ. 6/2546 เรื่อง แบบเอกสารเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ก าหนด 

12.3   แบบ 247-4 ที่ยื่นจะมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่ยื่นค าเสนอซือ้ต่อส านกังาน 
 

หมายเหต ุ**กรณีแบบ 247-4 หรือเอกสารหลกัฐานประกอบแบบ 247-4 ไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น และไม่อาจ
แกไ้ข/เพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ ผูร้บัแบบ 247-4 และผูย้ื่นแบบ 247-4 จะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและ 
รายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นแบบ 247-4 ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม หากผูย้ื่น
แบบ 247-4 ไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผูร้บัแบบ 247-4 จะด าเนินการคืนแบบ 247-4 
และเอกสารหลกัฐานประกอบแบบ 247-4 นัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่ไดม้ายื่นแบบ 247-4 ดว้ยตนเองแต่มอบหมายให้
ผูอ่ื้นเป็นผูม้ายื่นแบบ 247-4 แทน หากเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งไม่ถกูตอ้งครบถว้น ผูม้ายื่นแบบ 247-4 แทน 
ตอ้งมีเอกสารแสดงว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจากผูย้ื่นแบบ 247-4 ใหเ้ป็นผูล้งนามในบนัทกึความบกพร่องดว้ย 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

- ผูท้  าค าเสนอซือ้ยื่นค าขอ
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 
- เจา้หนา้ที่ผูร้บัค าขอ
ตรวจสอบความครบของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
- กรณีเอกสารครบถว้น  

1 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาด
หลกัทรพัย ์

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ใหผู้ข้อผ่อนผนัช าระ
ค่าธรรมเนียม โดยใหน้ า
ใบเสรจ็รบัเงินมาแสดง 
เพื่อใหส้  านกังานมีหนงัสือ
รบัค าขอไวพ้ิจารณา 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   1 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

ส ำนกับริหำร 
กำรทะเบียน 

0 1 ฉบบั (กรณีผูข้อผ่อนผนั
เป็นบุคคลธรรมดำ 
- ใหผู้ข้อผ่อนผนั
ลงนำมรบัรอง
ควำมถูกตอ้ง 
ในเอกสำร  
กรณีบุคคล
ธรรมดำเป็นผูม้ี
สญัชำติไทย 
กรณีผูข้อผ่อนผนั
เป็นนิติบคุคล 
- ใหย้ื่นส ำเนำ 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชนของ
กรรมกำรผูม้ี
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ ำนำจลงนำม
ผกูพนัของผูข้อ
ผ่อนผนัพรอ้มทัง้
ลงนำมรบัรอง
ควำมถูกตอ้ง) 

2) 

หนงัสือรบัรอง 
นิติบุคคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณี 
ผูข้อผ่อนผนั 
เป็นนิติบคุคล  
ใหก้รรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนัของผูข้อ
ผ่อนผนัลงนำม
รบัรองควำม
ถกูตอ้งในเอกสำร 
พรอ้มประทบัตรำ
นิติบุคคล (ถำ้มี)) 

3) 

