
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหนว่ยทรสัตข์องทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิท

รพัย ์– เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูย้ืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต ์(แบบ filing) 

ตอ้งเป็นผูเ้สนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์(REIT) 

ทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสตท์ีอ่อกใหม ่หรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิทีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกบคุคลขำ้งตน้ 

2. แบบ filing ทีย่ืน่ตอ่ส ำนักงำนตำมคูม่อืนี้ตอ้งเป็นแบบดงันี้ 

2.1 แบบ 69-REIT ในกรณีทีม่ใิชก่รณีตำม 2.2 

2.2 แบบ 69-REIT (Conversion) 

ในกรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสตท์ีอ่อกใหมใ่นกำรแปลงกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพยเ์ป็น REIT 

 โดยแบบ filing ตำม 2.1 หรอื 2.2 แลว้แตก่รณี ตอ้งมขีอ้มลูเพิม่เตมิตำมทีก่ ำหนด เชน่ ขอ้มูลเกีย่วกบักำรประกนัรำยได ้

และงบกำรเงนิ เป็นตน้ โดยแบบ filing ดงักลำ่วตอ้งมกีำรลงลำยมอืชือ่ 

เพือ่รับรองควำมถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มูลตำมทีก่ ำหนดดว้ย 

 ทัง้นี ้หลักเกณฑก์ำรยืน่แบบ filing 

มรีำยละเอยีดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุใน

อสงัหำรมิทรัพย ์

3. ใหผู้ท้ีย่ ืน่แบบ filing จัดสง่แบบ filing เพือ่ขอเผยแพร่เบือ้งตน้ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนตำมทีก่ ำหนดในคูม่อืฉบบันี ้ผำ่นระบบ 

Digital IPO ของตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยมวีธิกีำรดงันี้ 

3.1 บนัทกึขอ้มลูในแบบรับรอง filing ทีจ่ัดไวใ้นระบบ Digital IPO พรอ้ม upload เอกสำรหลักฐำนประกอบแบบ filing 

ผำ่นระบบ Digital IPO โดยใช ้username/password ของบคุคลทีไ่ดรั้บ 

มอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ ใหเ้ป็นผูน้ ำสง่ขอ้มลูผำ่นระบบดงักลำ่ว 

3.2 เมือ่กรอกขอ้มลู และ upload ขอ้มลูผ่ำนระบบแลว้ ใหก้ดGen เพือ่พมิพแ์บบรับรอง filing 

ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมของผูย้ืน่ค ำขอ และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

เป็นผูล้งนำมรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลทีน่ ำสง่ผำ่นระบบตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด และ Upload แบบรับรอง filing 

ทีม่กีำรลงนำมแลว้เขำ้ระบบ พรอ้มกบัน ำสง่ hard copy แบบรับรอง filing ทีม่กีำรลงนำมแลว้ใหส้ ำนักงำน 

 

หมำยเหต ุ

**กรณีแบบ filing หรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบแบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนจะแจง้ควำมบกพร่องของแบบ filing และรำยกำรเอกสำรหลกัฐำน 

ใหแ้กผู่ย้ืน่แบบ filing ทรำบทำง e-mail หำกผูย้ืน่แบบ filing ไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วนั 

นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ขำ้งตน้ ส ำนักงำนจะคนืแบบ filing และเอกสำรหลักฐำนประกอบนัน้แกผู่ย้ืน่แบบ filing 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ในกำรยืน่ค ำขอผำ่นระบบ Digital IPO 
ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

(https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/) 

หำกผูรั้บบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
1. ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

โทรศพัท ์02 009 9999  
e-mail: listinganddisclosure@set.or.th  

2. ส ำนักงำน ก.ล.ต. โทรศพัท ์02 033 9999  

e-mail: corporat@sec.or.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 



(หมายเหต:ุ (- เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
- วนัหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ก ำหนด))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรณีอืน่ 

หำกผูรั้บบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

โทรศพัท ์02 033 9999  

e-mail: corporat@sec.or.th  
ช ำระคำ่ธรรมเนยีม ณ ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

333/3 ถ.วภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์02 033 9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. บรษัิทและทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ(FA)(ถำ้ม)ี ยืน่แบบ filing 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบผำ่นระบบ Digital IPO 
ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 2. กรณีเอกสำรครบ 

ใหผู้ย้ืน่แบบ filing 
ช ำระคำ่ธรรมเนยีมโดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนั

กงำน 
(หมายเหต:ุ (-))  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหนว่ยทรสัต ์ไดแ้ก ่แบบ 
69-REIT หรอื แบบ 69-REIT (Conversion)  

และรา่งหนงัสอืชีช้วน รวมท ัง้เอกสารแนบ 
พรอ้มขอ้มูลในแบบและเอกสารแนบดงักลา่ว 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ยืน่ส ำเนำผ่ำนระบบ Digital IPO 

ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ) 

- 

2) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจจากบรษิทัให ้FA เป็นผูย้ ืน่ค าขอผา่นระบบ 

Digital IPO (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

แบบรบัรอง filing ทีม่กีารลงนาม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

เอกสารใด ๆ ทีอ่า้งองิไวใ้นแบบ Filing (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ยืน่ส ำเนำผ่ำนระบบ Digital IPO 
ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหนว่ยทรสัตข์องทรสั
ตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์– เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท ์
1207 หรอื 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบบัเดมิ กระบวนงำน 8194 / คูม่อื 8660 

15/07/2558 10:21 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

15/07/2558 10:21 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 19:34 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 

30/06/2558 19:33 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 
30/06/2558 18:40 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) วำทนิ ีตรำบชัว่กลัปำว ์

30/06/2558 18:09 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหวำ่งกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) วำทนิ ีตรำบชัว่กลัปำว ์

30/06/2558 18:06 น. หัวหนำ้หน่วยงำนไมอ่นุมัต ิ(Reviewer rejected) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ แกไ้ขตำม comment 
30/06/2558 16:57 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) วำทนิ ีตรำบชัว่กลัปำว ์

25/06/2558 17:46 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหวำ่งกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) วำทนิ ีตรำบชัว่กลัปำว ์
17/06/2558 15:23 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วนัที ่

17 ม.ิย. 58 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์– 

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที ่ทจ. 12/2558  เรือ่ง 
กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในโครงสรำ้งพืน้ฐำน ลงวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2558  

  
2)พระรำชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์  พ. ศ.2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ. 12/2558 เรือ่ง 

กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในโครงสรำ้งพืน้ฐำน ลงวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 255 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: 

กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์– 

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ 24/01/2019 10:13 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


