ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทด. 2/2554
เรื่ อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิ ดเผยข้อมูล
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้และในแบบแนบท้ายประกาศนี้
(1) “ศุกูก” (Sukuk) 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 อสัดส่ วน
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลาม
(2) “ศุกูกระยะสั้น” หมายความว่า ศุกูกที่มีกาหนดเวลาคืนเงินลงทุนไม่เกิน
สองร้อยเจ็ดสิ บวันนับแต่วนั ที่ออกศุกูก
(3) “ศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็ นโครงการ” หมายความว่า ศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่
ซึ่ งได้รับอนุ ญาตจากสานักงานให้เสนอขายได้หลายครั้งโดยไม่ตอ้ งยื่นคาขออนุญาตอีก ตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในประกาศนี้
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(4) “ผูร้ ะดมทุน” (Originator หรื อ Obligor) หมายความว่า กิจการที่ได้ใช้ประโยชน์
จากเงินที่ได้จากการขายศุกูกซึ่งอาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับทรัสตีผอู ้ อกศุกูกก็ได้
(5) “กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกศุกูก
(6) “ผูถ้ ือศุกูก” หมายความว่า ผูถ้ ือหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ที่จะได้รับประโยชน์
จากกองทรัสต์เนื่องจากการออกศุกูกนั้น
(7) “ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก” (Asset trustee) หมายความว่า ทรัสตีที่เป็ นผูอ้ อกและเสนอขายศุกูก
ตามประกาศนี้ และเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์หรื อมีสิทธิในทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือศุกูก
(8) “ศุกูกทรัสตี” (Sukuk trustee) หมายความว่า ทรัสตีที่ทาหน้าที่ดูแลรักษาสิ ทธิประโยชน์
ของผูถ้ ือศุกูก
(9) “ที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์” (Shariah advisor) หมายความว่า ที่ปรึ กษาซึ่งทาหน้าที่พิจารณา
ธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
(10) “ผูข้ ออนุญาต” หมายความว่า ผูท้ ี่ประสงค์จะออกและเสนอขายศุกูกซึ่งได้ยื่น
คาขออนุญาตเสนอขายศุกูกตามประกาศนี้
(11) “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงาน
(12) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
(13) “ประกาศเกี่ยวกับการกาหนดค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(14) คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน ” “ผูล้ งทุนรายใหญ่ ” “บริ ษทั จดทะเบียน” “บริ ษทั ใหญ่”
“บริ ษทั ย่อย” “บริ ษทั ร่ วม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” “ผูม้ ีอานาจควบคุม”
“ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทโดยอนุโลม
และในกรณี ที่ผูอ้ อกศุกูกเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ ะดมทุน ให้คาว่า “ผูอ้ อกตราสารหนี้ ”
ตามประกาศดังกล่าว หมายความรวมถึงผูร้ ะดมทุนด้วย
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ข้อ 2 การออกและเสนอขายศุกูกรวมทั้งหน้าที่ภายหลังการเสนอขายให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ และเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ภายหลังได้รับอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในภาค 1
(2) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในภาค 2
(3) การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรศุกูก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในภาค 3
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
และผูร้ ะดมทุน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในภาค 4
ข้อ 3 ในกรณีที่ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตี ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี ผอู ้ อกศุกูกดังกล่าวจากัดเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การออกศุกูกเท่านั้น
ภาค 1
การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
และเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
___________________
ข้อ 4 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ ออกใหม่ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ ไปในประเทศไทย ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ในหมวด 1 และหมวด 2
(2) การเสนอขายศุกูกในวงจากัดในประเทศไทย ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1
และหมวด 3
(3) การเสนอขายศุกูกต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวด 4

4
หมวด 1
ข้อกาหนดสาหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศไทย
______________________
ส่วนที่ 1
ลักษณะของศุกูก
_______________
ข้อ 5 ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้ ตอ้ งมีคาเรี ยกชื่อเป็ นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง
ถึงศุกูกที่เสนอขายในแต่ละรุ่ น ทั้งนี้ คาเรี ยกชื่อศุกูกดังกล่าวต้องแสดงถึงปี ที่ครบกาหนดอายุศุกูก
และลักษณะพิเศษของศุกูก (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน เช่น ศุกูกที่ครบกาหนดอายุเมื่อผูร้ ะดมทุนเลิกกิจการ
(perpetual sukuk) ซึ่งผูถ้ ือศุกูกไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องให้ทรัสตีผูอ้ อกศุกูก คืนเงินลงทุนก่อนผูร้ ะดมทุน
