
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทด. 2/2554 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก 

และการเปิดเผยขอ้มูล 
_________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ีและในแบบแนบทา้ยประกาศน้ี 
  (1)  “ศุกูก” (Sukuk)  หมายความวา่   ตราสารทางการเงินท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  เป็นใบทรัสตท่ี์ออกโดยทรัสตีผูอ้อกศุกูก  
  (ข)  มีการก าหนดโครงสร้างของการท าธุรกรรมของกองทรัสตเ์พื่อน าเงินท่ีได้ 
จากการออกตราสารไปหาประโยชน์ในรูปแบบท่ีเป็นไปตามหลกัศาสนาอิสลาม และ 
  (ค)  มีการก าหนดไวล้่วงหนา้อยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเง่ือนไขการคืนเงินลงทุนและ 
อตัราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนท่ีกองทรัสตจ์ะไดรั้บจากผูร้ะดมทุนเพื่อประโยชน์ 
ของผูถื้อตราสาร และมีการก าหนดเง่ือนไขการคืนเงินลงทุนและอัตราหรือสัดส่วนการจ่าย  
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีกองทรัสตจ์ะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อตราสารดว้ย ซ่ึงการก าหนดอตัราหรือสัดส่วน 
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเป็นไปตามหลกัศาสนาอิสลาม 
  (2)  “ศุกูกระยะสั้น”  หมายความว่า   ศุกูกท่ีมีก าหนดเวลาคืนเงินลงทุนไม่เกิน 
สองร้อยเจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกศุกูก 
  (3)  “ศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่แบบเป็นโครงการ”  หมายความวา่   ศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่
ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายไดห้ลายคร้ังโดยไม่ตอ้งยื่นค าขออนุญาตอีกตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในประกาศน้ี 
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  (4)  “ผูร้ะดมทุน” (Originator หรือ Obligor)  หมายความว่า   กิจการท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์ 
จากเงินท่ีไดจ้ากการขายศุกูกซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียวกนักบัทรัสตีผูอ้อกศุกูกก็ได ้
  (5)  “กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตท่ี์จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรม
ในตลาดทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกศุกูก 
  (6)  “ผูถื้อศุกูก”  หมายความวา่   ผูถื้อหลกัทรัพยป์ระเภทใบทรัสตท่ี์จะไดรั้บประโยชน์ 
จากกองทรัสตเ์น่ืองจากการออกศุกูกนั้น 
  (7)  “ทรัสตีผูอ้อกศุกูก” (Asset trustee)  หมายความวา่   ทรัสตีท่ีเป็นผูอ้อกและเสนอขายศุกูก
ตามประกาศน้ี และเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิในทรัพยสิ์นของกองทรัสตต์ามกฎหมายเพื่อประโยชน์
ของผูถื้อศุกูก 
  (8)  “ศุกูกทรัสตี” (Sukuk trustee)  หมายความว่า   ทรัสตีท่ีท าหนา้ท่ีดูแลรักษาสิทธิประโยชน์
ของผูถื้อศุกูก 
  (9)  “ท่ีปรึกษาชะรีอะฮ”์ (Shariah advisor)  หมายความวา่   ท่ีปรึกษาซ่ึงท าหนา้ท่ีพิจารณา
ธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม 
  (10)  “ผูข้ออนุญาต”  หมายความวา่   ผูท่ี้ประสงคจ์ะออกและเสนอขายศุกูกซ่ึงไดย้ื่น 
ค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกตามประกาศน้ี 
  (11)  “สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 
  (12)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
  (13)  “ประกาศเก่ียวกบัการก าหนดค่าธรรมเนียม”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
  (14)  ค  าว่า  “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “บริษทัจดทะเบียน” “บริษทัใหญ่”  
“บริษทัย่อย” “บริษทัร่วม” “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “ผูมี้อ านาจควบคุม”  
“ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” และ “งบการเงินรวม”  ใหมี้ความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภทโดยอนุโลม
และในกรณีท่ีผูอ้อกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ะดมทุน ให้ค  าว่า “ผูอ้อกตราสารหน้ี”  
ตามประกาศดงักล่าว  หมายความรวมถึงผูร้ะดมทุนดว้ย 
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  ขอ้ 2   การออกและเสนอขายศุกูกรวมทั้งหนา้ท่ีภายหลงัการเสนอขายใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การขออนุญาต การอนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ และเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติั
ภายหลงัไดรั้บอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 1 
  (2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 2 
  (3)  การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรศุกูก ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในภาค 3 

