ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กด. 18/2553
เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก
________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 11 มาตรา 12(3) มาตรา 13 มาตรา 37(4)
มาตรา 54 มาตรา 55(3) มาตรา 56 มาตรา 58 และมาตรา 59 วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41
และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1) “ศุกูก” หมายความว่า ตราสารทางการเงินที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นใบทรัสต์ที่ออกโดยทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(ข) มีการกาหนดโครงสร้างของการทาธุรกรรมของกองทรัสต์เพื่อนาเงินที่ได้
จากการออกตราสารไปหาประโยชน์ในรู ปแบบที่เป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลาม และ
(ค) มีการกาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและ
อัตราหรื อสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผูร้ ะดมทุนเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ื อตราสาร และมี การกาหนดเงื่ อนไขการคืนเงินลงทุนและอัตราหรื อสัดส่ วนการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือตราสารด้วย ซึ่งการกาหนดอัตราหรื อสัดส่วน
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลาม
(2) “ผูร้ ะดมทุน” (Originator หรื อ Obligor) หมายความว่า กิจการที่ได้ใช้ประโยชน์
จากเงินที่ได้จากการขายศุกูกซึ่งอาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับทรัสตีผอู ้ อกศุกูกก็ได้
(3) “ผูถ้ ือศุกูก” หมายความว่า ผูถ้ ือหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ที่จะได้รับประโยชน์
จากกองทรัสต์เนื่องจากการออกศุกูก
(4) “ทรัสตีผูอ้ อกศุกูก” (Asset trustee) หมายความว่า ทรัสตีที่เป็ นผูอ้ อกและ
เสนอขายศุกูกตามประกาศเกี่ยวกับการออกศุกูก และเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์หรื อมีสิทธิในทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือศุกูก
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(5) “ศุกูกทรัสตี” (Sukuk trustee) หมายความว่า ทรัสตีที่ทาหน้าที่ดูแลรักษา
สิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือศุกูก
(6) “ผูก้ ่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า ผูท้ ี่โอนทรัพย์สินหรื อก่อทรัพยสิ ทธิหรื อสิ ทธิใด ๆ
ที่จะเป็ นกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(7) “ผูข้ ออนุญาต” หมายความว่า ผูท้ ี่ประสงค์จะขออนุญาตเป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
ตามประกาศฉบับนี้
(8) “ประกาศเกี่ยวกับการออกศุกูก” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิ ดเผยข้อมูล
(9) “ประกาศอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจทรัสตี เป็ นการทัว่ ไป” หมายความว่า
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การอนุญาตให้เป็ นทรัสตีผูอ้ อกศุกูก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้
ในหมวด 1
(2) ผูก้ ่ อตั้งทรัสต์และการประกาศตั้งทรัสต์โดยทรั สตี ท่ีเกี่ยวกับการออกศุกูก
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด 2
(3) การทาหน้าที่ของศุกูกทรัสตี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด 3
(4) การจัดทาทะเบียนผูถ้ ือศุกูกและรายการในใบศุกูก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในหมวด 4
หมวด 1
การอนุญาตให้เป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
____________
ข้อ 3 ผูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ที่ยงั ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็ นทรัสตี
อาจยื่นคาขออนุญาตเป็ นทรัสตีผูอ้ อกศุกูกตามประกาศฉบับนี้ ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่าน
สานักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทางและวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. และให้ยื่น
คาขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) ในกรณี ที่ป ระสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ อ อกใหม่ แก่ ประชาชนทั่วไปหรื อ
ต่อผูล้ งทุนในต่า งประเทศตามที่ป ระกาศเกี่ย วกับการออกศุกู กกาหนด ให้ยื่นคาขออนุ ญาตเป็ น
ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกมาพร้อมกับการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ตามประกาศดังกล่าว
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(2) ในกรณี ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ ในวงจากัดในประเทศไทย
ตามที่ประกาศเกี่ยวกับการออกศุกูกกาหนด ให้ยนื่ คาขออนุญาตเป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูกมาพร้อมกับ
การยืน่ ขอจดข้อจากัดการโอนศุกูกตามประกาศดังกล่าว
ข้อ 4 ผูย้ ื่นคาขออนุญาตตามข้อ 3 ที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(1) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) เป็ นผูท้ ี่ไ ด้รับ อนุ ญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ตามประกาศเกี่ย วกับ
การออกศุกูก
(3) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ ะดมทุน ผูข้ ออนุญาต
ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) ต้องไม่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจากการออกและ
จาหน่ายศุกูก และการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกูกเท่านั้น
(ข) ผูข้ ออนุญาตต้องเป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูกเพื่อการระดมทุนของผูร้ ะดมทุนรายใด
รายหนึ่งเพียงรายเดียว โดยต้องระบุชื่อผูร้ ะดมทุนไว้ในคาขออนุญาตอย่างชัดเจน
(4) มีส่วนของทุนไม่นอ้ ยกว่าห้าพันบาท และ
(5) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการทาหน้าที่เป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ตามประกาศ
เกี่ยวกับการออกศุกูกและตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่จะจัดทาขึ้นเนื่องจากการออกศุกูก
ทั้งนี้ การจัดให้มีระบบงานดังกล่าวจะจัดให้มีโดยตนเองหรื อโดยการมอบหมายให้ศุกูกทรัสตีก็ได้
ข้อ 5 การอนุญาตให้เป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูกเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง เมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกไม่มีคุณลักษณะตามข้อ 4(2) (3) (4) หรื อ (5)
(2) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกไม่มีการออกศุกูกอีกในช่วงสองปี นับแต่วนั ที่ครบอายุศุกูก
รุ่ นที่ครบกาหนดอายุหลังสุด
(3) เมื่อผูร้ ะดมทุนสิ้ นสภาพนิติบุคคลไม่วา่ ด้วยเหตุใด หรื อมิได้เป็ นสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
อีกต่อไป (ในกรณีที่ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ ะดมทุน)
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หมวด 2
ผูก้ ่อตั้งทรัสต์และการประกาศตั้งทรัสต์โดยทรัสตี
ที่เกี่ยวกับการออกศุกูก
____________________
ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการออกศุกูก ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์เนื่ องจาก
การออกศุกูกได้
(1) ผูร้ ะดมทุน
(2) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(3) ทรัสตีที่ได้รับอนุญาตตามประกาศอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสตีเป็ นการทัว่ ไป
ไม่วา่ โดยตนเองหรื อร่ วมกับทรัสตีผอู ้ อกศุกูก เพื่อให้ทรัสตีดงั กล่าวสามารถทาหน้าที่เป็ นศุกูกทรัสตีได้
ข้อ 7 ในกรณี ที่ทรัสตีตามข้อ 6(2) และ (3) เป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ตามมาตรา 11 วรรคสอง
ให้ทรัสตีดงั กล่าวยืน่ คู่ฉบับของหนังสื อแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย
ศุกูกที่ออกใหม่
หมวด 3
การทาหน้าที่ของศุกูกทรัสตี
____________
ข้อ 8 ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีตามประกาศอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจทรัสตีเป็ นการทัว่ ไป จะรับเป็ นศุกูกทรัสตีได้ต่อเมื่อทรัสตีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์กบั ทรัสตี
ผูอ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนแล้วแต่กรณี ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ตามข้อ 9
(1) เป็ นผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การออกศุกูกที่จะทาหน้าที่เป็ นศุกูกทรัสตี
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุน โดยมีสิทธิออกเสี ยงเกินร้อยละห้า
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อ
ผูร้ ะดมทุนนั้น ทั้งนี้ หุ ้นของศุกูกทรัสตีดงั กล่าวที่หา้ งหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ดังต่อไปนี้ถืออยูใ่ ห้นบั เป็ นหุ ้น
ของศุกูกทรัสตีดว้ ย
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของศุกูกทรัสตีเป็ นหุ้นส่วน
(ข) ห้างหุ้นส่วนจากัดที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของศุกูกทรัสตีเป็ นหุ้นส่วนจาพวก
ไม่จากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนจาพวกจากัดความรับผิดรวมกันเกินร้อยละสิ บของทุนทั้งหมด
ของห้างหุน้ ส่ วนจากัดนั้น
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(ค) บริ ษทั ที่ศุกูกทรัสตี กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของศุกูกทรัสตี หรื อห้างหุน้ ส่วน
ตาม (ก) หรื อ (ข) ถือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสี ยงรวมกันเกินร้อยละสามสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของ
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั นั้น
(ง) บริ ษทั ที่ศุกูกทรัสตี กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของศุกูกทรัสตี หรื อห้างหุน้ ส่ วน
ตาม (ก) หรื อ (ข) หรื อบริ ษทั ตาม (ค) ถือหุน้ โดยมีสิทธิออกเสี ยงรวมกันเกินร้อยละสามสิ บของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั นั้น
(จ) บริ ษทั ที่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของศุกูกทรัสตี
(3) มีทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนเป็ นผูถ้ ือหุ้นโดยมีสิทธิออกเสี ยงในศุกูกทรัสตี
เกิ นร้ อยละห้าของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงของหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยงของ
ศุกูกทรัสตีน้ นั ทั้งนี้ หุ ้นของศุกูกทรัสตีที่หา้ งหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ตาม (2) (ก) ถึง (จ) ถืออยู่ ให้นบั รวม