เอกสำรอ่ืนๆ - 0 1 ชดุ (*กรณีผูข้อผ่อน
ผนัเป็นบุคคล
ต่ำงชำติหรือนิติ
บคุคลต่ำงประเทศ 
ใหย้ื่นเอกสำรที่
ยืนยนัถึงกำรมี
ตวัตนที่แทจ้รงิ 
อย่ำงนอ้ย
ดงัต่อไปนี ้
- กรณีผูข้อผ่อนผนั
เป็นบุคคลธรรมดำ 
ใหย้ื่น ส ำเนำใบ
ต่ำงดำ้วหรือส ำเนำ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หนงัสือเดินทำง 
พรอ้มลงนำม
รบัรองควำม
ถกูตอ้ง 
- กรณีผูข้อผ่อนผนั
เป็นนิติบคุคล  
ใหย้ื่น 
(1) ส ำเนำหนงัสือ
รบัรองกำรจด
ทะเบียนซึ่งออก
โดยหน่วยงำน
รำชกำรท่ีมีอ ำนำจ
ของประเทศ 
ซึ่งนิติบุคคลนัน้ 
มีภมูิล  ำเนำ 
(2) ส ำเนำหนงัสือ
รบัรองรำยชื่อ
กรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคล 
พรอ้มดว้ยเงื่อนไข
หรืออ ำนำจในกำร
ลงนำมผกูพนั และ
ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 
ซึ่งออกโดย
เจำ้หนำ้ที่ของ 
นิติบุคคลนัน้ หรือ
หน่วยงำนรำชกำร
ที่มีอ  ำนำจของ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประเทศที่นิติบคุคล
นัน้มีภมูิล  ำเนำ 
(3) ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
หนงัสือเดินทำง
ของกรรมกำร 
ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
ซึ่งรบัรองควำม
ถกูตอ้งโดยเจำ้ของ
เอกสำร 
ทัง้นี ้กรณีเอกสำร
ไดจ้ดัท ำหรือรบัรอง
ควำมถูกตอ้ง 
ในต่ำงประเทศ 
ตอ้งด ำเนินกำรให้
เจำ้หนำ้ที่ Notary 
Public หรือหน่วย
รำชกำรท่ีมีอ ำนำจ
ในประเทศ ที่ได้
จดัท ำเอกสำร หรือ
รบัรองควำม
ถกูตอ้ง ท ำกำร
รบัรองลำยมือชื่อ
ผูจ้ดัท ำหรือผูใ้ห ้
ค ำรบัรองควำม
ถกูตอ้งของ 
เอกสำรนัน้ และ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประทบัตรำ
เจำ้หนำ้ที่ Notary 
Public หรือ
หน่วยงำนรำชกำร
นัน้ดว้ย) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์ 
(แบบ 247-4)  
และเอกสำร 
แนบแบบ  
พรอ้มขอ้มลู 
ในแบบและ
เอกสำรแนบ
ดงักลำ่ว 

- 1 2 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ำขอ
เป็นบุคคลธรรมดำ 
- ใหผู้ย้ื่นค ำขอ 
ลงนำมรบัรอง
ควำมถูกตอ้ง 
ในเอกสำร  
กรณีผูย้ื่นค ำขอ
เป็นนิติบคุคล 
- ใหก้รรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนัของผูย้ื่น 
ค ำขอลงนำม
รบัรองควำม
ถกูตอ้งในเอกสำร 
พรอ้มประทบัตรำ
นิติบุคคล (ถำ้มี)) 

2) 
แบบตอบรบั 
ค ำเสนอซือ้ 

- 1 2 ฉบบั - 

3) 
เอกสำรหลกัฐำน
แสดงแหลง่

- 1 2 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ำขอ
เป็นบุคคลธรรมดำ 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เงินทนุในกำร 
ท ำค ำเสนอซือ้ 
โดยตอ้งแสดง 
ไดว้่ำผูท้  ำ 
ค ำเสนอซือ้มี
เงินทนุเพียง
พอที่จะช ำระ
ค่ำตอบแทน
หลกัทรพัยท์ี่
เสนอซือ้ทัง้หมด 

- ใหผู้ย้ื่นค ำขอ 
ลงนำมรบัรอง
ควำมถูกตอ้ง 
ในเอกสำร  
กรณีผูย้ื่นค ำขอ
เป็นนิติบคุคล 
- ใหก้รรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนัของผูย้ื่น 
ค ำขอลงนำม
รบัรองควำม
ถกูตอ้งในเอกสำร 
พรอ้มประทบัตรำ  
(ถำ้มี)) 

4) 

งบกำรเงินและ
งบกำรเงินรวม 
(กรณีมีบรษิัท
ย่อย) ปีลำ่สดุ 

- 1 2 ฉบบั (- งบกำรเงินและ
งบกำรเงินรวม 
(กรณีมีบรษิัท
ย่อย) ปีลำ่สดุของ
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
(เฉพำะกรณีผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้เป็น 
นิติบุคคล เวน้แต่
เป็นบริษัทที่มี
หลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและ
ไดอ้ำ้งอิงถึง
แหลง่ขอ้มลูที่ผูถื้อ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หลกัทรพัย์
สำมำรถเขำ้ถึง
ขอ้มลูดงักลำ่วได ้
เช่น website ของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
- งบกำรเงินและ
งบกำรเงินรวมของ
นิติบุคคลซึ่งโดย
พฤติกำรณม์ี
อิทธิพลต่อกำร
ก ำหนดนโยบำย 
กำรจดักำร หรือ
กำรด ำเนินกำร
ของผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้อย่ำงมี
นยัส ำคญั  
(“ผูท้  ำค ำเสนอซือ้
ที่แทจ้รงิ”) 
เฉพำะในกรณี
ดงันี ้
 (ก) ผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้เป็นบรษิัทที่
จดัตัง้ขึน้เพื่อท ำค ำ
เสนอซือ้
โดยเฉพำะ     
(ข) ผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้มีหรือจะมี
สินทรพัยห์ลกัเป็น
หุน้ของกิจกำรที่ได้
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