(4)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
และผูร้ะดมทุน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 4 

  ขอ้ 3   ในกรณีท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูกประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ 
ธุรกิจเป็นทรัสตี ให้หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของทรัสตีผูอ้อกศุกูกดงักล่าวจ ากดัเฉพาะท่ีเก่ียวกบั 
การออกศุกูกเท่านั้น   

ภาค 1 
การขออนุญาต การอนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกท่ีออกใหม่  

และเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 
___________________ 

  ขอ้ 4   การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ไปในประเทศไทย ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
ในหมวด 1 และหมวด 2  
  (2)  การเสนอขายศุกูกในวงจ ากดัในประเทศไทย ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1  
และหมวด 3 
  (3)  การเสนอขายศุกูกต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 4 
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หมวด 1 
ขอ้ก าหนดส าหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศไทย 

______________________ 

ส่วนท่ี 1  
ลกัษณะของศุกูก 

_______________ 

  ขอ้ 5   ศุกูกท่ีออกตามหมวดน้ีตอ้งมีค าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิง 
ถึงศุกูกท่ีเสนอขายในแต่ละรุ่น  ทั้งน้ี ค  าเรียกช่ือศุกูกดงักล่าวตอ้งแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดอายุศุกูก 
และลกัษณะพิเศษของศุกูก (ถา้มี) ไวโ้ดยชดัเจน เช่น ศุกูกท่ีครบก าหนดอายุเม่ือผูร้ะดมทุนเลิกกิจการ 
(perpetual sukuk) ซ่ึงผูถื้อศุกูกไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีผูอ้อกศุกูกคืนเงินลงทุนก่อนผูร้ะดมทุน 
เลิกกิจการ หรือผูถื้อศุกูกมีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีผูอ้อกศุกูกคืนเงินลงทุนก่อนผูร้ะดมทุนเลิกกิจการ 
ไดเ้ฉพาะเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

  ขอ้ 6   ในกรณีท่ีจะเรียกศุกูกท่ีเสนอขายว่าศุกูกดอ้ยสิทธิ ศุกูกนั้นจะตอ้งไม่มีประกนั 
และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ไดก้ าหนดให้กองทรัสต์มีสิทธิในการรับช าระเงินดอ้ยกว่าเจา้หน้ีสามญัทัว่ไป
ของผูร้ะดมทุน อยา่งนอ้ยในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูร้ะดมทุนถูกพิทกัษท์รัพยห์รือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือ 
  (2)  มีการช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการของผูร้ะดมทุน 

  ขอ้ 7   ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกมีประกนั ให้น าหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ลกัษณะของหุน้กูมี้ประกนั การด าเนินการใหท้รัพยสิ์นหรือการค ้าประกนัสามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
ในฐานะท่ีเป็นหลกัประกนั และการประเมินมูลค่าของหลกัประกนั มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

  ขอ้ 8   ศุกูกท่ีออกตามหมวดน้ีตอ้งมีขอ้ตกลงให้ช าระค่าศุกูกให้แก่ทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
เป็นสกุลเงินบาท 
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ส่วนท่ี 2 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

_________________________ 

  ขอ้ 9   ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตส์ าหรับการออกและเสนอขายศุกูก ใหมี้รายการตามท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานว่าดว้ยขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก โดยตอ้งมี
รายการขั้นต ่าดงัต่อไปน้ี  
  (1)  วตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายศุกูก 
  (2)  โครงสร้าง วิธีการ และธุรกรรม (ถา้มี) ท่ีกองทรัสต์จะน าเงินท่ีไดจ้ากการ  
เสนอขายศุกูกไปลงทุนหรือหาประโยชน์ โดยตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่กองทรัสตจ์ะน าเงินไปลงทุนหรือ 
หาประโยชน์จากผูร้ะดมทุนในลกัษณะใด และเป็นไปตามหลกัการประเภทใดของศาสนาอิสลาม 
  (3)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเง่ือนไขการคืนเงินลงทุน และอตัราหรือสัดส่วนการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีกองทรัสตจ์ะไดรั้บจากผูร้ะดมทุนเพื่อประโยชน์ของผูถื้อศุกูก 
  (4)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเง่ือนไขการคืนเงินลงทุน และอตัราหรือสัดส่วนการจ่าย
ผลประโยชนต์อบแทนท่ีกองทรัสตจ์ะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อศุกูก 
  (5)  การด าเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขและการเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  (6)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัใหมี้ศุกูกทรัสตีซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ 
ของผูถื้อศุกูกใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตต์ลอดอายขุองศุกูก   
  (7)  สิทธิหนา้ท่ีและความผกูพนัของทรัสตีผูอ้อกศุกูก ศุกูกทรัสตี ผูร้ะดมทุน และ 
ผูถื้อศุกูก 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาค าวา่ “สัญญาก่อตั้งทรัสต”์ ตามวรรคหน่ึงและท่ีจะกล่าวต่อไป
ในประกาศน้ี ใหค้  าดงักล่าวหมายความรวมถึงหนงัสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสตใ์นกรณีท่ีผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละ 
ทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกนัดว้ย 

