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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซือ้ กรณีกำรได้มำซึ่งอำนำจควบคุมอย่ำงมีนัยสำคัญใน
นิติบุคคลทีเ่ ป็ นผู้ถือหุ้นของกิจกำร (chain principle) โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรครอบงำกิจกำร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สงั กัดกระทรวง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ กรณีการได้มาซึ่งอานาจควบคุมอย่างมีนยั สาคัญในนิติบุคคลที่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ (chain principle) โดยมิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการครอบงากิจการ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
2)

พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2551 เรื่อง
การแต่งตัง้ และอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 29
ธันวาคม พ.ศ. 2551
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ กรณีการได้มาซึ่งอานาจควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ในนิติบคุ คลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ (chain principle) โดยมิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการครอบงากิจการ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
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1)

สถานที่ให้ บริการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 15:00 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. เปิ ดให้บริการทุกวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. เปิ ดให้บริการถึง 15.00 น. เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
3. ผูย้ นื่ คาขออาจนัดหมายวันและเวลายืน่ คาขอกับเจ้าหน้าทีข่ องสานักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพือ่ ที่
สานักงานจะได้เตรียมการอานวยความสะดวกให้แก่ผยู ้ นื่ คาขอตามสมควร)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
12.1 ผูย้ ่นื คาขอผ่อนผันเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ซึ่งประสงค์จะได้มาซึ่งอานาจควบคุมอย่างมีนยั สาคัญในนิติ
บุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (chain principle) จนทาให้บุคคลนัน้ มีหน้าที่ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของกิจการ
12.2 ผูย้ ่นื คาขอผ่อนผันต้องดาเนินการชีแ้ จงข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะดาเนินการต่อสานักงานก่อนยื่น
คาขอไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
12.3 ผูย้ ่นื คาขอต้องยื่นคาขอผ่อนผันต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Takeover
Panel) ผ่านสานักงาน โดยหนังสือขอผ่อนผันต้องแสดงรายละเอียดตามที่กาหนดในข้อ 15.2 (1)ก่อนการได้มาซึ่งอานาจ
ควบคุมในนิติบุคคลดังกล่าว
12.4 ผูย้ ่นื คาขอจะได้รบั ผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ ก็ต่อเมื่อแสดงได้ว่าการได้มาซึ่งอานาจ
ควบคุมนัน้ ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการครอบงากิจการ
12.5 สานักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดาเนินกระบวนการในการพิจารณาคาขอนับแต่วนั ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขัน้ ตอนตามที่กาหนดในข้อ 13
หมายเหตุ **กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคาขอไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนัน้ ผูร้ บั คาขอและผูย้ ่นื คาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
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ระยะเวลาให้ผยู้ ่นื คาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผูย้ ่นื คาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอนัน้ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีไม่ได้มายื่นคาขอด้วยตนเอง แต่
มอบหมายให้ผอู้ ่ืนเป็ นผูม้ ายื่นคาขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถกู ต้องครบถ้วน ผูม้ ายื่นคาขอแทนต้องมี
เอกสารแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั มอบอานาจจากผูย้ ่นื คาขอให้เป็ นผูล้ งนามในบันทึกความบกพร่องด้วย
** สานักงานจะยังไม่เริ่มดาเนินการและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนัน้ เรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

- ผูข้ อผ่อนผันยื่นคาขอ
1 วัน
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
- กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ผู้
ขอผ่อนผันชาระ
ค่าธรรมเนียม โดยให้นา
ใบเสร็จรับเงินมาแสดง
เพื่อให้สานักงานมีหนังสือ
รับคาขอไว้พิจารณา

การพิจารณา

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สรุป
ข้อมูลพร้อมทัง้ พิจารณา
กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องและ
หารือผูบ้ งั คับบัญชา
- ฝ่ ายงานจัดทาบันทึกสรุป

1)

2)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

29 วัน

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์

สานักงาน
คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักงาน
คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์

(สานักงานแจ้งผล
การพิจารณาของ
Takeover Panel
ภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที่
Takeover Panel
พิจารณาแล้ว
เสร็จ)

ข้อเท็จจริงและความเห็น
ของสานักงานเกี่ยวกับการ
ขอผ่อนผันเสนอต่อ
Takeover Panel พร้อมทัง้
ทาบันทึกเสนอสานักงาน
เพื่อขออนุมตั ิจดั ประชุม
Takeover Panel
การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

