
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้กรณีทีส่ ำนกังำนเห็นวำ่ควรไดร้บักำร

พจิำรณำโดยคณะอนุกรรมกำรวนิจิฉยักำรเขำ้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ำกจิกำร (Takeover 

Panel) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1) ผูย้ืน่ค ำขอเป็นบุคคลธรรมดำหรอืนติบิุคคล 

 

2) ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งด ำเนนิกำรชีแ้จงขอ้เท็จจรงิและขอ้มลูอืน่ ๆ เกีย่วกับสิง่ทีจ่ะด ำเนนิกำรตอ่ส ำนักงำน กอ่นยืน่ค ำขอไมน่อ้ยกว่ำ 

15 วัน 

 

3) ผูย้ืน่ค ำขอไดร้ับแจง้เป็นหนังสอืจำกส ำนักงำนว่ำจะเสนอค ำขอผอ่นผันของผูย้ืน่ค ำขอให ้Takeover Panel พจิำรณำ กอ่นยืน่

ค ำขอไมน่อ้ยกวำ่ 5 วัน 

 

4) ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอผอ่นผันกอ่นกำรไดม้ำซึง่หุน้ของกจิกำร ต่อคณะอนุกรรมกำรวนิจิฉัยกำรเขำ้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ำ

กจิกำร (Takeover Panel) ผำ่นส ำนักงำน โดยหนังสอืขอผ่อนผันตอ้งแสดงรำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนด 

 

5) ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยทั์ง้หมดของกจิกำร ก็ต่อเมือ่แสดงไดว้่ำมเีหตจุ ำเป็นและสมควรใน

กำรขอผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยทั์ง้หมดของกจิกำร 

 

6) ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกระบวนกำรในกำรพจิำรณำค ำขอนับแต่วันทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้น

ตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

 

หมำยเหต ุ**กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูร้ับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่

ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนื

ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่มไ่ดม้ำยืน่ค ำขอดว้ยตนเองแต่มอบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอ

แทน หำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผู ้

ยืน่ค ำขอใหเ้ป็นผูล้งนำมในบันทกึควำมบกพร่องดว้ย 

 

 ** ส ำนักงำนจะยังไมเ่ริม่ด ำเนนิกำรและยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิกำร จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำร

เพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ (1. เปิดใหบ้รกิำรทกุวันจันทรถ์งึวันศกุร ์ยกเวน้
วันหยดุทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลักทรัพยก์ ำหนด 

2. เปิดใหบ้รกิำรถงึ 15.00 น. เพือ่ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้น
ของเอกสำร  
3. ผูย้ืน่ค ำขออำจนัดหมำยวันและเวลำยืน่ค ำขอกับเจำ้หนำ้ทีข่อง
ส ำนักงำนล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วัน เพือ่ทีส่ ำนักงำนจะได ้
เตรยีมกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอตำมสมควร))  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท ์1207 หรอื 0 2695 9999 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- ผูข้อผ่อนผันยืน่หนังสอืขอผ่อนผัน พรอ้มเอกสำรหลักฐำน

ประกอบตำมทีก่ ำหนด 
- เจำ้หนำ้ทีต่รวจควำมครบของหนังสอืและเอกสำรหลักฐำน

ประกอบ 
-  กรณีเอกสำรครบถว้น ใหผู้ข้อผ่อนผันช ำระคำ่ธรรมเนียม โดย

ใหน้ ำใบเสร็จรับเงนิมำแสดงเพือ่ใหส้ ำนักงำนมหีนังสอืรับค ำขอ

ไวพ้จิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 
- เจำ้หนำ้ทีส่อบทำนรำยละเอยีด วเิครำะห ์สรุปขอ้มลูพรอ้มทัง้

พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและหำรอืผูบั้งคับบัญชำ 

- ฝ่ำยงำนจัดท ำบันทกึสรุปขอ้เท็จจรงิและควำมเห็นของ
ส ำนักงำนเกีย่วกับกำรขอผ่อนผันเสนอตอ่ Takeover Panel 

พรอ้มทัง้ท ำบันทกึเสนอส ำนักงำนเพือ่ขออนุมัตจัิดประชมุ 
Takeover Panel 

(หมำยเหต:ุ -)  

29 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรพจิำรณำโดยหน่วยงำนอืน่ 
- ส ำนักงำนน ำเสนอขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับกำรขอผ่อนผันให ้

Takeover Panel เพือ่พจิำรณำ 
- ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย Takeover Panel อำจขอใหผู้ข้อผ่อนผัน

ชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นและเพยีงพอต่อกำร

พจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนแจง้ผลกำรพจิำรณำของ Takeover 

Panel ภำยใน 7 วัน 
นับแตวั่นที ่Takeover Panel พจิำรณำแลว้เสร็จ))  

60 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นผูม้สีัญชำตไิทย 

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ ใหผู้ย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน
เอกสำร  

- กรณีเป็นนติบิคุคล ใหย้ืน่ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอ พรอ้มทัง้ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง) 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นนติบิคุคลทีม่สีญัชำตไิทย ให ้

กรรมกำร 
ผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งใน

เอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

3) 
 

เอกสำรอืน่ ๆ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลตำ่งชำตหิรอืนติบิคุคลตำ่งประเทศ 

ใหย้ืน่เอกสำรทีย่นืยันถงึกำรมตีัวตนทีแ่ทจ้รงิ อย่ำงนอ้ยดังต่อไปนี้ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

- กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลธรรมดำ ใหย้ืน่ ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืส ำเนำ
หนังสอืเดนิทำง พรอ้มลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

- กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นนติบิคุคล ใหย้ืน่ 
  (1) ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่

มอี ำนำจของประเทศซึง่นติบิคุคลนัน้มภีมูลิ ำเนำ 
  (2) เอกสำรต่อไปนี้ซึง่ออกโดยเจำ้หนำ้ทีข่องนติบิุคคลนัน้ หรอื

หน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำนำจของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้มภีมูลิ ำเนำ 

        (2.1) ส ำเนำหนังสอืรับรองรำยชือ่กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพัน
นติบิคุคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ ำนำจในกำรลงนำมผูกพัน  

        (2.2) หนังสอืแสดงทีตั่ง้ส ำนักงำนใหญ ่ 
 (3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืหนังสอืเดนิทำงของกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำมผูกพันนติบิุคคลนัน้ ซึง่รับรองควำมถกูตอ้งโดยเจำ้ของ

เอกสำร 
        ทัง้นี้ กรณีเอกสำรไดจ้ัดท ำหรอืรับรองควำมถกูตอ้งในต่ำงประเทศ

ตอ้งด ำเนนิกำรใหเ้จำ้หนำ้ที ่Notary Public หรอืหน่วยรำชกำรทีม่อี ำนำจ
ในประเทศทีไ่ดจ้ัดท ำเอกสำรหรอืรับรองควำมถกูตอ้ง ท ำกำรรับรอง

ลำยมอืชือ่ผูจั้ดท ำหรอืผูใ้หค้ ำรับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรนัน้ และ
ประทับตรำเจำ้หนำ้ที ่Notary Public หรอืหน่วยงำนรำชกำรนัน้ดว้ย) 

4) 

 

หนงัสอืขอผอ่นผนัเพือ่ขอให ้Takeover Panel วนิจิฉยัเกีย่วกบั

กำรขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ( โดยมรีำยละเอยีดอยำ่งนอ้ยดังนี้ 
(1) ขอ้มลูเกีย่วกับผูข้อผ่อนผัน ไดแ้ก ่ขอ้มลูท่ัวไป ลักษณะกำรประกอบ

ธรุกจิ/อำชพีโดยสงัเขป กรณีเป็นนติบิุคคล ใหแ้สดงรำยชือ่ 
ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ และฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิกำรในระยะเวลำ 3 

ปีทีผ่ำ่นมำ เป็นตน้   
(2) โครงสรำ้งกำรถอืหุน้กอ่นและหลังกำรไดม้ำซึง่หุน้ของกจิกำร 

(3) เหตผุลควำมจ ำเป็นและสมควรในกำรขอผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซือ้

หลักทรัพยทั์ง้หมดของกจิกำร 
(4) แผนกำรและระยะเวลำทีค่ำดวำ่จะด ำเนนิกำรในกำรไดม้ำซึง่หุน้

ดังกล่ำว  
(5) ประโยชน์และผลกระทบต่อกจิกำรและผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจำกกำร

ไดร้ับผอ่นผันในครัง้นี้  ทัง้นี้ ใหเ้ปิดเผยมำตรกำรเพือ่รองรับผลกระทบตอ่

ผูถ้อืหุน้ (ถำ้ม)ี) 

- 

5) 

 

เอกสำรทีแ่สดงวำ่ผูย้ ืน่ค ำขอไดม้กีำรใหข้อ้เท็จจรงิและขอ้มลูอืน่

ตอ่ส ำนกังำนกอ่นยืน่ค ำขอผอ่นผนั เชน่ จดหมำยอเิล็กทรอนกิสท์ี่

สง่โดยเจำ้หนำ้ทีข่องส ำนกังำน เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

6) 

 

เอกสำรทีแ่สดงวำ่ ส ำนกังำนไดพ้จิำรณำค ำขอผอ่นผนัแลว้เห็นวำ่ 

ค ำขอดงักลำ่วอยูภ่ำยใตก้ำรพจิำรณำของ Takeover Panel 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

7) 

 

เอกสำรใด ๆ ทีอ่ำ้งองิในหนงัสอืขอผอ่นผนั (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลธรรมดำ ใหผู้ย้ืน่ค ำขอลงนำม
รับรองควำมถกูตอ้งในเอกสำร 

- กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นนติบิคุคล ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผู ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ยืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำนติิ
บคุคล (ถำ้ม)ี) 

8) 
 

เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำค ำขอ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลธรรมดำ ใหผู้ย้ืน่ค ำขอลงนำม
รับรองควำมถกูตอ้งในเอกสำร 

- กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นนติบิคุคล ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผู ้
ยืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำนติิ

บคุคล (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำขอผอ่นผนัทีอ่ยูใ่นอ ำนำจพจิำรณำของ Takeover Panel กรณี
ขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 200,000 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2695 9999 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( 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 ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: (ใสช่ือ่กระบวนงำน) 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: (ชือ่หน่วยงำนผูร้ับผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงำน) (Division, Department, Ministry) 

ประเภทของงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงำนบรกิำร) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงำนบรกิำร) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: (ใสช่ือ่ ก.ม.ทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต) 

ระดบัผลกระทบ: (ใสร่ะดับผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: (ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิำร) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: (ใสก่ฎหมำยทีก่ ำหนดระยะเวลำ)  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด) 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ  

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  
 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: 
 

 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 25/08/2558 


