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แนวทางการยื่นแบบคําขออนุญาต และแบบ filing รวมทั้งการยื่นขอขยายระยะเวลาอนุญาต สำหรับตราสารทุน  
หน่วยทรัสต์ และกอง Infra   

1. ระบบการยื่นเอกสาร online ผ่าน Digital IPO และยื่น hard copy บางส่วน  

1.1 สำหรับการยื่น IPO PO หุ้น หน่วยทรัสต์ และ securities swap 

- ส่ง online เอกสารทั้งหมด (ไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารแต่ละหน้า) โดยใช้ user name / password  

ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบคำขออนุญาต และหรือแบบ filing และ 

- ส่ง hard copy เฉพาะรายการต่อไปนี้ ให้สำนักงาน พร้อมทั้ง upload เอกสารดังกล่าวในระบบ digital IPO 

การยื่นแบบคำขออนุญาต 

และแบบ filing  

1. แบบคำขออนุญาต และส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing ที่จัดพิมพ์

จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของกรรมการของผู้ยื่นแบบคำ

ขออนุญาต และแบบ filing แล้ว ทั้งนี้ เฉพาะกรรมการรายที่ไม่ใช้ digital 

signature ในการรับรองแบบ filing 

2. หนังสือมอบอำนาจ 

2.1 กรณีหุ้น – หนังสือมอบอำนาจจาก issuer ให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ของ FA* เป็นผู้ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ Digital IPO 

* กรณีไม่มี FA ร่วมยื่นแบบคำขออนุญาตและแบบ filing ให้มีหนังสือ

มอบอำนาจจาก issuer ให้กรรมการหรือพนักงานของ issuer เป็นผู้ยื่นเอกสาร

ทั้งหมดผ่านระบบ Digital IPO 

2.2 กรณีหน่วยทรัสต์ - หนังสือมอบอำนาจจากผู้จัดการกองทรัสต์ให้

กรรมการหรือพนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของ 

FA เป็นผู้ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ Digital IPO 

หมายเหตุ แบบ filing กรณี securities swap ถือเป็นเอกสารประกอบคำขอ
อนุญาต เนื่องจากการยื่นแบบ filing กรณี securities swap ถือเป็นการยื่น 
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามข้อ 12 ของประกาศ ทจ.34/25521 
ซ่ึงกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นแบบ filing พร้อมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
ต่อสำนักงาน  

 
1 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2552 เรื่อง   หลักเกณฑ์เกีย่วกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่พร้อมกับ 
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดมิของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
ข้อ 12 ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยื่นพรอ้มกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  ทั้งนี้ ตามแบบ 69/247-1  
ที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกสข์องสำนักงานและผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข  
และวิธีการที่กำหนดในหมวดนีด้้วย 
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การนำส่งข้อมูลเพ่ิมเติมก่อน

เริ่มนับ 1 แบบคำขออนุญาต 

แบบนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังเยี่ยมชมกิจการ ทีจ่ัดพิมพ์จากระบบ Digital 

IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของกรรมการของผู้ยื่นแบบคำขออนุญาตแล้ว 

การขอนับ 1 แบบfiling 

หรือการขอให้แบบ filing  

มีผลใช้บังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมี
การลงลายมือชื่อของกรรมการของผู้ยื่นแบบ filing แล้ว เฉพาะกรรมการราย 
ที่ไม่ใช้ digital signature ในการรับรองแบบ filing 
ทั้งนี้ ผู้ยื่นแบบ filing จะต้องนำส่งเอกสารรับรองความถูกต้องข้างต้นต่อ
สำนักงานภายในวันที่ขอนับ 1 แบบ filing หรือขอให้แบบ filing มีผลใช้บังคับ  
อย่างไรก็ดี หากมีเหตุการณ์ท่ีกรรมการที่ไม่ใช้ digital signature ได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถนำส่งต่อสำนักงาน
ได้ภายในวันที่กำหนดข้างต้น (เช่น กรรมการอยู่ในต่างประเทศ)   
ผู้ยื่นแบบ filing สามารถให้กรรมการรายดังกล่าวใช้วิธีลงนามในเอกสารรับรอง
ความถูกต้องของแบบ filing ด้วยหมึก (wet ink) และจัดทำเป็นเอกสารภาพ 
(scan) ส่งให้สำนักงานทาง email : corporat@sec.or.th  โดยใช้ email 
address ทีเ่ป็น corporate e-mail  นอกจากนี้ ขอให้ผู้ยื่นแบบ filing มี
หนังสือแจ้งต่อสำนักงานว่าจะขอใช้วิธีข้างต้น พร้อมรับรองว่ามีเหตุจำเป็น
สมควร และ email address ดังกล่าวเป็นของกรรมการรายนั้นจริง  รวมทั้ง
ขอให้ upload เอกสารดังกล่าวทั้งหมดในระบบ digital IPO และเมื่อผู้ยื่นแบบ 
filing ได้รับเอกสารที่กรรมการรายนั้นได้ลงลายมือชื่อด้วย wet ink แล้ว ขอให้
นำส่งต่อสำนักงานโดยเร็วต่อไป 

หมายเหตุ กรณี securities swap จะไม่มีการยื่นขอนับ 1 แบบ filing เนื่องจาก
ไม่มีการกำหนดระยะเวลา cooling ของแบบ filing 

2. ระบบการยื่นเอกสารแบบ hard copy 

*****สำหรับการยื่น PO ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น , DR และกอง Infra***** 

*****สำหรับการขอขยายระยะเวลาเสนอขาย IPO PO หุ้น หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 

ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หุ้นที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้น 

เป็นตลาดต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ***** 

- ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกหน้า ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ให้สำนักงาน และ 

- upload แบบ filing ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เพ่ือเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน 

รายละเอียดเอกสารประกอบแบบคำขออนุญาต และแบบ filing รวมทั้งขอขยายระยะเวลาเสนอขาย 

และข้ันตอนการยื่นตามคู่มือประชาชนตาม (https://www.sec.or.th/th/pages/lawandregulations/manualselect.aspx 

 

https://www.sec.or.th/th/pages/lawandregulations/manualselect.aspx