เลิกกิจการ หรื อผูถ้ ือศุกูกมีสิทธิเรี ยกร้องให้ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก คืนเงินลงทุนก่อนผูร้ ะดมทุนเลิกกิจการ
ได้เฉพาะเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 6 ในกรณีที่จะเรี ยกศุกูกที่เสนอขายว่าศุกูกด้อยสิ ทธิ ศุกูกนั้นจะต้องไม่มีประกัน
และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้กาหนดให้กองทรัสต์มีสิทธิในการรับชาระเงินด้อยกว่าเจ้าหนี้ สามัญทัว่ ไป
ของผูร้ ะดมทุน อย่างน้อยในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูร้ ะดมทุนถูกพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อ
(2) มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการของผูร้ ะดมทุน
ข้อ 7 ในกรณี เป็ นการเสนอขายศุกูกมีประกัน ให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ลักษณะของหุน้ กูม้ ีประกัน การดาเนินการให้ทรัพย์สินหรื อการค้ าประกันสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
ในฐานะที่เป็ นหลักประกัน และการประเมินมูลค่าของหลักประกัน มาใช้บงั คับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ 8 ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้ ตอ้ งมีขอ้ ตกลงให้ชาระค่าศุกูกให้แก่ทรัสตีผูอ้ อกศุกูก
เป็ นสกุลเงินบาท

5
ส่วนที่ 2
ข้อกาหนดเกี่ยวกับร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
_________________________
ข้อ 9 ร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สาหรับการออกและเสนอขายศุกูก ให้มีรายการตามที่
กาหนดไว้ในประกาศสานักงานว่าด้วยข้อกาหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก โดยต้องมี
รายการขั้นต่าดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายศุกูก
(2) โครงสร้าง วิธีการ และธุ รกรรม (ถ้ามี) ที่กองทรัสต์จะนาเงินที่ได้จากการ
เสนอขายศุกูกไปลงทุนหรื อหาประโยชน์ โดยต้องระบุให้ชดั เจนว่ากองทรัสต์จะนาเงินไปลงทุนหรื อ
หาประโยชน์จากผูร้ ะดมทุนในลักษณะใด และเป็ นไปตามหลักการประเภทใดของศาสนาอิสลาม
(3) ข้อกาหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุน และอัตราหรื อสัดส่ วนการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผูร้ ะดมทุนเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือศุกูก
(4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุน และอัตราหรื อสัดส่ วนการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือศุกูก
(5) การดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(6) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศุกูกทรัสตีซ่ ึงทาหน้าที่ดูแลรักษาสิ ทธิประโยชน์
ของผูถ้ ือศุกูกให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตลอดอายุของศุกูก
(7) สิ ทธิหน้าที่และความผูกพันของทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ศุกูกทรัสตี ผูร้ ะดมทุน และ
ผูถ้ ือศุกูก
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาว่า “สัญญาก่อตั้งทรัสต์” ตามวรรคหนึ่งและที่จะกล่าวต่อไป
ในประกาศนี้ ให้คาดังกล่าวหมายความรวมถึงหนังสื อแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ในกรณี ที่ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์และ
ทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกันด้วย
ข้อ 10 ผูร้ ะดมทุนต้องเป็ นกิจการที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) เป็ นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(3) เป็ นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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ผูร้ ะดมทุนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการของผูร้ ะดมทุน
ให้ระดมทุนด้วยวิธีการออกศุกูกได้ เว้นแต่ผูร้ ะดมทุนเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามวรรคหนึ่ ง (1)
ต้องได้รับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อ 11 การทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกูกใดซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ตอ้ งได้รับมติ
จากคณะกรรมการของกิจการหรื อจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
หรื อตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การขอมติดงั กล่าว
ผูร้ ะดมทุนอาจกระทาไปพร้อมกับการขอมติตามข้อ 10 วรรคสองก็ได้
ข้อ 12 ผูข้ ออนุญาตต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาต
ให้ออกศุกูกได้ และต้องเป็ นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผูข้ ออนุญาตยังมิได้รับอนุญาตให้เป็ นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน
ผูข้ ออนุญาตต้องขออนุญาตเป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูกตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก
ข้อ 13 ศุกูกทรัสตีตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
ข้อ 14 ในกรณี ที่ผูข้ ออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์เพื่อให้ความเห็นว่าศุกูก
ที่ขออนุญาตเป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลาม ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดลักษณะหรื อคุณสมบัติ
ของที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์ที่จะสามารถให้ความเห็นดังกล่าวได้
ส่วนที่ 3
อานาจของสานักงานที่เกี่ยวกับการขออนุญาต
และการอนุญาต
___________________________
ข้อ 15 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายศุกูกตามคาขออนุญาตได้
