
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กด. 18/2553 
เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นทรัสตีในธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัศุกูก 

________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 11 มาตรา 12(3) มาตรา 13 มาตรา 37(4) 
มาตรา 54 มาตรา 55(3) มาตรา 56 มาตรา 58 และมาตรา 59 วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั  
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41  
และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจ 
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  (1)  “ศุกูก”  หมายความวา่   ตราสารทางการเงินท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

          (ก)  เป็นใบทรัสตท่ี์ออกโดยทรัสตีผูอ้อกศุกูก  
        (ข)  มีการก าหนดโครงสร้างของการท าธุรกรรมของกองทรัสตเ์พื่อน าเงินท่ีได ้
จากการออกตราสารไปหาประโยชน์ในรูปแบบท่ีเป็นไปตามหลกัศาสนาอิสลาม และ 
        (ค)  มีการก าหนดไวล้่วงหนา้อยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเง่ือนไขการคืนเงินลงทุนและ 
อตัราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนท่ีกองทรัสตจ์ะไดรั้บจากผูร้ะดมทุนเพื่อประโยชน์ 
ของผูถื้อตราสาร และมีการก าหนดเง่ือนไขการคืนเงินลงทุนและอัตราหรือสัดส่วนการจ่าย 
ผลประโยชนต์อบแทนท่ีกองทรัสตจ์ะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อตราสารดว้ย ซ่ึงการก าหนดอตัราหรือสัดส่วน 
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเป็นไปตามหลกัศาสนาอิสลาม 
  (2)  “ผูร้ะดมทุน” (Originator หรือ Obligor)  หมายความวา่   กิจการท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์
จากเงินท่ีไดจ้ากการขายศุกูกซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียวกนักบัทรัสตีผูอ้อกศุกูกก็ได้ 
  (3)  “ผูถื้อศุกูก”  หมายความวา่   ผูถื้อหลกัทรัพยป์ระเภทใบทรัสตท่ี์จะไดรั้บประโยชน์
จากกองทรัสตเ์น่ืองจากการออกศุกูก  
  (4)  “ทรัสตีผูอ้อกศุกูก” (Asset trustee)  หมายความว่า   ทรัสตีท่ีเป็นผูอ้อกและ 
เสนอขายศุกูกตามประกาศเก่ียวกบัการออกศุกูก และเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิในทรัพยสิ์น  
ของกองทรัสตต์ามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผูถื้อศุกูก 
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  (5)  “ศุกูกทรัสตี” (Sukuk trustee)  หมายความวา่   ทรัสตีท่ีท าหนา้ท่ีดูแลรักษา 
สิทธิประโยชน์ของผูถื้อศุกูก   
  (6)  “ผูก่้อตั้งทรัสต”์  หมายความวา่   ผูท่ี้โอนทรัพยสิ์นหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ 
ท่ีจะเป็นกองทรัสตใ์หแ้ก่ทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
  (7)  “ผูข้ออนุญาต”  หมายความวา่   ผูท่ี้ประสงคจ์ะขออนุญาตเป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูก
ตามประกาศฉบบัน้ี 
  (8)  “ประกาศเก่ียวกบัการออกศุกูก”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล 
  (9)  “ประกาศอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสตีเป็นการทัว่ไป”  หมายความว่า    
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการขออนุญาต  
และการอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การอนุญาตให้เป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูก ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว  ้
ในหมวด 1  
  (2)  ผูก่้อตั้งทรัสต์และการประกาศตั้งทรัสต์โดยทรัสตีท่ีเก่ียวกับการออกศุกูก  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวด 2 
  (3)  การท าหนา้ท่ีของศุกูกทรัสตี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวด 3 
  (4)  การจดัท าทะเบียนผูถื้อศุกูกและรายการในใบศุกูก ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 4 

หมวด 1 
การอนุญาตให้เป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูก 

____________ 

  ขอ้ 3   ผูท่ี้ประสงค์จะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ท่ียงัไม่ไดรั้บอนุญาตให้เป็นทรัสตี   
อาจยื่นค าขออนุญาตเป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูกตามประกาศฉบบัน้ีต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่าน
ส านักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. และให้ยื่น 
ค าขออนุญาตตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีประสงค์จะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปหรือ 
ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศตามท่ีประกาศเก่ียวกับการออกศุกูกก าหนด ให้ยื่นค าขออนุญาตเป็น 
ทรัสตีผูอ้อกศุกูกมาพร้อมกบัการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ตามประกาศดงักล่าว 
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  (2)  ในกรณีท่ีประสงค์จะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ในวงจ ากดัในประเทศไทย 
ตามท่ีประกาศเก่ียวกบัการออกศุกูกก าหนด ใหย้ืน่ค าขออนุญาตเป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูกมาพร้อมกบั 
การยืน่ขอจดขอ้จ ากดัการโอนศุกูกตามประกาศดงักล่าว 