  ขอ้ 10   ผูร้ะดมทุนตอ้งเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  เป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
  (3)  เป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
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  ผูร้ะดมทุนตามวรรคหน่ึงตอ้งไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการของผูร้ะดมทุน 
ให้ระดมทุนดว้ยวิธีการออกศุกูกได ้ เวน้แต่ผูร้ะดมทุนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามวรรคหน่ึง (1)  
ตอ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

  ขอ้ 11   การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกศุกูกใดซ่ึงเขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งไดรั้บมติ 
จากคณะกรรมการของกิจการหรือจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  
หรือตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  การขอมติดงักล่าว 
ผูร้ะดมทุนอาจกระท าไปพร้อมกบัการขอมติตามขอ้ 10 วรรคสองก็ได ้

  ขอ้ 12   ผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บมติโดยชัดแจง้จากคณะกรรมการของผูข้ออนุญาต 
ใหอ้อกศุกูกได ้และตอ้งเป็นทรัสตีตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 
ผูข้ออนุญาตยงัมิไดรั้บอนุญาตให้เป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
ผูข้ออนุญาตตอ้งขออนุญาตเป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นทรัสตีในธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัศุกูก 

  ขอ้ 13   ศุกูกทรัสตีตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตตอ้งจดัให้มีท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์เพื่อให้ความเห็นว่าศุกูก 
ท่ีขออนุญาตเป็นไปตามหลกัศาสนาอิสลาม ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดลกัษณะหรือคุณสมบติั 
ของท่ีปรึกษาชะรีอะฮท่ี์จะสามารถใหค้วามเห็นดงักล่าวได ้ 

ส่วนท่ี 3 
อ านาจของส านกังานท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาต 

และการอนุญาต 
___________________________ 

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกตามค าขออนุญาตได้ 

(1)  ผูข้ออนุญาต ผูร้ะดมทุน ตลอดจนลกัษณะหรือขอ้ตกลงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกศุกูก 
มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริง 
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ซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายศุกูกนั้น 
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี  

(2)  การเสนอขายศุกูกอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม  

หรือ 
  (4)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าให้ 
ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 16   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการเสนอขายศุกูกท่ีไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว  
 (2)  ผูข้ออนุญาตหรือผูร้ะดมทุนมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  

(3)  ผูข้ออนุญาตหรือผูร้ะดมทุนมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไข 
ใหผู้ข้ออนุญาตหรือผูร้ะดมทุนตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได้ 

หมวด 2  
การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ไปในประเทศไทย 

__________________________ 

  ขอ้ 17   ผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป ใหย้ืน่ค าขออนุญาต
พร้อมทั้งเอกสารตามขอ้ 18 ต่อส านกังาน โดยใหช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายศุกูก 
ท่ีออกใหม่ดงักล่าวตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศเก่ียวกบัการก าหนดค่าธรรมเนียม  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็น 
การยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่เป็นรายคร้ัง หรือเป็นการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายศุกูก 
ระยะสั้นท่ีออกใหม่แบบเป็นโครงการ 
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  ค าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตอ่ืนใดนอกเหนือจากเอกสาร 
ท่ีก าหนดตามขอ้ 18 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองขอ้มูลตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี 
  ในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนและผูข้ออนุญาตมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั ผูร้ะดมทุนตอ้งยื่นค าขออนุญาต
ร่วมกบัผูข้ออนุญาตดว้ย 