(1) ผูข้ ออนุญาต ผูร้ ะดมทุน ตลอดจนลักษณะหรื อข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกูก
มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ ง
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ซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายศุกูกนั้น
เข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายศุกูกอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
หรื อ
(4) การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจทาให้
ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อเพียงพอ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 16 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายศุกูกที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุ ญาตในกรณี น้ ัน และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ะดมทุนมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ะดมทุนมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไข
ให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อผูร้ ะดมทุนต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
หมวด 2
การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ ไปในประเทศไทย
__________________________
ข้อ 17 ผูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป ให้ยนื่ คาขออนุญาต
พร้อมทั้งเอกสารตามข้อ 18 ต่อสานักงาน โดยให้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายศุกูก
ที่ออกใหม่ดงั กล่าวตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการกาหนดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
การยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่เป็ นรายครั้ง หรื อเป็ นการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายศุกูก
ระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็ นโครงการ
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คาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตอื่นใดนอกเหนือจากเอกสาร
ที่กาหนดตามข้อ 18 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
คาขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและรับรองข้อมูลตามที่กาหนดในหมวดนี้
ในกรณีที่ผรู ้ ะดมทุนและผูข้ ออนุญาตมิได้เป็ นบุคคลเดียวกัน ผูร้ ะดมทุนต้องยื่นคาขออนุญาต
ร่ วมกับผูข้ ออนุญาตด้วย
ข้อ 18 ผูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
มาพร้อมกับคาขออนุญาตตามข้อ 17
(1) คาขออนุ ญาตเป็ นทรัสตีผูอ้ อกศุกูก เฉพาะกรณี ที่ผขู้ ออนุ ญาตยังมิได้รับอนุ ญาต
ให้เป็ นทรัสตี
(2) ร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูก
(3) หนังสื อรับรองของที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตเสนอขาย
ศุกูกที่ออกใหม่ซ่ ึงรับรองอย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้
(ก) การขออนุญาตเสนอขายศุกูกนี้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
ครบถ้วนแล้ว
(ข) ข้อมูลและข้อความที่ปรากฏในคาขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มี
ข้อความที่อาจทาให้สาคัญผิด ทั้งนี้ การรับรองข้อมูลและข้อความในกรณี น้ ีอาจจากัดการรับรอง
โดยไม่รวมถึงการรับรองความถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์ก็ได้
(ค) การคัดเลือกที่ปรึ กษากฎหมายและที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์ซ่ ึงให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การออกศุกูกนี้ ได้คานึงถึงความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเหมาะสมแล้ว โดยที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์มีคุณสมบัติไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
(4) สาเนาความเห็นของที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์
ข้อ 19 ให้นาหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ มาใช้บงั คับด้วยโดยอนุโลม
(1) การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีสานักงานไปเยีย่ มชมกิจการ
(2) การแจ้งให้ผยู ้ นื่ คาขอมาชี้แจงหรื อส่ งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
ข้อ 20 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
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ข้อ 21 ผูท้ ี่ยนื่ คาขออนุญาตตามข้อ 17 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
เป็ นรายครั้ง หรื อได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็ นโครงการต่อเมื่อเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แล้ว
ส่วนที่ 1
การให้ความเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
___________________________
ข้อ 22 ผูข้ ออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึ กษากฎหมายที่ให้ความเห็นว่าร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์น้ นั
สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน สานักงานอาจกาหนดให้ผขู ้ ออนุญาต
จัดให้มีความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายเพิ่มเติมในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
ข้อ 23 ผูข้ ออนุญาตต้องรับรองว่าศุกูกที่ขออนุญ าตได้ผ่านการพิจารณาของ
ที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์ ซึ่งให้ความเห็นว่าศุกูกดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว
ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผูข้ ออนุญาตและผูร้ ะดมทุน
_________________________
ข้อ 24 ให้นาหลักเกณฑ์ในเรื่ องลักษณะของผูข้ ออนุญาตที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณี ทวั่ ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ มาใช้บงั คับกับลักษณะของ
ผูข้ ออนุญาตและผูร้ ะดมทุนด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ ะดมทุน ผูข้ ออนุญาตและผูร้ ะดมทุน
ต้องใช้รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
ส่วนที่ 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
_______________________
ข้อ 25 ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ โดยให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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(1) การจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของศุกูกก่อนการเสนอขายศุกูกในแต่ละครั้ง
และอย่างต่อเนื่องจนกว่าสิ ทธิของผูถ้ ือศุกูกจะระงับลง
(2) การยืน่ คาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก
ข้อ 26 ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกต้องดาเนินการหรื อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีศุกูกทรัสตีและจัดทาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็ นไปตามสาระที่ผา่ นการ
พิจารณาของสานักงานแล้ว โดยต้องจัดทาสัญญาก่อตั้งทรัสต์และจัดส่ งคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวต่อ
สานักงานก่อนเริ่ มการเสนอขายศุกูก
(2) ดาเนิ นการให้ใบจองซื้ อมีขอ้ ความที่มีนยั สาคัญว่าการลงนามจองซื้ อหรื อ
สั่งซื้อศุกูกนี้ มีผลเท่ากับผูซ้ ้ือยินยอมผูกพันตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของศุกูกนั้น
(3) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก
(4) ในกรณี ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดของ
ประกาศนี้ และให้ส่งคู่ฉบับสัญญาซึ่ งได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้สานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่
ลงนามหรื อวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบดูได้ และในกรณี
ที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่มีผลต่อผลประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินลงทุนของศุกูก
ให้ทรัสตีผูอ้ อกศุกูกส่ งสาเนาสัญญาการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
ในเวลาเดียวกันนั้นด้วย
(5) ในกรณี ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซ่ ึ งต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ผูถ้ ือศุกูก หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือศุกูกต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่ งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือศุกูกเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจของผูถ้ ือศุกูกด้วย
(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงศุกูกทรัสตีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์หรื อกฎหมายกาหนด
ให้ทรัสตีผูอ้ อกศุกูกแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผูถ้ ือศุกูกทราบภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และให้แจ้งต่อสานักงานตามวิธีการที่สานักงานกาหนดภายในระยะเวลาเดียวกันนั้นด้วย
ข้อ 27 ในกรณีที่สานักงานอนุญาตให้เสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็ นโครงการ
ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกสามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่ภายใต้โครงการดังกล่าวได้โดยไม่จากัดจานวน
ครั้งหรื อรุ่ นที่เสนอขายแต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ศุกูกระยะสั้นที่เสนอขายในแต่ละครั้งหรื อแต่ละรุ่ นเป็ นประเภทและชนิดเดียวกัน
รวมทั้งมีขอ้ ผูกพันเกี่ยวกับการออกศุกูกระยะสั้นเป็ นอย่างเดียวกัน แต่ไม่ รวมถึงข้อผูกพันเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนและอายุของศุกูก
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(2) ระยะเวลาการเสนอขายในแต่ละครั้งหรื อแต่ละรุ่ นอยู่ในช่วงหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ไว้ตามข้อ 45 มีผลใช้บงั คับ
(3) มูลค่าการเสนอขายครั้งใดเมื่อรวมกับศุกูกระยะสั้นอื่นที่ยงั ไม่ครบอายุ มีมูลค่า
ไม่เกินกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ยนื่ ไว้ตามข้อ 45
ข้อ 28 ให้การอนุญาตเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็ นโครงการสิ้ นสุ ดลง
เมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามข้อ 24
(2) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อ 27
หมวด 3
การเสนอขายศุกูกในวงจากัดในประเทศไทย
_____________________
ข้อ 29 การพิจารณาลักษณะการเสนอขายศุกูกในวงจากัด ให้นาหลักเกณฑ์การพิจารณา
ลักษณะการขายในวงจากัดของการเสนอขายหุน้ กูแ้ ละหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ส่วนที่ 1
การจดข้อจากัดการโอน และการอนุญาต
__________________________
ข้อ 30 ผูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ในวงจากัด หากได้จดข้อจากัดการโอนศุกูก
ที่จะเสนอขายกับสานักงานแล้ว ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