จำกกำรท ำ 
ค ำเสนอซือ้ 
ในครัง้นี ้หรือ  
(ค) ผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้เป็นบคุคลที่ 
ท ำค ำเสนอซือ้
ตำมกำรสั่งกำร
ของบคุคลอ่ืน) 

5) 

หนงัสือแสดง
เจตนำของผูถื้อ
หุน้ว่ำจะไม่ขำย
หุน้ในค ำเสนอซือ้ 
(ถำ้มี) พรอ้ม
เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

- 1 2 ชดุ (หนงัสือแสดง
เจตนำของผูถื้อหุน้
ว่ำจะไม่ขำยหุน้ 
ในค ำเสนอซือ้  
(ถำ้มี) พรอ้ม
เอกสำรดงัต่อไปนี ้
(1) ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน จ ำนวน 
1 ชดุ กรณีผูแ้สดง
เจตนำเป็นบุคคล
ธรรมดำ 
(2) ส ำเนำหนงัสือ
รบัรองนิติบุคคล
และส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
กรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนัของนิติ
บคุคล จ ำนวน 1 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ชดุ กรณีผูแ้สดง
เจตนำเป็นนิติ
บคุคล) 

6) 

ส ำเนำรำยงำน
กำรประเมินรำคำ
สิ่งตอบแทนอ่ืน 
(เฉพำะกรณี) 

- 1 2 ชดุ (ส ำเนำรำยงำน
กำรประเมินรำคำ
สิ่งตอบแทนอ่ืน
และหนงัสือแสดง
วิธีกำรประเมิน
รำคำสิ่งตอบแทน
อ่ืน เฉพำะกรณี
รำคำที่ไดม้ำซึ่ง
หลกัทรพัยเ์ป็น 
สิ่งตอบแทนอ่ืน
อย่ำงเดียวหรือ
เป็นสิ่งตอบแทน
อ่ืนที่มิใช่ 
ตวัเงินรวมอยู่
ดว้ย) 

7) 

หนงัสือรบัรอง
กำรปฏิบติัหนำ้ที่
ของที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน 

- 1 0 ฉบบั (ใหก้รรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนัของบริษัท 
ที่ปรกึษำทำงกำร
เงินลงนำมรบัรอง
ควำมถูกตอ้ง 
ในเอกสำร พรอ้ม
ประทบัตรำ 
นิติบุคคล (ถำ้มี) 
และใหผู้ค้วบคมุ
กำรปฏิบติังำน 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ลงนำมรบัรอง
ควำมถูกตอ้ง 
ในเอกสำรดว้ย) 

8) 

เอกสำรใด ๆ ที่
อำ้งอิงในแบบ 
247-4 (ถำ้มี) 

- 1 2 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ำขอ
เป็นบุคคลธรรมดำ 
- ใหผู้ย้ื่นค ำขอ 
ลงนำมรบัรอง
ควำมถูกตอ้ง 
ในเอกสำร  
กรณีผูย้ื่นค ำขอ
เป็นนิติบคุคล 
- ใหก้รรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนัของผูย้ื่น 
ค ำขอลงนำม
รบัรองควำม
ถกูตอ้งในเอกสำร 
พรอ้มประทบัตรำ 
(ถำ้มี)) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) หลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้มีมูลค่ำไม่ถึง 10 ล้ำนบำท 

 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

2) หลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้มีมูลค่ำตั้งแต่ 10 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 100 ล้ำนบำท 
 ค่ำธรรมเนียม 100,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

3) หลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้มีมูลค่ำตั้งแต่ 100 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 500 ล้ำนบำท 
 ค่ำธรรมเนียม 500,000 บาท 
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หมำยเหตุ -   
4) หลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้มีมูลค่ำตั้งแต่ 500 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้ำนบำท 

 ค่ำธรรมเนียม 1,000,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

5) หลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้มีมูลค่ำตั้งแต่ 1,000 ล้ำนบำท แต่ไม่ถึง 5,000 ล้ำนบำท 
 ค่ำธรรมเนียม 1,500,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

6) หลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้มีมูลค่ำตั้งแต่ 5,000 ล้ำนบำท ขึน้ไป 
 ค่ำธรรมเนียม 2,000,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต 

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์1207 หรือ 0 2695 9999 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) 

 

19. หมำยเหตุ - 
 