  ขอ้ 4   ผูย้ื่นค าขออนุญาตตามขอ้ 3 ท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี  
ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
  (1)  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  เป็นผูท่ี้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ตามประกาศเก่ียวกับ  
การออกศุกูก 
  (3)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ะดมทุน ผูข้ออนุญาต 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ตอ้งไม่มีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจอ่ืนใดนอกจากการออกและ
จ าหน่ายศุกูก และการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกศุกูกเท่านั้น 
         (ข)  ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูกเพื่อการระดมทุนของผูร้ะดมทุนรายใด
รายหน่ึงเพียงรายเดียว โดยตอ้งระบุช่ือผูร้ะดมทุนไวใ้นค าขออนุญาตอยา่งชดัเจน 
  (4)  มีส่วนของทุนไม่นอ้ยกว่าหา้พนับาท และ 
  (5)  มีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูกตามประกาศ
เก่ียวกบัการออกศุกูกและตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์จะจดัท าขึ้นเน่ืองจากการออกศุกูก  
ทั้งน้ี การจดัใหมี้ระบบงานดงักล่าวจะจดัใหมี้โดยตนเองหรือโดยการมอบหมายใหศุ้กูกทรัสตีก็ได ้ 

  ขอ้ 5   การอนุญาตใหเ้ป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูกเป็นอนัส้ินสุดลง เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกไม่มีคุณลกัษณะตามขอ้ 4(2) (3) (4) หรือ (5) 
  (2)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกไม่มีการออกศุกูกอีกในช่วงสองปีนบัแต่วนัท่ีครบอายศุุกูก 
รุ่นท่ีครบก าหนดอายหุลงัสุด 
  (3)  เม่ือผูร้ะดมทุนส้ินสภาพนิติบุคคลไม่วา่ดว้ยเหตุใด หรือมิไดเ้ป็นสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
อีกต่อไป (ในกรณีท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ะดมทุน) 
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หมวด 2 
ผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละการประกาศตั้งทรัสตโ์ดยทรัสตี 

ท่ีเก่ียวกบัการออกศุกูก 
____________________ 

ขอ้ 6   เพื่อประโยชน์ในการออกศุกูก ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูก่้อตั้งทรัสตเ์น่ืองจาก
การออกศุกูกได ้

(1)  ผูร้ะดมทุน   
(2)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูก 

  (3)  ทรัสตีท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจทรัสตีเป็นการทัว่ไป 
ไม่วา่โดยตนเองหรือร่วมกบัทรัสตีผูอ้อกศุกูก เพื่อใหท้รัสตีดงักล่าวสามารถท าหนา้ท่ีเป็นศุกูกทรัสตีได้ 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีทรัสตีตามขอ้ 6(2) และ (3) เป็นผูก่้อตั้งทรัสตต์ามมาตรา 11 วรรคสอง 
ใหท้รัสตีดงักล่าวยืน่คู่ฉบบัของหนงัสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย 
ศุกูกท่ีออกใหม่ 