ตามหมวดนี้ โดยการยืน่ จดข้อจากัดการโอนนั้นให้มีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) คารับรองว่าผูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในประกาศนี้ และได้ดาเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์
สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
(2) คาขออนุญาตเป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูก เฉพาะกรณีที่ผทู ้ ี่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็ นทรัสตี
(3) ร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูก
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(4) สาเนาความเห็นของที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์ซ่ ึงเห็นว่าศุกูกดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นไปตาม
หลักศาสนาอิสลามแล้ว
(5) หนังสื อขอจดข้อจากัดการโอนศุกูกที่ขออนุญาต
(6) เอกสารอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนดเพิม่ เติม
ข้อ 31 ข้อจากัดการโอนตามข้อ 30(5) ต้องมีขอ้ ความซึ่งแสดงว่า ทรัสตีผูอ้ อกศุกูก
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนศุกูกไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการโอนศุกูกดังกล่าวจะทาให้ศุกูกที่เสนอขายในครั้งนั้น
ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจากัดได้ตามหมวดนี้ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ส่วนที่ 2
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
_________________________
ข้อ 32 ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ท้ งั จานวนต่อผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ โดยให้นาหลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งดาเนินการดังกล่าวมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(1) การจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของศุกูกก่อนการเสนอขายศุกูกในแต่ละครั้ง
และอย่างต่อเนื่องจนกว่าสิ ทธิของผูถ้ ือศุกูกจะระงับลง
(2) การยืน่ คาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก
ในกรณี เป็ นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ในวงจากัดในกรณี อื่นใดนอกจากการเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกต้องไม่โฆษณาการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกต้องแจกจ่ายเอกสารให้เฉพาะ
บุคคลที่มีลกั ษณะหรื อมีจานวนอยูใ่ นวงจากัดตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ข้อ 33 ให้นาความในข้อ 26(3) (4) (5) และ (6) มาใช้บงั คับกับทรัสตีผอู ้ อกศุกูกด้วย
โดยอนุโลม และทรัสตีผอู ้ อกศุกูกต้องดาเนินการหรื อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยเรื่ องข้อจากัดการโอนศุกูกในแบบแสดงรายการข้อมูล
หรื อเอกสารอื่นที่ใช้ในการเสนอขายศุกูกนั้น รวมทั้งในใบศุกูก และในการจัดทาทะเบียนผูถ้ ือ ศุกูก
ต้องมีการตรวจสอบผูข้ อลงทะเบียน และปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อจากัดการโอนที่สานักงานรับจดทะเบียน
ไว้แล้วด้วย
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(2) แต่งตั้งศุกูกทรัสตีและจัดทาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็ นไปตามสาระของร่ างสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ที่ได้ยนื่ ไว้ในข้อ 30(3) โดยต้องจัดทาและจัดส่ งคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวต่อสานักงานก่อนเริ่ ม
การเสนอขายศุกูก
(3) ดาเนินการให้ใบจองซื้ อมีขอ้ ความที่มีนยั สาคัญว่าการลงนามจองซื้อหรื อสั่งซื้ อศุกูกนี้
มีผลเท่ากับผูซ้ ้ือยินยอมผูกพันอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) ยินยอมผูกพันตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของศุกูกนั้น
(ข) รับทราบเรื่ องข้อจากัดการโอนของศุกูกดังกล่าว
(4) ดาเนินการให้ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้เป็ นประเภทระบุชื่อผูถ้ ือ
หมวด 4
การเสนอขายศุกูกต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
___________________
ข้อ 34 ศุกูกที่ขออนุญาตเสนอขายตามหมวดนี้ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีขอ้ ตกลงที่จะชาระค่าตอบแทนและคืนเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ และ
(2) เป็ นศุกูกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศทั้งจานวน
ให้นาความในข้อ 12 และส่วนที่ 3 ของหมวด 1 มาใช้บงั คับกับหมวดนี้ดว้ ยโดยอนุโลม
ข้อ 35 ให้ผูท้ ี่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนในต่า งประเทศ
ยื่นคาขออนุ ญาตต่อสานักงานพร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สานักงานประกาศกาหนด และ
ให้ชาระค่าธรรมเนี ยมการยื่นคาขออนุ ญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ดงั กล่าวตามอัตราที่กาหนด
ไว้ในประกาศเกี่ยวกับการกาหนดค่าธรรมเนี ยม
ข้อ 36 เมื่อผูข้ ออนุญาตได้ยื่นคาขออนุญาตแล้ว สานักงานจะแจ้งผลการพิจารณา
คาขออนุญาตภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่ครบถ้วน
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
_______________________
ข้อ 37 ผูย้ นื่ คาขออนุญาตตามข้อ 35 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) สามารถแสดงได้วา่ การเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ที่ยนื่ ขออนุญาตจะกระทาต่อ
ผูล้ งทุนในต่างประเทศ
(2) สามารถแสดงได้วา่ การซื้อขายหรื อการโอนศุกูกที่ยนื่ ขออนุญาตไม่วา่ ทอดใด ๆ