  ขอ้ 18   ผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป ใหย้ื่นเอกสารดงัต่อไปน้ี  
มาพร้อมกบัค าขออนุญาตตามขอ้ 17 
  (1)  ค  าขออนุญาตเป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูก เฉพาะกรณีท่ีผูข้ออนุญาตยงัมิได้รับอนุญาต  
ใหเ้ป็นทรัสตี 
  (2)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พื่อรองรับการออกศุกูก 
  (3)  หนังสือรับรองของท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาตเสนอขาย 
ศุกูกท่ีออกใหมซ่ึ่งรับรองอยา่งนอ้ยในประเด็นดงัต่อไปน้ี  
 (ก)  การขออนุญาตเสนอขายศุกูกน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี
ครบถว้นแลว้   
 (ข)  ขอ้มูลและขอ้ความท่ีปรากฏในค าขออนุญาตถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่มี
ขอ้ความท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด  ทั้งน้ี การรับรองขอ้มูลและขอ้ความในกรณีน้ีอาจจ ากดัการรับรอง 
โดยไม่รวมถึงการรับรองความถูกตอ้งครบถว้นเก่ียวกบัความเห็นของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ก็ได ้
 (ค)  การคดัเลือกท่ีปรึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ซ่ึงใหค้วามเห็นเก่ียวกบั 
การออกศุกูกน้ี ไดค้  านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถใหค้วามเห็นได ้
อยา่งเหมาะสมแลว้ โดยท่ีปรึกษาชะรีอะฮมี์คุณสมบติัไม่ขดัต่อหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด 
  (4)  ส าเนาความเห็นของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ 

  ขอ้ 19   ใหน้ าหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
  (1)  การรับผิดชอบค่าใชจ่้ายกรณีส านกังานไปเยีย่มชมกิจการ 
  (2)  การแจง้ใหผู้ย้ืน่ค  าขอมาช้ีแจงหรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติม 

  ขอ้ 20   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานครบถว้น 
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  ขอ้ 21   ผูท่ี้ยืน่ค  าขออนุญาตตามขอ้ 17  จะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ 
เป็นรายคร้ัง หรือไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่แบบเป็นโครงการต่อเม่ือเป็นไปตาม
หลกัเกณฑต์ามส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 แลว้ 

ส่วนท่ี 1 
การใหค้วามเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
___________________________ 

  ขอ้ 22   ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมายท่ีใหค้วามเห็นวา่ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตน์ั้น
สามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของผูล้งทุน ส านกังานอาจก าหนดใหผู้ข้ออนุญาต 
จดัใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 23   ผูข้ออนุญาตตอ้งรับรองว่าศุกูกท่ีขออนุญาตไดผ้่านการพิจารณาของ 
ท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ ซ่ึงให้ความเห็นว่าศุกูกดงักล่าวมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัศาสนาอิสลามแลว้   

ส่วนท่ี 2  
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัผูข้ออนุญาตและผูร้ะดมทุน 

_________________________ 

  ขอ้ 24   ใหน้ าหลกัเกณฑใ์นเร่ืองลกัษณะของผูข้ออนุญาตท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 
ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ในการเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ มาใช้บงัคบักบัลกัษณะของ 
ผูข้ออนุญาตและผูร้ะดมทุนดว้ยโดยอนุโลม   
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ะดมทุน ผูข้ออนุญาตและผูร้ะดมทุน
ตอ้งใชร้อบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 

ส่วนท่ี 3  
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

_______________________ 

  ขอ้ 25   ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี โดยให้น าหลกัเกณฑต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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  (1)  การจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของศุกูกก่อนการเสนอขายศุกูกในแต่ละคร้ัง 
และอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่สิทธิของผูถื้อศุกูกจะระงบัลง 
  (2)  การยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก 

  ขอ้ 26   ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งด าเนินการหรือปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ศุกูกทรัสตีและจดัท าสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์หเ้ป็นไปตามสาระท่ีผา่นการ
พิจารณาของส านกังานแลว้ โดยตอ้งจดัท าสัญญาก่อตั้งทรัสต์และจดัส่งคู่ฉบบัสัญญาดงักล่าวต่อ
ส านกังานก่อนเร่ิมการเสนอขายศุกูก 
  (2)  ด าเนินการให้ใบจองซ้ือมีขอ้ความท่ีมีนยัส าคญัว่าการลงนามจองซ้ือหรือ 
สั่งซ้ือศุกูกน้ี มีผลเท่ากบัผูซ้ื้อยนิยอมผกูพนัตามสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องศุกูกนั้น 
  (3)  ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นทรัสตีในธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัศุกูก  
  (4)  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว 
ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต์และไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดของ 
ประกาศน้ี และให้ส่งคู่ฉบบัสัญญาซ่ึงไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมนั้นให้ส านกังานภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ี 
ลงนามหรือวนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม แลว้แต่กรณี เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบดูได ้และในกรณี  
ท่ีเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์มีผลต่อผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของศุกูก  
ให้ทรัสตีผูอ้อกศุกูกส่งส าเนาสัญญาการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวต่อสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ในเวลาเดียวกนันั้นดว้ย  
  (5)  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซ่ึงตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุม 
ผูถื้อศุกูก หนงัสือนัดประชุมผูถื้อศุกูกตอ้งระบุอย่างชดัเจนถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกบัผูถื้อศุกูกเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูถื้อศุกูกดว้ย  