3)

- สานักงานนาเสนอ
60 วัน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอ
ผ่อนผันให้ Takeover
Panel เพื่อพิจารณา
- ในกรณีท่มี ีเหตุสงสัย
Takeover Panel อาจขอให้
ผูข้ อผ่อนผันชีแ้ จงเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน
และเพียงพอต่อการ
พิจารณา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 90 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน

สำนักบริหำรกำร
ทะเบียน

0

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ำ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

2)

หมำยเหตุ
(กรณีผขู้ อผ่อนผัน
เป็ นผูม้ ีสญ
ั ชำติ
ไทย
- กรณีเป็ นบุคคล
ธรรมดำ ให้ผขู้ อ
ผ่อนผันลงนำม
รับรองควำม
ถูกต้องในเอกสำร
- กรณีเป็ นนิติ
บุคคล ให้ย่นื
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม
ผูกพันของผูข้ อ
ผ่อนผันพร้อมทัง้
ลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้อง)
(เฉพำะกรณีผขู้ อ
ผ่อนผันเป็ นนิติ
บุคคลที่มีสญ
ั ชำติ
ไทย ให้กรรมกำร
ผูม้ ีอำนำจลงนำม
ผูกพันของผูข้ อ
ผ่อนผันลงนำม
รับรองควำม
ถูกต้องในเอกสำร
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ที่

เอกสำรอื่น ๆ

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

-

0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
พร้อมประทับตรำ
นิติบุคคล (ถ้ำมี))
(กรณีผขู้ อผ่อนผัน
เป็ นบุคคล
ต่ำงชำติหรือนิติ
บุคคลต่ำงประเทศ
ให้ย่นื เอกสำรที่
ยืนยันถึงกำรมี
ตัวตนที่แท้จริง
อย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี ้
- กรณีผขู้ อผ่อน
ผันเป็ นบุคคล
ธรรมดำ ให้ย่นื
สำเนำใบต่ำงด้ำว
หรือสำเนำหนังสือ
เดินทำง พร้อมลง
นำมรับรองควำม
ถูกต้อง
- กรณีผขู้ อผ่อน
ผันเป็ นนิติบุคคล
ให้ย่นื
(1) สำเนำ
หนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนซึ่ง
ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร
ที่มีอำนำจของ
ประเทศซึ่งนิติ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บุคคลนัน้ มี
ภูมิลำเนำ
(2) เอกสำร
ต่อไปนีซ้ ่งึ ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติ
บุคคลนัน้ หรือ
หน่วยงำนรำชกำร
ที่มีอำนำจของ
ประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ มี
ภูมิลำเนำ
(2.1) สำเนำ
หนังสือรับรอง
รำยชื่อกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล
พร้อมด้วยเงื่อนไข
หรืออำนำจในกำร
ลงนำมผูกพัน
(2.2)
หนังสือแสดงที่ตงั้
สำนักงำนใหญ่
(3) สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนหรือ
หนังสือเดินทำง
ของกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
นัน้ ซึ่งรับรอง
ควำมถูกต้องโดย
เจ้ำของเอกสำร
ทัง้ นี ้ กรณี
เอกสำรได้จดั ทำ
หรือรับรองควำม
ถูกต้องใน
ต่ำงประเทศต้อง
ดำเนินกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ Notary
Public หรือหน่วย
รำชกำรที่มีอำนำจ
ในประเทศที่ได้
จัดทำเอกสำรหรือ
รับรองควำม
ถูกต้อง ทำกำร
รับรองลำยมือชื่อ
ผูจ้ ดั ทำหรือผูใ้ ห้
คำรับรองควำม
ถูกต้องของ
เอกสำรนัน้ และ
ประทับตรำ
เจ้ำหน้ำที่ Notary
Public หรือ
หน่วยงำนรำชกำร
นัน้ ด้วย)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือขอผ่อน ผันกำรทำคำ
เสนอซือ้ กรณีกำร
ได้มำซึ่งอำนำจ
ควบคุมอย่ำงมี
นัยสำคัญในนิติ
บุคคลที่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ของกิจกำร
(chain
principle) โดยมี
รำยละเอียด
อย่ำงน้อยดังนี ้

