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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซือ้กรณีกำรได้มำซึ่งอ ำนำจควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญใน
นิติบุคคลทีเ่ป็นผู้ถือหุ้นของกิจกำร (chain principle) โดยมิได้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือกำรครอบง ำกิจกำร 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สงักดักระทรวง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้กรณีการไดม้าซึ่งอ านาจควบคมุอย่างมีนยัส าคญัในนิติบุคคลที่

เป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ (chain principle) โดยมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการครอบง ากิจการ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 35/2551 เรื่อง 
การแต่งตัง้และอ านาจหนา้ที่ของคณะอนกุรรมการวินิจฉัยการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2551  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  90 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้กรณีการไดม้าซึ่งอ านาจควบคมุอย่างมีนยัส าคญั
ในนิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ (chain principle) โดยมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการครอบง ากิจการ  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
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1) สถานที่ให้บริการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์1207 หรือ 0 2695 9999 /ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 
หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:00 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (1. เปิดใหบ้ริการทกุวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ ยกเวน้วนัหยุดทีส่  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 
2. เปิดใหบ้ริการถงึ 15.00 น. เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร  
3. ผูย้ืน่ค าขออาจนดัหมายวนัและเวลายืน่ค าขอกบัเจา้หนา้ทีข่องส านกังานล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั เพือ่ที่
ส านกังานจะไดเ้ตรียมการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูย้ืน่ค าขอตามสมควร) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
12.1 ผูย้ื่นค าขอผ่อนผนัเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ซึ่งประสงคจ์ะไดม้าซึ่งอ านาจควบคมุอย่างมีนยัส าคญัในนิติ
บคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ของกิจการอยู่ก่อนแลว้ (chain principle) จนท าใหบุ้คคลนัน้มีหนา้ที่ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของกิจการ 
 
12.2 ผูย้ื่นค าขอผ่อนผนัตอ้งด าเนินการชีแ้จงขอ้เท็จจรงิและขอ้มลูอื่น ๆ เก่ียวกบัสิ่งที่จะด าเนินการต่อส านกังานก่อนยื่น
ค าขอไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 
 
12.3 ผูย้ื่นค าขอตอ้งยื่นค าขอผ่อนผนัต่อคณะอนกุรรมการวินิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (Takeover 
Panel) ผ่านส านกังาน โดยหนงัสือขอผ่อนผนัตอ้งแสดงรายละเอียดตามที่ก าหนดในขอ้ 15.2 (1)ก่อนการไดม้าซึ่งอ านาจ
ควบคมุในนิติบุคคลดงักล่าว 
 
12.4 ผูย้ื่นค าขอจะไดร้บัผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ ก็ต่อเมื่อแสดงไดว้่าการไดม้าซึ่งอ านาจ
ควบคมุนัน้ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการครอบง ากิจการ 
 
12.5 ส านกังานจะเริ่มนบัระยะเวลาเพื่อด าเนินกระบวนการในการพิจารณาค าขอนบัแต่วนัที่เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถว้นตามที่ระบไุวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งมีรายละเอียดของขัน้ตอนตามที่ก าหนดในขอ้ 13 
 
หมายเหต ุ**กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิ่มเติมไดใ้น
ขณะนัน้ ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนด
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ระยะเวลาใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้
รบัค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่ไดม้ายื่นค าขอดว้ยตนเอง แต่
มอบหมายใหผู้อ่ื้นเป็นผูม้ายื่นค าขอแทน หากเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งไม่ถกูตอ้งครบถว้น ผูม้ายื่นค าขอแทนตอ้งมี
เอกสารแสดงว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจากผูย้ื่นค าขอใหเ้ป็นผูล้งนามในบนัทกึความบกพรอ่งดว้ย 
 
 ** ส านกังานจะยงัไม่เริ่มด าเนินการและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินการ จนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