(6)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงศุกูกทรัสตีตามท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือกฎหมายก าหนด 
ให้ทรัสตีผูอ้อกศุกูกแจง้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผูถื้อศุกูกทราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้น 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์และให้แจง้ต่อส านกังานตามวิธีการท่ีส านกังานก าหนดภายในระยะเวลาเดียวกนันั้นดว้ย 

  ขอ้ 27   ในกรณีท่ีส านกังานอนุญาตให้เสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่แบบเป็นโครงการ  
ทรัสตีผูอ้อกศุกูกสามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่ภายใตโ้ครงการดงักล่าวไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน
คร้ังหรือรุ่นท่ีเสนอขายแต่ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ศุกูกระยะสั้นท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ังหรือแต่ละรุ่นเป็นประเภทและชนิดเดียวกนั  
รวมทั้งมีขอ้ผูกพนัเก่ียวกบัการออกศุกูกระยะสั้นเป็นอย่างเดียวกนั แต่ไม่รวมถึงขอ้ผูกพนัเก่ียวกบั 
ผลประโยชน์ตอบแทนและอายขุองศุกูก 
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  (2)  ระยะเวลาการเสนอขายในแต่ละคร้ังหรือแต่ละรุ่นอยู่ในช่วงหน่ึงปีนับแต่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ไวต้ามขอ้ 45 มีผลใชบ้งัคบั 
  (3)  มูลค่าการเสนอขายคร้ังใดเม่ือรวมกบัศุกูกระยะสั้นอ่ืนท่ียงัไม่ครบอาย ุมีมูลค่า 
ไม่เกินกวา่มูลค่าท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีไดย้ืน่ไวต้ามขอ้ 45 

  ขอ้ 28   ใหก้ารอนุญาตเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่แบบเป็นโครงการส้ินสุดลง 
เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูร้ะดมทุนมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 24 
  (2)  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 27 

หมวด 3 
การเสนอขายศุกูกในวงจ ากดัในประเทศไทย 

_____________________ 

  ขอ้ 29   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายศุกูกในวงจ ากดั ใหน้ าหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
ลกัษณะการขายในวงจ ากดัของการเสนอขายหุน้กูแ้ละหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ มาใช้บงัคบั 
โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 1 
การจดขอ้จ ากดัการโอน และการอนุญาต 

__________________________ 

  ขอ้ 30   ผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ในวงจ ากดั หากไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนศุกูก 
ท่ีจะเสนอขายกบัส านกังานแลว้ ให้ถือว่าผูน้ั้นไดรั้บอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ 
ตามหมวดน้ี โดยการยืน่จดขอ้จ ากดัการโอนนั้นใหมี้เอกสารดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  ารับรองว่าผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศน้ี และไดด้ าเนินการดว้ยความระมดัระวงัอย่างดีท่ีสุดแลว้เพื่อใหส้ัญญาก่อตั้งทรัสต์
สามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
  (2)  ค  าขออนุญาตเป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูก เฉพาะกรณีท่ีผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ 
ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตให้เป็นทรัสตี 
  (3)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พื่อรองรับการออกศุกูก  
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  (4)  ส าเนาความเห็นของท่ีปรึกษาชะรีอะฮซ่ึ์งเห็นวา่ศุกูกดงักล่าวมีลกัษณะเป็นไปตาม 
หลกัศาสนาอิสลามแลว้ 
  (5)  หนงัสือขอจดขอ้จ ากดัการโอนศุกูกท่ีขออนุญาต 
  (6)  เอกสารอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

  ขอ้ 31   ขอ้จ ากดัการโอนตามขอ้ 30(5) ตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงว่าทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนศุกูกไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนศุกูกดงักล่าวจะท าใหศุ้กูกท่ีเสนอขายในคร้ังนั้น
ไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัไดต้ามหมวดน้ี  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