จะกระทาในต่างประเทศ
(3) รับรองว่าผูข้ ออนุญาตได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศนี้ และ
ได้ดาเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดเพื่อให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
ส่วนที่ 2
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
____________________
ข้อ 38 ให้ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่ งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้สานักงานก่อนเริ่ มการเสนอขายศุกูก
(2) รายงานผลการขายศุกูกตามที่สานักงานประกาศกาหนดโดยรายงานดังกล่าว
ให้กระทาภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
(3) แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายศุกูกต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
ภายในสามวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายโดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกับ
การแจ้งดังกล่าวด้วย
ภาค 2
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
_________________
ข้อ 39 การเสนอขายศุกูกโดยทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูถ้ ือศุกูกให้อยูภ่ ายใต้บงั คับของหมวดนี้
เว้นแต่เป็ นกรณีที่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
หมวด 1
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม
_________________
ข้อ 40 ให้ผเู ้ สนอขายศุกูกยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กาหนดในหมวด 2 และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72 ต่อสานักงาน โดยให้ผเู ้ สนอขายปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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(1) ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่
กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ จานวนสามชุด
(2) ยืน่ เอกสารสรุ ปลักษณะสาคัญและความเสี่ ยงของตราสาร (fact sheet) ซึ่งมีรายละเอียด
สอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
(3) ส่งข้อมูลในรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูลตามที่กาหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(4) ข้อมูลที่ผเู ้ สนอขายศุกูกยืน่ ต่อสานักงานทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
(5) ในกรณี เป็ นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ซ่ ึ ง ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกเป็ นนิ ติบุคคล
แยกต่างหากจากผูร้ ะดมทุน ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกต้องจัดให้ผรู ้ ะดมทุนเป็ นผูร้ ่ วมยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ต่อสานักงาน
ในการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกแนบเอกสาร
ที่ผรู ้ ะดมทุนลงนามผูกพันว่าจะดาเนินการจัดทาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของผูร้ ะดมทุนตามภาค 4 ด้วย
(6) ในกรณีที่ผถู ้ ือศุกูกประสงค์จะเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ให้ผถู ้ ือศุกูก
จัดส่ งหนังสื อของทรัสตีผูอ้ อกศุกูกและผูร้ ะดมทุนที่แจ้งต่อสานักงานว่าได้ทราบถึงการเสนอขายศุกูก
ของผูถ้ ือศุกูกนั้นแล้ว และทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องจัดทาและส่ งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกและผูร้ ะดมทุนตามภาค 4
ข้อ 41 ให้ผูเ้ สนอขายศุกูกชาระค่าธรรมเนี ยมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่ าธรรมเนี ยมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน
และการยื่นคาขอต่าง ๆ ในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
หมวด 2
แบบแสดงรายการข้อมูล
_________________
ข้อ 42 การเสนอขายศุกูกต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ซ่ ึงมีขอ้ จากัดการโอน
หรื อเงื่อนไขการโอนให้จากัดอยูใ่ นกลุ่มผูล้ งทุนดังกล่าว ให้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่หลายรุ่ นหรื อหลายครั้งที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 43 ให้ยนื่ แบบ 69-SK ท้ายประกาศนี้ ก่อนการเสนอขายศุกูกระยะสั้นครั้งแรกและเมื่อแบบแสดง
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รายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้วให้ทรัสตีผูอ้ อกศุกูกสามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่ภายใต้
แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จากัดจานวนครั้งที่เสนอขาย
(2) การเสนอขายศุกูกที่นอกเหนือจากกรณีตาม (1) ให้ยนื่ แบบ 69-SK ท้ายประกาศนี้
ทุกครั้งก่อนการเสนอขายศุกูกนั้นในแต่ละครั้ง
ข้อ 43 การเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่จะได้ประโยชน์จากการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ตามข้อ 42(1) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นศุกูกระยะสั้นประเภทและชนิ ดเดียวกัน รวมทั้งมีขอ้ ผูกพันที่เกี่ยวกับการออก
ศุกูกระยะสั้นเป็ นอย่างเดียวกัน แต่ไม่รวมถึงข้อผูกพันที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและอายุ
ของศุกูกดังกล่าว
(2) ระยะเวลาการเสนอขายในแต่ละครั้งหรื อแต่ละรุ่ นอยู่ในช่ วงหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ไว้ตามข้อ 42(1) มีผลใช้บงั คับ
(3) มูลค่าการเสนอขายครั้งใดเมื่อรวมกับศุกูกระยะสั้นอื่นที่ยงั ไม่ครบอายุ มีมูลค่า