เป็ นหุน้ ที่ถือโดยทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนด้วยโดยอนุโลม
(4) มี ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งเป็ นบุคคลเดี ยวกันถื อหุ ้นโดยมี สิทธิ ออกเสี ยงตั้งแต่ร้อยละห้า
ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงของหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดที่ มีสิทธิ ออกเสี ยง ทั้งในศุกูกทรัสตี
และในทรัสตีผูอ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุน เว้นแต่เป็ นการถือหุ้นของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(5) มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของทรัสตี
ผูอ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุน เว้นแต่บุคคลนั้นเป็ นกรรมการที่ไม่มีอานาจในการจัดการของศุกูกทรัสตี
และทรัสตีผูอ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุ น ซึ่ งมีจานวนไม่เกิ นหนึ่ งคน และเฉพาะกรณี ที่ศุกูกทรัส ตี
และทรัสตีผูอ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุ นมีก รรมการของบริ ษทั ไม่น้อยกว่าเก้าคน
(6) มีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยในทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อมในลักษณะอื่นที่อาจเป็ นเหตุให้ศุกูกทรัสตีขาดความเป็ นอิสระในการดาเนินงาน
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คาว่า “ผูบ้ ริ หาร” ให้หมายถึง ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่ง
ระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับ
บริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงิน
ที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
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ข้อ 9 ให้ศุกูกทรัสตีที่มีความสัมพันธ์กบั ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนในลักษณะ
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ 8 ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
ให้เป็ นศุกูกทรัสตีได้ หากเป็ นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ในวงจากัด ในประเทศไทยตามที่
ประกาศเกี่ยวกับการออกศุกูกกาหนด
ให้การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ งเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง หากในการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกไม่ได้เปิ ดเผยความสัมพันธ์ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผลู ้ งทุน
ที่จะซื้อศุกูกทราบก่อนการซื้อขายศุกูกนั้น
ข้อ 10 ให้ศุกูกทรัสตีดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์เป็ นไปตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาก่ อตั้งทรัสต์ และเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์
หรื อกฎหมายกาหนด ให้ศุกูกทรัสตีดาเนิ นการให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เพื่อดูแลรักษาสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือศุกูก
ข้อ 11 ในกรณีที่ศุกูกทรัสตีและทรัสตีผอู ้ อกศุกูกร่ วมกันประกาศตั้งทรัสต์เนื่ องจาก
การออกศุกูก หากศุกูกทรัสตีประสงค์จะเป็ นผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์ที่จดั ตั้งนั้นโดยการเข้าถือศุกูก
ให้ศุกูกทรัสตีเข้าถือศุกูกได้ไม่เกินร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนศุกูกที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ข้อ 12 ในกรณีที่ศุกูกทรัสตีเป็ นผูถ้ ือศุกูกในกองทรัสต์ที่ตนทาหน้าที่เป็ นศุกูกทรัสตีดว้ ย
ตามข้อ 11 การออกเสี ยงหรื อการดาเนิ นการใด ๆ ในฐานะผูถ้ ือศุกูกของศุกูก ทรัส ตี ต้องคานึ งถึง
และรั กษาผลประโยชน์สูง สุ ดให้แก่ ผูถ้ ื อศุกูก และตั้ง อยู่บนหลักแห่ ง ความซื่ อสั ตย์สุจริ ตและ
ความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
ศุกูกทรัสตีของกองทรัสต์ดงั กล่าว
ข้อ 13 ในกรณี ท่ีการออกศุกูกใดที่ศุกูกทรัสตี ตอ้ งประกาศตั้งทรั สต์โดยตนเอง
เพื่อให้สามารถทาหน้าที่เป็ นศุกูกทรัสตีได้ ให้ศุกูกทรัสตีดงั กล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทางบการเงิน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยระบบงาน การติดต่อผูล้ งทุน
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปของทรัสตีสาหรับกองทรัสต์น้ นั
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หมวด 4
การจัดทาทะเบียนผูถ้ ือศุกูกและรายการในใบศุกูก
____________________
ข้อ 14 ให้ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกจัดให้มีการจัดทาทะเบียนผูถ้ ือศุกูก โดยทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อ 15 ในกรณี ที่มีการออกใบศุกูกเป็ นหลักฐานแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือ ใบศุกูกดังกล่าว
ต้องมีรายการขั้นต่าตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
หมวด 5
วันมีผลใช้บงั คับของประกาศ
_________________
ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้ทรั สต์เป็ นกลไกในการพัฒนาตราสาร
ทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม และเป็ นกลไกที่ทาให้มีทรัสตีเข้ามาทาหน้าที่
ดูแลสิ ทธิประโยชน์ของผูล้ งทุน จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