_________________________ 

  ขอ้ 32   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี โดยใหน้ าหลกัเกณฑ ์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งด าเนินการดงักล่าวมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  (1)  การจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของศุกูกก่อนการเสนอขายศุกูกในแต่ละคร้ัง 
และอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่สิทธิของผูถื้อศุกูกจะระงบัลง 
  (2)  การยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก  
  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ในวงจ ากดัในกรณีอ่ืนใดนอกจากการเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่  
และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งแจกจ่ายเอกสารใหเ้ฉพาะ 
บุคคลท่ีมีลกัษณะหรือมีจ านวนอยูใ่นวงจ ากดัตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

ขอ้ 33   ใหน้ าความในขอ้ 26(3) (4) (5) และ (6) มาใชบ้งัคบักบัทรัสตีผูอ้อกศุกูกดว้ย 
โดยอนุโลม  และทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งด าเนินการหรือปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยเร่ืองขอ้จ ากดัการโอนศุกูกในแบบแสดงรายการขอ้มูล  
หรือเอกสารอ่ืนท่ีใช้ในการเสนอขายศุกูกนั้น รวมทั้งในใบศุกูก และในการจดัท าทะเบียนผูถื้อศุกูก  
ตอ้งมีการตรวจสอบผูข้อลงทะเบียน และปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้จ ากดัการโอนท่ีส านกังานรับจดทะเบียน 
ไวแ้ลว้ดว้ย  
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  (2)  แต่งตั้งศุกูกทรัสตีและจดัท าสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์ห้เป็นไปตามสาระของร่างสัญญา
ก่อตั้งทรัสตท่ี์ไดย้ืน่ไวใ้นขอ้ 30(3) โดยตอ้งจดัท าและจดัส่งคู่ฉบบัสัญญาดงักล่าวต่อส านกังานก่อนเร่ิม
การเสนอขายศุกูก 
  (3)  ด าเนินการใหใ้บจองซ้ือมีขอ้ความท่ีมีนยัส าคญัวา่การลงนามจองซ้ือหรือสั่งซ้ือศุกูกน้ี 
มีผลเท่ากบัผูซ้ื้อยนิยอมผกูพนัอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ยนิยอมผกูพนัตามสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องศุกูกนั้น  
 (ข)  รับทราบเร่ืองขอ้จ ากดัการโอนของศุกูกดงักล่าว 
  (4)  ด าเนินการใหศุ้กูกท่ีออกตามหมวดน้ีเป็นประเภทระบุช่ือผูถื้อ   

หมวด 4 
การเสนอขายศุกูกต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

___________________ 

  ขอ้ 34   ศกุูกท่ีขออนุญาตเสนอขายตามหมวดน้ีตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีขอ้ตกลงท่ีจะช าระค่าตอบแทนและคืนเงินลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และ 
  (2)  เป็นศุกูกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน 

ใหน้ าความในขอ้ 12 และส่วนท่ี 3 ของหมวด 1 มาใชบ้งัคบักบัหมวดน้ีดว้ยโดยอนุโลม 

ขอ้ 35   ให้ผูท่ี้ประสงค์จะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานตามท่ีส านักงานประกาศก าหนด และ 
ให้ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ดงักล่าวตามอตัราท่ีก าหนด  
ไวใ้นประกาศเก่ียวกบัการก าหนดค่าธรรมเนียม 

ขอ้ 36   เม่ือผูข้ออนุญาตไดย้ื่นค าขออนุญาตแลว้ ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณา 
ค าขออนุญาตภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีครบถว้น 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

_______________________ 

ขอ้ 37   ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตตามขอ้ 35 จะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ 
ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  สามารถแสดงไดว้า่การเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ท่ียืน่ขออนุญาตจะกระท าต่อ 
ผูล้งทุนในต่างประเทศ 
  (2)  สามารถแสดงไดว้า่การซ้ือขายหรือการโอนศุกูกท่ียืน่ขออนุญาตไม่วา่ทอดใด ๆ  
จะกระท าในต่างประเทศ 
  (3)  รับรองว่าผูข้ออนุญาตไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี และ 
ไดด้ าเนินการดว้ยความระมดัระวงัอยา่งดีท่ีสุดเพื่อใหส้ัญญาก่อตั้งทรัสตส์ามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย  

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

____________________ 

  ขอ้ 38   ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูกด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่งสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์ห้ส านกังานก่อนเร่ิมการเสนอขายศุกูก 

(2)  รายงานผลการขายศุกูกตามท่ีส านักงานประกาศก าหนดโดยรายงานดงักล่าว 
ใหก้ระท าภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 