- ผูข้อผ่อนผนัยื่นค าขอ
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 
- เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความ
ครบของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 
- กรณีเอกสารครบถว้น ใหผู้ ้
ขอผ่อนผนัช าระ
ค่าธรรมเนียม โดยใหน้ า
ใบเสรจ็รบัเงินมาแสดง 
เพื่อใหส้  านกังานมีหนงัสือ
รบัค าขอไวพ้ิจารณา 
 

1 วนั ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาด
หลกัทรพัย ์

- 

2) 

การพิจารณา 
 

- เจา้หนา้ที่วิเคราะห ์สรุป
ขอ้มลูพรอ้มทัง้พิจารณา
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและ
หารือผูบ้งัคบับญัชา 
- ฝ่ายงานจดัท าบนัทกึสรุป

29 วนั ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาด
หลกัทรพัย ์

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ขอ้เท็จจรงิและความเห็น
ของส านกังานเก่ียวกบัการ
ขอผ่อนผนัเสนอต่อ
Takeover Panel พรอ้มทัง้
ท าบนัทึกเสนอส านกังาน
เพื่อขออนมุติัจดัประชมุ 
Takeover Panel 
 

3) 

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอ่ืน 
 

- ส านกังานน าเสนอ
ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัการขอ
ผ่อนผนัให ้Takeover 
Panel เพื่อพิจารณา 
- ในกรณีที่มีเหตสุงสยั 
Takeover Panel อาจขอให้
ผูข้อผ่อนผนัชีแ้จงเพิ่มเติม
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ครบถว้น
และเพียงพอต่อการ
พิจารณา 
 

60 วนั ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาด
หลกัทรพัย ์

(ส านกังานแจง้ผล
การพิจารณาของ 
Takeover Panel 
ภายใน 7 วนั 
นบัแต่วนัที่ 
Takeover Panel 
พิจารณาแลว้
เสรจ็) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   90 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

ส ำนกับริหำรกำร
ทะเบียน 

0 1 ฉบบั (กรณีผูข้อผ่อนผนั
เป็นผูม้ีสญัชำติ
ไทย 
- กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดำ ใหผู้ข้อ
ผ่อนผนัลงนำม
รบัรองควำม
ถกูตอ้งในเอกสำร  
- กรณีเป็นนิติ
บคุคล ใหย้ื่น
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
กรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนัของผูข้อ
ผ่อนผนัพรอ้มทัง้
ลงนำมรบัรอง
ควำมถูกตอ้ง) 

2) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (เฉพำะกรณีผูข้อ
ผ่อนผนัเป็นนิติ
บคุคลที่มีสญัชำติ
ไทย ใหก้รรมกำร 
ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ผกูพนัของผูข้อ
ผ่อนผนัลงนำม
รบัรองควำม
ถกูตอ้งในเอกสำร 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พรอ้มประทบัตรำ
นิติบุคคล (ถำ้มี)) 

3) 

