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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใช้สิทธิยกเลิกคำเสนอซือ้ เมื่อเกิดเหตุร้ำยแรงต่อกิจกำร หรือกิจกำรกระทำ
หรืองดเว้นกระทำกำรทีน่ ่ำจะมีผลต่อกำรทำคำเสนอซือ้
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สงั กัดกระทรวง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใช้สิทธิยกเลิกคาเสนอซือ้ เมื่อเกิดเหตุรา้ ยแรงต่อกิจการ หรือกิจการกระทาหรืองดเว้น
กระทาการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้
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) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 เรือ่ ง การกระทาการหรืองดเว้นกระทาการในประการ
ทีน่ า่ จะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
3) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
3 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใช้สิทธิยกเลิกคาเสนอซือ้ เมื่อเกิดเหตุรา้ ยแรงต่อกิจการ หรือกิจการกระทา
หรืองดเว้นกระทาการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
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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 ทีส่ านักงานจะได้เตรียมการอานวยความสะดวกให้แก่ผยู ้ นื่ คาขอตามสมควร
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
12.1 ผูย้ ่นื คาขอต้องเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ซึ่งเป็ นผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ
12.2 ผูย้ ่นื คาขอจะใช้สิทธิยกเลิกคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการได้ ก็ต่อเมื่อผูย้ ่นื คาขอได้แจ้งข้อเท็จจริงให้
สานักงานได้รบั ทราบและสานักงานมิได้ทกั ท้วงภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รบั แจ้งเหตุ
ในการยกเลิกคาเสนอซือ้ และผูย้ ่นื คาขอได้ระบุเหตุแห่งการใช้สิทธิไว้อย่างชัดเจนแล้วในคาเสนอซือ้
โดยเหตุดงั กล่าวได้แก่เหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) เหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ ที่เกิดขึน้ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซือ้ ต่อสานักงานและยังไม่พน้ ระยะเวลา
รับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ
โดยมิได้เกิดจากการกระทาของผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือการกระทาที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรับผิดชอบ
(2) เหตุการณ์อ่นื ใดที่ทาให้การเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ระงับไป
(3) กิจการที่ถูกเสนอซือ้ กระทาการใด ๆ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซือ้ ต่อสานักงานและยังไม่พน้ ระยะเวลา
รับซือ้ อันเป็ นผลให้มลู ค่าของหุน้ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
(4) จานวนหุน้ ที่มีผแู้ สดงเจตนาขายมีจานวนน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่กาหนดเป็ นเงื่อนไขการรับซือ้
เฉพาะกรณีเป็ นการทาคาเสนอซือ้ โดยสมัครใจ
(5) กิจการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการในลักษณะที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ ตามที่กาหนด
ในประกาศที่ ทจ. 14/2554 โดยได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
ทัง้ นี ้ รายละเอียดในการขอใช้สิทธิยกเลิกคาเสนอซือ้ เป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (กรณีขอ้ 12.2 (1) (2) หรือ (3)) หรือประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทาการหรืองดเว้นกระทาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทา
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (กรณีขอ้ 12.2 (4)) แล้วแต่กรณี
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12.3 สานักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดาเนินการพิจารณาคาขอนับแต่วนั ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขัน้ ตอนตามที่กาหนดในข้อ 13
หมายเหตุ **กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคาขอไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ ผูร้ บั คาขอและผูย้ ่นื คาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผยู้ ่นื คาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผูย้ ่ืนคาขอไม่ดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ บั คาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคา
ขอนัน้ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ไี ม่ได้มายื่นคาขอด้วยตนเองแต่มอบหมายให้ผอู้ ่นื เป็ นผูม้ ายื่นคาขอแทน หากเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถกู ต้องครบถ้วน ผูม้ ายื่นคาขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั มอบอานาจจาก
ผูย้ ่นื คาขอให้เป็ นผูล้ งนามในบันทึกความบกพร่องด้วย
** สานักงานจะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินการ จนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนัน้ เรียบร้อยแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
- ผูข้ อผ่อนผันยื่นคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
- เจ้าหน้าที่ผรู้ บั คาขอ
ตรวจสอบความครบ
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ
- สานักงานมีหนังสือรับ
คาขอไว้พิจารณาในกรณี
เอกสารครบถ้วน
- ตรวจความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูล
ในเอกสารที่ระบุ
- สอบถามข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทาการ

2 วันทาการ

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์

สานักงาน
คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์

(หากสานักงาน
ไม่แจ้งเป็ นอย่าง
อื่นภายใน 3
วันทาการนับแต่
ยื่นคาขอ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผูย้ ่นื คาขอเกี่ยวกับข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงในเอกสาร
ดังกล่าว
- วิเคราะห์และสรุปข้อมูล
ทัง้ หมด พร้อมทัง้ พิจารณา
กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
- หารือผูบ้ งั คับบัญชา
- จัดทาบันทึกความเห็น
เกี่ยวกับผลการพิจารณา
เพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทาการ

หมำยเหตุ

ให้ผยู้ ่นื คาขอ
สามารถยกเลิก
คาเสนอซือ้ ได้ )

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
สำนักบริหำร
0
ประชำชน
กำรทะเบียน