(3)  แจง้ใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายศุกูกต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 
ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายโดยใหแ้นบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกบั 
การแจง้ดงักล่าวดว้ย 

ภาค 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 39   การเสนอขายศุกูกโดยทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือผูถื้อศุกูกให้อยูภ่ายใตบ้งัคบัของหมวดน้ี  
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 

หมวด  1 
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม 

_________________ 

  ขอ้ 40   ใหผู้เ้สนอขายศุกูกยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดในหมวด 2 และ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน โดยใหผู้เ้สนอขายปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ี 
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์จ านวนสามชุด 
  (2)  ยืน่เอกสารสรุปลกัษณะส าคญัและความเส่ียงของตราสาร (fact sheet) ซ่ึงมีรายละเอียด
สอดคลอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (3)  ส่งขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว  ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  (4)  ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายศุกูกยืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์
ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
  (5)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ซ่ึงทรัสตีผูอ้อกศุกูกเป็นนิติบุคคล 
แยกต่างหากจากผูร้ะดมทุน  ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งจดัใหผู้ร้ะดมทุนเป็นผูร่้วมยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ต่อส านกังาน  
 ในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึง ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูกแนบเอกสาร 
ท่ีผูร้ะดมทุนลงนามผกูพนัวา่จะด าเนินการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของผูร้ะดมทุนตามภาค 4 ดว้ย 
 (6)  ในกรณีท่ีผูถื้อศุกูกประสงคจ์ะเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป ใหผู้ถื้อศุกูก
จดัส่งหนังสือของทรัสตีผูอ้อกศุกูกและผูร้ะดมทุนท่ีแจง้ต่อส านักงานว่าไดท้ราบถึงการเสนอขายศุกูก  
ของผูถื้อศุกูกนั้นแลว้ และทราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของทรัสตีผูอ้อกศุกูกและผูร้ะดมทุนตามภาค 4  

  ขอ้ 41   ให้ผูเ้สนอขายศุกูกช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน 
และการยื่นค าขอต่าง ๆ ในวนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล  

หมวด 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 42   การเสนอขายศุกูกต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ซ่ึงมีขอ้จ ากดัการโอน
หรือเง่ือนไขการโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่หลายรุ่นหรือหลายคร้ังท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 43 ใหย้ืน่แบบ 69-SK ทา้ยประกาศน้ี ก่อนการเสนอขายศุกูกระยะสั้นคร้ังแรกและเม่ือแบบแสดง



 16  

รายการขอ้มูลมีผลใช้บงัคบัแลว้ให้ทรัสตีผูอ้อกศุกูกสามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่ภายใต้
แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย  
  (2)  การเสนอขายศุกูกท่ีนอกเหนือจากกรณีตาม (1) ใหย้ืน่แบบ 69-SK ทา้ยประกาศน้ี 
ทุกคร้ังก่อนการเสนอขายศุกูกนั้นในแต่ละคร้ัง 

  ขอ้ 43   การเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
ตามขอ้ 42(1) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นศุกูกระยะสั้นประเภทและชนิดเดียวกนั รวมทั้งมีขอ้ผกูพนัท่ีเก่ียวกบัการออก 
ศุกูกระยะสั้นเป็นอย่างเดียวกนั แต่ไม่รวมถึงข้อผูกพนัท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและอายุ 
ของศุกูกดงักล่าว 
  (2)  ระยะเวลาการเสนอขายในแต่ละคร้ังหรือแต่ละรุ่นอยู่ในช่วงหน่ึงปีนับแต่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ไวต้ามขอ้ 42(1) มีผลใชบ้งัคบั 
  (3)  มูลค่าการเสนอขายคร้ังใดเม่ือรวมกบัศุกูกระยะสั้นอ่ืนท่ียงัไม่ครบอายุ มีมูลค่า 
ไม่เกินกวา่มูลค่าท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีไดย้ืน่ไวต้ามขอ้ 42(1) 

  ขอ้ 44   การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ไป หรือท่ีไม่เป็นไปตามลกัษณะในขอ้ 42 
ใหย้ืน่แบบ 69-SUKUK ทา้ยประกาศน้ีทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย  เวน้แต่เป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 45  

  ขอ้ 45   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่ 
แบบเป็นโครงการตามท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 27 ใหย้ื่นแบบ 69-SUKUK ทา้ยประกาศน้ีก่อนการเสนอขาย 
ศุกูกคร้ังแรกของโครงการ และเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูก
สามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่ภายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง
หรือรุ่นท่ีเสนอขาย แต่ระยะเวลาและมูลค่าการเสนอขายตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 27(2) 
และ (3) 