เอกสำรอ่ืน ๆ - 0 1 ฉบบั (กรณีผูข้อผ่อนผนั
เป็นบุคคล
ต่ำงชำติหรือนิติ
บคุคลต่ำงประเทศ 
ใหย้ื่นเอกสำรที่
ยืนยนัถึงกำรมี
ตวัตนที่แทจ้รงิ 
อย่ำงนอ้ย
ดงัต่อไปนี ้
- กรณีผูข้อผ่อน
ผนัเป็นบุคคล
ธรรมดำ ใหย้ื่น 
ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว
หรือส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง พรอ้มลง
นำมรบัรองควำม
ถกูตอ้ง 
- กรณีผูข้อผ่อน
ผนัเป็นนิติบุคคล 
ใหย้ื่น 
  (1) ส ำเนำ
หนงัสือรบัรองกำร
จดทะเบียนซึ่ง
ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร
ที่มีอ  ำนำจของ
ประเทศซึ่งนิติ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บคุคลนัน้มี
ภมูิล  ำเนำ 
  (2) เอกสำร
ต่อไปนีซ้ึ่งออกโดย
เจำ้หนำ้ที่ของนิติ
บคุคลนัน้ หรือ
หน่วยงำนรำชกำร
ที่มีอ  ำนำจของ
ประเทศที่นิติ
บคุคลนัน้มี
ภมูิล  ำเนำ 
        (2.1) ส ำเนำ
หนงัสือรบัรอง
รำยชื่อกรรมกำรผู้
มีอ  ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคล 
พรอ้มดว้ยเงื่อนไข
หรืออ ำนำจในกำร
ลงนำมผกูพนั  
        (2.2) 
หนงัสือแสดงที่ตัง้
ส  ำนกังำนใหญ่  
 (3) ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
หนงัสือเดินทำง
ของกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคล
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นัน้ ซึ่งรบัรอง
ควำมถูกตอ้งโดย
เจำ้ของเอกสำร 
        ทัง้นี ้กรณี
เอกสำรไดจ้ดัท ำ
หรือรบัรองควำม
ถกูตอ้งใน
ต่ำงประเทศตอ้ง
ด ำเนินกำรให้
เจำ้หนำ้ที่ Notary 
Public หรือหน่วย
รำชกำรท่ีมีอ ำนำจ
ในประเทศที่ได้
จดัท ำเอกสำรหรือ
รบัรองควำม
ถกูตอ้ง ท ำกำร
รบัรองลำยมือชื่อ
ผูจ้ดัท ำหรือผูใ้ห้
ค ำรบัรองควำม
ถกูตอ้งของ
เอกสำรนัน้ และ
ประทบัตรำ
เจำ้หนำ้ที่ Notary 
Public หรือ
หน่วยงำนรำชกำร
นัน้ดว้ย) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือขอผ่อน
ผนักำรท ำค ำ
เสนอซือ้กรณีกำร
ไดม้ำซึ่งอ ำนำจ
ควบคมุอย่ำงมี
นยัส ำคญัในนิติ
บคุคลที่เป็นผูถื้อ
หุน้ของกิจกำร 
(chain 
principle) โดยมี
รำยละเอียด
อย่ำงนอ้ยดงันี ้

- 1 1 ฉบบั (โดยมีรำยละเอียด
อย่ำงนอ้ยดงันี ้
(1) ขอ้มลูเก่ียวกบั
ผูข้อผ่อนผนั ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูทั่วไป 
ลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจ/
อำชีพโดยสงัเขป 
กรณีเป็นนิติบุคคล 
ใหแ้สดงรำยชื่อ 
ผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิ 
และฐำนะกำรเงิน
และผลกำร
ด ำเนินงำนใน
ระยะเวลำ 3 ปีที่
ผ่ำนมำ เป็นตน้   
(2) โครงสรำ้งกำร
ถือหุน้และ
โครงสรำ้ง
คณะกรรมกำร 
ของกิจกำรและนิติ
บคุคลกลำงก่อน
และหลงักำรไดม้ำ 
(3) เหตผุลและ
ควำมจ ำเป็นใน
กำรไดม้ำซึ่งหุน้
หรือกำรสง่บคุคล
เขำ้มำเป็น
กรรมกำรในนิติ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บคุคลซึ่งเป็นผูถื้อ
หุน้ของกิจกำร 
แลว้แต่กรณี 
(4) เหตผุล
สนบัสนนุที่แสดง
ใหเ้ห็นไดว้่ำกำร
ไดม้ำซึ่งอ ำนำจ
ควบคมุดงักล่ำว 
มิไดม้ี
วตัถุประสงคเ์พื่อ
กำรครอบง ำ
กิจกำร  พรอ้มทัง้
ตอ้งแสดงไดว้่ำ        
    - ผูข้อผ่อนผนั
ไม่มีผลประโยชน์
อ่ืนที่อำจขดัแยง้
กบัผลประโยชนท์ี่
ดีที่สดุของกิจกำร 
และ 
    - ควำมมี
นยัส ำคญัของ
ฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำน 
รวมทัง้มลูค่ำของ
กิจกำรเมื่อเทียบ
กบันิติบุคคลที่เป็น
ผูถื้อหุน้ของ
กิจกำรแลว้ มี
มลูค่ำต ่ำกว่ำรอ้ย
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ละ 50 ของฐำนะ
กำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำนและ
มลูค่ำของนิติ
บคุคลที่เป็นผูถื้อ
หุน้ของกิจกำร 
โดยพิจำรณำจำก
ปัจจยัดงัต่อไปนี ้ 
      (ก) สินทรพัย ์  
      (ข) มลูค่ำตำม
รำคำตลำด 
      (ค) รำยได ้
และ        
      (ง) ก ำไรสทุธิ  
(5) แผนกำรและ
ระยะเวลำ 
ที่คำดว่ำจะไดม้ำ
ซึ่งอ ำนำจควบคมุ
ดงักลำ่ว  
(6) ประโยชนแ์ละ
ผลกระทบต่อ
กิจกำรและผูถื้อ
หุน้ของกิจกำรจำก
กำรไดร้บัผ่อนผนั
ในครัง้นี ้ ทัง้นี ้ให้
เปิดเผยมำตรกำร
เพื่อรองรบั
ผลกระทบต่อ 
ผูถื้อหุน้ (ถำ้มี)) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 