หมวด 3 
การท าหนา้ท่ีของศุกูกทรัสตี 

____________ 

  ขอ้ 8   ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศอนุญาตใหป้ระกอบ 
ธุรกิจทรัสตีเป็นการทัว่ไป จะรับเป็นศุกูกทรัสตีไดต้่อเม่ือทรัสตีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กบัทรัสตี 
ผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนแลว้แต่กรณี ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 9 
  (1)  เป็นผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีของทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกศุกูกท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นศุกูกทรัสตี 
  (2)  เป็นผูถื้อหุน้ในทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุน โดยมีสิทธิออกเสียงเกินร้อยละหา้
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือ 
ผูร้ะดมทุนนั้น  ทั้งน้ี หุ้นของศุกูกทรัสตีดงักล่าวท่ีหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัดงัต่อไปน้ีถืออยูใ่หน้บัเป็นหุ้น
ของศุกูกทรัสตีดว้ย 
        (ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารของศุกูกทรัสตีเป็นหุ้นส่วน 
        (ข)  หา้งหุ้นส่วนจ ากดัท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารของศุกูกทรัสตีเป็นหุ้นส่วนจ าพวก 
ไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดรวมกนัเกินร้อยละสิบของทุนทั้งหมด 
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดันั้น 
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        (ค)  บริษทัท่ีศุกูกทรัสตี กรรมการหรือผูบ้ริหารของศุกูกทรัสตี หรือหา้งหุน้ส่วน
ตาม (ก) หรือ (ข) ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงรวมกนัเกินร้อยละสามสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของ
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
        (ง)  บริษทัท่ีศุกูกทรัสตี กรรมการหรือผูบ้ริหารของศุกูกทรัสตี หรือหา้งหุน้ส่วน
ตาม (ก) หรือ (ข) หรือบริษทัตาม (ค) ถือหุน้โดยมีสิทธิออกเสียงรวมกนัเกินร้อยละสามสิบของจ านวน
สิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
        (จ)  บริษทัท่ีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นบุคคลเดียวกบักรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ของศุกูกทรัสตี 
  (3)  มีทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนเป็นผูถื้อหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงในศุกูกทรัสตี 
เกินร้อยละห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของ 
ศุกูกทรัสตีนั้น  ทั้งน้ี หุ้นของศุกูกทรัสตีท่ีหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัตาม (2) (ก) ถึง (จ) ถืออยู ่ใหน้บัรวม 
เป็นหุน้ท่ีถือโดยทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนดว้ยโดยอนุโลม 
  (4)  มีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลเดียวกันถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้า 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง ทั้งในศุกูกทรัสตี  
และในทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุน  เวน้แต่เป็นการถือหุ้นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  
หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
  (5)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นบุคคลเดียวกบักรรมการหรือผูบ้ริหารของทรัสตี 
ผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุน  เวน้แต่บุคคลนั้นเป็นกรรมการท่ีไม่มีอ านาจในการจดัการของศุกูกทรัสตี 
และทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุน ซ่ึงมีจ านวนไม่เกินหน่ึงคน และเฉพาะกรณีท่ีศุกูกทรัสตี   
และทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนมีกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่าเก้าคน  
  (6)  มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้มในลกัษณะอ่ืนท่ีอาจเป็นเหตุใหศุ้กูกทรัสตีขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ค าวา่ “ผูบ้ริหาร”  ให้หมายถึง  ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบั
บริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน 
ท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
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  ขอ้ 9   ใหศุ้กูกทรัสตีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนในลกัษณะ 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามขอ้ 8 ได้รับการผ่อนผนัจากส านักงาน ก.ล.ต.  
ให้เป็นศุกูกทรัสตีได้  หากเป็นการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ในวงจ ากัดในประเทศไทยตามท่ี
ประกาศเก่ียวกบัการออกศุกูกก าหนด 
  ใหก้ารผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงเป็นอนัส้ินสุดลง  หากในการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่  
ทรัสตีผูอ้อกศุกูกไม่ไดเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหผู้ล้งทุน 
ท่ีจะซ้ือศุกูกทราบก่อนการซ้ือขายศุกูกนั้น 

ขอ้ 10   ใหศุ้กูกทรัสตีดูแลให้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ป็นไปตาม
วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
วา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

ในกรณีท่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ม่เป็นไปตามท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
หรือกฎหมายก าหนด ใหศุ้กูกทรัสตีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อศุกูก 

ขอ้ 11   ในกรณีท่ีศุกูกทรัสตีและทรัสตีผูอ้อกศุกูกร่วมกนัประกาศตั้งทรัสตเ์น่ืองจาก 
การออกศุกูก หากศุกูกทรัสตีประสงคจ์ะเป็นผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสตท่ี์จดัตั้งนั้นโดยการเขา้ถือศุกูก   
ใหศุ้กูกทรัสตีเขา้ถือศุกูกไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนศุกูกท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีศุกูกทรัสตีเป็นผูถื้อศุกูกในกองทรัสตท่ี์ตนท าหนา้ท่ีเป็นศุกูกทรัสตีดว้ย 
ตามข้อ 11  การออกเสียงหรือการด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูถื้อศุกูกของศุกูกทรัสตี ต้องค านึงถึง  
และรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อศุกูก และตั้งอยู่บนหลกัแห่งความซ่ือสัตย์สุจริตและ 
ความรอบคอบระมดัระวงั  รวมถึงไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ 
ศุกูกทรัสตีของกองทรัสตด์งักล่าว 

  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีการออกศุกูกใดท่ีศุกูกทรัสตีตอ้งประกาศตั้งทรัสต์โดยตนเอง 
เพื่อใหส้ามารถท าหนา้ท่ีเป็นศุกูกทรัสตีได ้ ใหศุ้กูกทรัสตีดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท างบการเงิน 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน  
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตีส าหรับกองทรัสตน์ั้น 
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หมวด 4 

การจดัท าทะเบียนผูถื้อศุกูกและรายการในใบศุกูก 
____________________ 

  ขอ้ 14   ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูกจดัใหมี้การจดัท าทะเบียนผูถื้อศุกูก โดยทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
อาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทนได ้ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีมีการออกใบศุกูกเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อ ใบศุกูกดงักล่าว
ตอ้งมีรายการขั้นต ่าตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

หมวด 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

_________________ 

  ขอ้ 16   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553  เป็นตน้ไป 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อให้ทรัสต์เป็นกลไกในการพฒันาตราสาร 
ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัศาสนาอิสลาม และเป็นกลไกท่ีท าให้มีทรัสตีเขา้มาท าหน้าท่ี  
ดูแลสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุน จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