ไม่เกินกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ยนื่ ไว้ตามข้อ 42(1)
ข้อ 44 การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ ไป หรื อที่ไม่เป็ นไปตามลักษณะในข้อ 42
ให้ยนื่ แบบ 69-SUKUK ท้ายประกาศนี้ทุกครั้งก่อนการเสนอขาย เว้นแต่เป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 45
ข้อ 45 การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่
แบบเป็ นโครงการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 27 ให้ยื่นแบบ 69-SUKUK ท้ายประกาศนี้ก่อนการเสนอขาย
ศุกูกครั้งแรกของโครงการ และเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว ให้ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
สามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่ภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จากัดจานวนครั้ง
หรื อรุ่ นที่เสนอขาย แต่ระยะเวลาและมูลค่าการเสนอขายต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 27(2)
และ (3)
ข้อ 46 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 44 หรื อข้อ 45 และร่ างหนังสื อชี้ชวน
การเสนอขายศุกูกดังกล่าว ต้องมีท่ีปรึ กษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี ที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
เป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ข้อ 47 งบการเงินและงบการเงินรวมของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกและของผูร้ ะดมทุนที่เปิ ดเผย
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ ชวนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม
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ข้อ 48 ก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขายศุกูก หากผูย้ นื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้ระบุอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
ให้แก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิ เคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน
หรื อการตัดสิ นใจลงทุน ผูย้ ่นื แบบแสดงรายการข้อมูลต้องดาเนิ นการให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง
ดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ ชวนโดยพลันภายในระยะเวลาดังนี้
(1) ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลยังไม่มีผลใช้บงั คับ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ
(2) ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลนั้น
ข้อ 49 ในกรณี ท่ีผูเ้ สนอขายศุกูก มีการเสนอขายศุกูก ชนิ ดหรื อรุ่ นเดียวกันนั้น
ในต่างประเทศด้วย ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ต่อสานักงานต้องมี
รายละเอียดไม่นอ้ ยกว่าข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยในการเสนอขายศุกูกนั้นในต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นข้อมูล
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญสาหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศ
หมวด 3
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
__________________________
ข้อ 50 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่กาหนด
ในประกาศนี้ได้ หากผูเ้ สนอขายศุกูกแสดงได้วา่ มีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลที่ขอผ่อนผันดังกล่าวต้องมิใช่ขอ้ มูลที่กาหนดตามมาตรา 69(1)
ถึง (10) และรายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อ 51 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผยู ้ นื่ แบบแสดงรายการข้อมูลดาเนิ นการดังต่อไปนี้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) ชี้แจง หรื อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(2) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
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หากผูเ้ สนอขายศุกูกไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้ถือว่า
ผูเ้ สนอขายศุกูกไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานอีกต่อไป
ในการกาหนดให้ผเู ้ สนอขายศุกูกดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจกาหนดให้
ผูเ้ สนอขายศุกูกเปิ ดเผยการสั่งการ การดาเนิ นการ ข้อสังเกตของสานักงาน หรื อคาชี้แจงของผูเ้ สนอขายศุกูก
ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดด้วยก็ได้
หมวด 4
การรับรองข้อมูล
_________________
ข้อ 52 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูล
(1) ในกรณีที่เป็ นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลโดยทรัสตีผอู ้ อกศุกูก การลงลายมือชื่อ
ของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกในแบบต่าง ๆ ให้เป็ นดังนี้
(ก) แบบ 69-SK ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันหรื อ กรรมการที่มี
ตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ
(ข) แบบ 69-SUKUK ให้กรรมการทุกคนและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุ ด
สายงานบัญชีลงลายมือชื่อ
(2) การเสนอขายโดยผูถ้ ือศุกูก ให้ผถู ้ ือศุกูกลงลายมือชื่อ ซึ่งในกรณีที่ผถู ้ ือศุกูกเป็ น
นิ ติบุคคลให้ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่ อ ในการนี้ ผูถ้ ือศุกูกต้องจัดให้
กรรมการทุกคนและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุ ดในสายงานบัญชี ของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกลงลายมือชื่อด้วย
(3) การเสนอขายศุกูกที่ ได้จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ
ในกรณีที่ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ ะดมทุน การลงลายมือชื่อ
ตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้บงั คับกับผูร้ ะดมทุนด้วยโดยอนุโลม
ข้อ 53 ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิ ติบุคคล
ตามที่กาหนดในข้อ 52 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่ อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกาย
หรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายศุกูกไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล
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(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิ ดจากกรณี อื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายศุกูกจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อทันที
เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับได้ตามข้อ 54
หมวด 5
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________________
ข้อ 54 ภายใต้บงั คับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ ชวน
มีผลใช้บงั คับเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 33
ผูเ้ สนอขายศุกูกต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่น้ นั แล้ว
(2) ผูเ้ สนอขายศุกูกได้ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
(3) ผูเ้ สนอขายศุกูกได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและได้เปิ ดเผยข้อมูล
ตามข้อ 51 วรรคสาม (ถ้ามี) แล้ว
(4) เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังนี้
(ก) ห้าวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบ 69-SK ตามข้อ 42 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูกหรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผัน
ให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(ข) สิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบ 69-SUKUK ตามข้อ 44 หรื อข้อ 45
ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูกหรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญ
ซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(5) ผูเ้ สนอขายศุกูกได้ระบุขอ้ มูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ ง (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูก
ให้หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) จานวนและราคาศุกูกที่เสนอขาย
(2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) ลักษณะศุกูกที่เสนอขาย
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(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(5) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายศุกูกหรื อที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันหรื อ
เกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) และ (4)
ภาค 3
การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรศุกูก
_____________________
ข้อ 55 ให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจอง
การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ มาใช้บงั คับกับ
การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรศุกูกที่ออกใหม่โดยอนุโลม
ในกรณีที่ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ ะดมทุน คาว่า “บริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์” ตามประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์ นอกจากจะหมายถึง
ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกแล้ว ให้หมายความรวมถึงผูร้ ะดมทุนด้วย
ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกต้องจัดให้มีการแจกเอกสารสรุ ปลักษณะสาคัญและความเสี่ ยง
ของตราสาร (fact sheet) ไปพร้อมกับการแจกใบจองซื้ อศุกูกด้วย โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีสาระ
ตรงตามร่ างเอกสารที่ยนื่ ต่อสานักงานตามข้อ 40(2) ซึ่งผ่านการพิจารณาของสานักงานแล้ว
ภาค 4
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกและผูร้ ะดมทุน
_________________
ข้อ 56 ให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ มาใช้บงั คับกับการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกโดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ที่แนบท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งในกรณี น้ ีให้ใช้แบบ 56-SUKUK ท้ายประกาศนี้แทน
ในกรณีที่ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ ะดมทุน ข้อมูลที่ทรัสตี
ผูอ้ อกศุกูกต้องเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลของกองทรัสต์
(2) ข้อมูลของผูร้ ะดมทุน
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ข้อ 57 งบการเงินของกองทรัสต์และงบการเงินรวมของผูร้ ะดมทุนที่ตอ้ งเปิ ดเผย
ตามข้อ 56 วรรคสอง ต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี ที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
ภาค 5
วันมีผลใช้บงั คับของประกาศ
___________________
ข้อ 58 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
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