เอกสำรที่แสดง
ว่ำผูข้อผ่อนผนัได้
มีกำรให้
ขอ้เท็จจรงิและ
ขอ้มลูอื่นต่อ
ส ำนกังำนก่อน
ยื่นค ำขอผ่อนผนั 
เช่น จดหมำย
อิเล็กทรอนิกสท์ี่
สง่โดยเจำ้หนำ้ที่
ของส ำนกังำน 
เป็นตน้ 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำด
หลกัทรพัย ์

1 0 ฉบบั - 

3) 

เอกสำรใด ๆ ที่
อำ้งอิงในหนงัสือ
ขอผ่อนผนั (ถำ้มี) 

- 1 2 ฉบบั (กรณีผูข้อผ่อนผนั
เป็นบุคคลธรรมดำ 
- ใหผู้ข้อผ่อนผนั
ลงนำมรบัรอง
ควำมถูกตอ้งใน
เอกสำร  
กรณีผูข้อผ่อนผนั
เป็นนิติบคุคล 
- ใหก้รรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนัของผูข้อ
ผ่อนผนัลงนำม
รบัรองควำม
ถกูตอ้งในเอกสำร 
พรอ้มประทบัตรำ
นิติบุคคล (ถำ้มี)) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4) 

เอกสำรอ่ืนใดที่
เป็นประโยชนต่์อ
กำรพิจำรณำค ำ
ขอ (ถำ้มี) 

- 1 2 ฉบบั (กรณีผูข้อผ่อนผนั
เป็นบุคคลธรรมดำ 
- ใหผู้ข้อผ่อนผนั
ลงนำมรบัรอง
ควำมถูกตอ้งใน
เอกสำร  
กรณีผูข้อผ่อนผนั
เป็นนิติบคุคล 
- ใหก้รรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนัของผูข้อ
ผ่อนผนัลงนำม
รบัรองควำม
ถกูตอ้งในเอกสำร 
พรอ้มประทบัตรำ
นิติบุคคล (ถำ้มี)) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค ำขอผ่อนผันทีอ่ยู่ในอ ำนำจพิจำรณำของTakeover Panel กรณีขอผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซือ้

หลักทรัพย ์
 ค่ำธรรมเนียม 200,000 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

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

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

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพิ่มพ ์ 06/07/2558 
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ

จดัท า / แกไ้ข (User) 
จัดท ำโดย พรรณี เรืองแววมณี 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