1)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีผขู้ อผ่อนผัน
เป็ นบุคคลธรรมดำ
- ให้ผขู้ อผ่อนผัน
ลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้อง
ในเอกสำร
กรณีบุคคล
ธรรมดำเป็ นผูม้ ี
สัญชำติไทย
กรณีผขู้ อผ่อนผัน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับรอง
นิติบุคคล

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

2)

เอกสำรอื่นๆ

3)

-

หมำยเหตุ
เป็ นนิติบคุ คล
- ให้ย่นื สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม
ผูกพันของผูข้ อ
ผ่อนผันพร้อมทัง้
ลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้อง)
(เฉพำะกรณี
ผูข้ อผ่อนผัน
เป็ นนิติบคุ คล
ให้กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม
ผูกพันของผูข้ อ
ผ่อนผันลงนำม
รับรองควำม
ถูกต้องในเอกสำร
พร้อมประทับตรำ
นิติบุคคล (ถ้ำมี))
(กรณีผขู้ อผ่อนผัน
เป็ นบุคคล
ต่ำงชำติหรือนิติ
บุคคลต่ำงประเทศ
ให้ย่นื เอกสำรที่
ยืนยันถึงกำรมี
ตัวตนที่แท้จริง
อย่ำงน้อย
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ดังต่อไปนี ้
- กรณีผขู้ อผ่อน
ผันเป็ นบุคคล
ธรรมดำ ให้ย่นื
สำเนำใบต่ำงด้ำว
หรือสำเนำหนังสือ
เดินทำง พร้อม
ลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้อง
- กรณีผขู้ อผ่อน
ผันเป็ นนิติบุคคล
ให้ย่นื
(1) สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนซึ่งออก
โดยหน่วยงำน
รำชกำรที่มีอำนำจ
ของประเทศซึ่งนิติ
บุคคลนัน้ มี
ภูมิลำเนำ
(2) สำเนำหนังสือ
รับรองรำยชื่อ
กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล
พร้อมด้วยเงื่อนไข
หรืออำนำจ
ในกำรลงนำม
ผูกพัน และที่ตงั้
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สำนักงำนใหญ่
ซึ่งออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติ
บุคคลนัน้ หรือ
หน่วยงำนรำชกำร
ที่มีอำนำจของ
ประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ มี
ภูมิลำเนำ
(3) สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนหรือ
หนังสือเดินทำง
ของกรรมกำร
ผูม้ ีอำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล
นัน้ ซึ่งรับรอง
ควำมถูกต้องโดย
เจ้ำของเอกสำร
ทัง้ นี ้ กรณีเอกสำร
ได้จดั ทำหรือ
รับรองควำม
ถูกต้องใน
ต่ำงประเทศต้อง
ดำเนินกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ Notary
Public หรือหน่วย
รำชกำรที่มีอำนำจ
ในประเทศ ที่ได้
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
จัดทำเอกสำร หรือ
รับรองควำม
ถูกต้อง ทำกำร
รับรองลำยมือชื่อ
ผูจ้ ดั ทำหรือผูใ้ ห้
คำรับรองควำม
ถูกต้องของ
เอกสำรนัน้ และ
ประทับตรำ
เจ้ำหน้ำที่ Notary
Public หรือ
หน่วยงำนรำชกำร
นัน้ ด้วย)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือขอใช้สิทธิ
ยกเลิกคำเสนอ
ซือ้

1)

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(หนังสือขอใช้สิทธิ
ยกเลิกคำเสนอซือ้
โดยมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อยเกี่ยวกับ
1. ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็ นเหตุในกำร
ขอใช้สิทธิยกเลิก
คำเสนอซือ้ พร้อม
ทัง้ ยืนยันว่ำเหตุ
ดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมที่ได้ระบุเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

เอกสำรใด ๆ ที่
อ้ำงอิงในหนังสือ
ขอใช้สิทธิ (ถ้ำมี)

-

1

2

ฉบับ

เอกสำรอื่นใดที่
เป็ นประโยชน์ต่อ
กำรพิจำรณำคำ
ขอ (ถ้ำมี)

-

1

2

ฉบับ

2)

3)

หมำยเหตุ
แห่งกำรใช้สิทธิไว้
ในคำเสนอซือ้ แล้ว
2. เหตุผลและ
ควำมจำเป็ นที่ตอ้ ง
ใช้สิทธิยกเลิก
ดังกล่ำว)
(กรณีผยู้ ่นื คำขอ
เป็ นบุคคลธรรมดำ
- ให้ผยู้ ่นื คำขอ
ลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้อง
ในเอกสำร
กรณีผยู้ ่นื คำขอ
เป็ นนิติบคุ คล
- ให้กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม
ผูกพันของผูย้ ่นื คำ
ขอลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้องใน
เอกสำร พร้อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล (ถ้ำมี))
(กรณีผยู้ ่นื คำขอ
เป็ นบุคคลธรรมดำ
- ให้ผยู้ ่นื คำขอลง
นำมรับรองควำม
ถูกต้องในเอกสำร
กรณีผยู้ ่นื คำขอ
เป็ นนิติบคุ คล
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
- ให้กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม
ผูกพันของผูย้ ่นื คำ
ขอลงนำมรับรอง
ควำมถูกต้องใน
เอกสำร พร้อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล (ถ้ำมี))

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999
หมายเหตุ 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. หมายเหตุ -

