
 

แนวทางการย่ืนแบบคําขออนุญาต และแบบ filing สําหรับตราสารทุน หน่วยทรัสต์ และกอง Infra   
1. ระบบการย่ืนเอกสาร online ผ่าน Digital IPO และย่ืน hard copy บางส่วน (เร่ิมตั้งแต่ 1 ก.พ. 62) 

  *****สําหรับการย่ืน IPO และ PO เสนอขายหุ้น และหน่วยทรัสต์***** 

- ส่ง online เอกสารทั้งหมด (ไม่ตอ้งลงลายมือช่ือก ากบัในเอกสารทุกหนา้) โดยใช ้user name / password ของ 

บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูย้ืน่แบบค าขออนุญาต และหรือแบบ filing และ 

- ส่ง hard copy เฉพาะรายการต่อไปน้ี ใหส้ านกังาน พร้อมทั้ง upload เอกสารดงักล่าวในระบบ digital IPO 

การยืน่แบบค าขออนุญาต และ

แบบ filing คร้ังแรก 

1. แบบค าขออนุญาต และส่วนรับรองความถูกตอ้งของแบบ filing 

ท่ีจดัพิมพจ์ากระบบ Digital IPO ซ่ึงมีการลงลายมือช่ือของผูย้ืน่ 

แบบค าขออนุญาต และแบบ filing แลว้ 

2. หนงัสือมอบอ านาจ 

2.1 กรณีหุน้ – หนงัสือมอบอ านาจจาก issuer ใหผู้ค้วบคุมการปฏิบติังาน

ของ FA* เป็นผูย้ืน่เอกสารทั้งหมดผา่นระบบ Digital IPO 

* กรณีไม่มี FA ร่วมยืน่แบบค าขออนุญาตและแบบ filing ใหมี้หนงัสือ

มอบอ านาจจาก issuer ใหก้รรมการหรือพนกังานของ issuer เป็นผูย้ืน่

เอกสารทั้งหมดผา่นระบบ Digital IPO 

2.2 กรณีหน่วยทรัสต ์- หนงัสือมอบอ านาจจากผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ห้

กรรมการหรือพนกังานของผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือผูค้วบคุมการ

ปฏิบติังานของ FA เป็นผูย้ื่นเอกสารทั้งหมดผา่นระบบ Digital IPO 

การน าส่งขอ้มูลเพิ่มเติมก่อนเร่ิม

นบั 1 แบบค าขออนุญาต 
• แบบน าส่งขอ้มูลเพิ่มเติมภายหลงัเยีย่มชมกิจการ ท่ีจดัพิมพจ์ากระบบ 

Digital IPO ซ่ึงมีการลงลายมือช่ือของผูย้ืน่แบบค าขออนุญาตแลว้ 

การขอนบั 1 แบบfiling • ส่วนรับรองความถูกตอ้งของแบบ filing ท่ีจดัพิมพจ์ากระบบ 

Digital IPO ซ่ึงมีการลงลายมือช่ือของผูย้ืน่แบบ filing แลว้ 

การขอใหแ้บบ filing มีผลใช้

บงัคบั 
• ส่วนรับรองความถูกตอ้งของแบบ filing ท่ีจดัพิมพจ์ากระบบ 

Digital IPO ซ่ึงมีการลงลายมือช่ือของผูย้ืน่แบบ filing แลว้ 

2. ระบบการย่ืนเอกสารแบบ hard copy 

 *****สําหรับการย่ืน PO เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น, DR และกอง Infra***** 

- ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งลงลายมือช่ือก ากบัในเอกสารทุกหนา้ ในรูปแบบส่ิงพิมพ ์ใหส้ านกังาน และ 

- upload แบบ filing ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน เพื่อเผยแพร่ต่อผูล้งทุน 



 

 

รายละเอยีดเอกสารประกอบแบบคําขออนุญาต และแบบ filing และข้ันตอนการย่ืนตามคู่มือประชาชนตาม link ดังนี ้

การออกเสนอขายหุ้น  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(แบบ filing) – เพื่อการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล  
(ขอ effective แบบ filing)  

การออกเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ (primary listing)  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเปิดเผยขอ้มูลเบ้ืองตน้  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ขอนบั 1 cooling period)  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล (ขอ effective แบบ filing)  

การออกเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ (secondary 
listing/dual offering)  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาด
หลกัทรัพยต์่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเปิดเผยขอ้มูลเบ้ืองตน้  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาด
หลกัทรัพยต์่างประเทศ (secondary listing/dual offering)  – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ขอนบั 1 cooling 
period)  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาด
หลกัทรัพยต์่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล (ขอ effective แบบ filing)  

การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์– เพื่อเปิดเผยขอ้มูลเบ้ืองตน้  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์– เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  – เพื่อการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดง
รายการขอ้มูล (ขอ effective แบบ filing)  

การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

https://www.sec.or.th/TH/Documents/manual/manual_210162_01.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/manual/manual_150162_02.pdf
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https://www.sec.or.th/TH/Documents/manual/manual_150162_07.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/manual/manual_150162_07.pdf
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https://www.sec.or.th/TH/Documents/manual/manual_150162_11.pdf
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