1)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(โดยมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อยดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูข้ อผ่อนผัน ได้แก่
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ/
อำชีพโดยสังเขป
กรณีเป็ นนิติบุคคล
ให้แสดงรำยชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริง
และฐำนะกำรเงิน
และผลกำร
ดำเนินงำนใน
ระยะเวลำ 3 ปี ท่ี
ผ่ำนมำ เป็ นต้น
(2) โครงสร้ำงกำร
ถือหุน้ และ
โครงสร้ำง
คณะกรรมกำร
ของกิจกำรและนิติ
บุคคลกลำงก่อน
และหลังกำรได้มำ
(3) เหตุผลและ
ควำมจำเป็ นใน
กำรได้มำซึ่งหุน้
หรือกำรส่งบุคคล
เข้ำมำเป็ น
กรรมกำรในนิติ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ของกิจกำร
แล้วแต่กรณี
(4) เหตุผล
สนับสนุนที่แสดง
ให้เห็นได้ว่ำกำร
ได้มำซึ่งอำนำจ
ควบคุมดังกล่ำว
มิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
กำรครอบงำ
กิจกำร พร้อมทัง้
ต้องแสดงได้ว่ำ
- ผูข้ อผ่อนผัน
ไม่มีผลประโยชน์
อื่นที่อำจขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ท่ี
ดีท่สี ดุ ของกิจกำร
และ
- ควำมมี
นัยสำคัญของ
ฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำน
รวมทัง้ มูลค่ำของ
กิจกำรเมื่อเทียบ
กับนิติบุคคลที่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ของ
กิจกำรแล้ว มี
มูลค่ำต่ำกว่ำร้อย
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ละ 50 ของฐำนะ
กำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำนและ
มูลค่ำของนิติ
บุคคลที่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ของกิจกำร
โดยพิจำรณำจำก
ปัจจัยดังต่อไปนี ้
(ก) สินทรัพย์
(ข) มูลค่ำตำม
รำคำตลำด
(ค) รำยได้
และ
(ง) กำไรสุทธิ
(5) แผนกำรและ
ระยะเวลำ
ที่คำดว่ำจะได้มำ
ซึ่งอำนำจควบคุม
ดังกล่ำว
(6) ประโยชน์และ
ผลกระทบต่อ
กิจกำรและผูถ้ ือ
หุน้ ของกิจกำรจำก
กำรได้รบั ผ่อนผัน
ในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ ให้
เปิ ดเผยมำตรกำร
เพื่อรองรับ
ผลกระทบต่อ
ผูถ้ ือหุน้ (ถ้ำมี))
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ที่

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เอกสำรที่แสดง
ว่ำผูข้ อผ่อนผันได้
มีกำรให้
ข้อเท็จจริงและ
ข้อมูลอื่นต่อ
สำนักงำนก่อน
ยื่นคำขอผ่อนผัน
เช่น จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ส่งโดยเจ้ำหน้ำที่
ของสำนักงำน
เป็ นต้น
เอกสำรใด ๆ ที่
อ้ำงอิงในหนังสือ
ขอผ่อนผัน (ถ้ำมี)

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์
และตลำด
หลักทรัพย์

1

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

2

ฉบับ

(กรณีผขู้ อผ่อนผัน
เป็ นบุคคลธรรมดำ
- ให้ผขู้ อผ่อนผัน
ลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้องใน
เอกสำร
กรณีผขู้ อผ่อนผัน
เป็ นนิติบคุ คล
- ให้กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม
ผูกพันของผูข้ อ
ผ่อนผันลงนำม
รับรองควำม
ถูกต้องในเอกสำร
พร้อมประทับตรำ
นิติบุคคล (ถ้ำมี))
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เอกสำรอื่นใดที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
กำรพิจำรณำคำ
ขอ (ถ้ำมี)

4)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีผขู้ อผ่อนผัน
เป็ นบุคคลธรรมดำ
- ให้ผขู้ อผ่อนผัน
ลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้องใน
เอกสำร
กรณีผขู้ อผ่อนผัน
เป็ นนิติบคุ คล
- ให้กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม
ผูกพันของผูข้ อ
ผ่อนผันลงนำม
รับรองควำม
ถูกต้องในเอกสำร
พร้อมประทับตรำ
นิติบุคคล (ถ้ำมี))

16. ค่ำธรรมเนียม
1) คำขอผ่อนผันทีอ่ ยู่ในอำนำจพิจำรณำของTakeover Panel กรณีขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซือ้
หลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียม 200,000 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999
หมายเหตุ -
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ

06/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)
จัดทำโดย พรรณี เรืองแววมณี
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