  ขอ้ 46   การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 44 หรือขอ้ 45 และร่างหนงัสือช้ีชวน 
การเสนอขายศุกูกดังกล่าว ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบ  
เป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

  ขอ้ 47   งบการเงินและงบการเงินรวมของทรัสตีผูอ้อกศุกูกและของผูร้ะดมทุนท่ีเปิดเผย 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม   
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  ขอ้ 48   ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายศุกูก หากผูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดร้ะบุอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน  
หรือการตดัสินใจลงทุน ผูย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งด าเนินการให้มีการเปิดเผยขอ้เท็จจริง  
ดงักล่าวเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวนโดยพลนัภายในระยะเวลาดงัน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 
  (2)  ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงต่อบุคคลนั้น 

  ขอ้ 49   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายศุกูกมีการเสนอขายศุกูกชนิดหรือรุ่นเดียวกนันั้น 
ในต่างประเทศดว้ย  ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตอ้งมี
รายละเอียดไม่นอ้ยกวา่ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายศุกูกนั้นในต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นขอ้มูล 
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญัส าหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศ   

หมวด 3 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

__________________________ 

  ขอ้ 50   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
ในประกาศน้ีได ้หากผูเ้สนอขายศุกูกแสดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีขอผ่อนผนัดงักล่าวตอ้งมิใช่ขอ้มูลท่ีก าหนดตามมาตรา 69(1)  
ถึง (10) และรายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

  ขอ้ 51   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน   
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อการ 
ตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้ย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  (1)  ช้ีแจง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง 
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
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  หากผูเ้สนอขายศุกูกไม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่า  
ผูเ้สนอขายศุกูกไม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 
  ในการก าหนดใหผู้เ้สนอขายศุกูกด าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนดให้ 
ผูเ้สนอขายศุกูกเปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน หรือค าช้ีแจงของผูเ้สนอขายศุกูก 
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังานตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ยก็ได ้

หมวด 4 
การรับรองขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 52   ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลโดยทรัสตีผูอ้อกศุกูก  การลงลายมือช่ือ
ของทรัสตีผูอ้อกศุกูกในแบบต่าง ๆ ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 (ก)  แบบ 69-SK  ให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัหรือกรรมการท่ีมี 
ต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือ 
 (ข)  แบบ 69-SUKUK ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
สายงานบญัชีลงลายมือช่ือ 
  (2)  การเสนอขายโดยผูถื้อศุกูก ใหผู้ถื้อศุกูกลงลายมือช่ือ ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อศุกูกเป็น 
นิติบุคคลให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ  ในการน้ี ผูถื้อศุกูกตอ้งจดัให้
กรรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของทรัสตีผูอ้อกศุกูกลงลายมือช่ือดว้ย 
  (3)  การเสนอขายศุกูกท่ีไดจ้ดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั 
ท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 
  ในกรณีท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ะดมทุน การลงลายมือช่ือ 
ตามวรรคหน่ึง (1) ใหใ้ชบ้งัคบักบัผูร้ะดมทุนดว้ยโดยอนุโลม 

  ขอ้ 53   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าให้บุคคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคล 
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 52 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ให้นิติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (1)  หากเหตุท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ เกิดจากการ ท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกาย 
หรือทางจิต ผูเ้สนอขายศุกูกไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
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  (2)  หากเหตุท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายศุกูกจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือทนัที 
เพื่อใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 54 

หมวด 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
_________________________ 

  ขอ้ 54   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 33  
ผูเ้สนอขายศุกูกตอ้งไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่นั้นแลว้ 
  (2)  ผูเ้สนอขายศุกูกไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  (3)  ผูเ้สนอขายศุกูกไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ตามขอ้ 51 วรรคสาม (ถา้มี) แลว้  
  (4)  เม่ือพน้ก าหนดเวลาดงัน้ี 
 (ก)  หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบ 69-SK ตามขอ้ 42 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
คร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายศุกูกหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผ่อนผนั
ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
 (ข)  สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบ 69-SUKUK ตามขอ้ 44 หรือขอ้ 45  
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายศุกูกหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญั 
ซ่ึงส านกังานผอ่นผนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
  (5)  ผูเ้สนอขายศุกูกไดร้ะบุขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง (4) ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายศุกูก 
ใหห้มายถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาศุกูกท่ีเสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  ลกัษณะศุกูกท่ีเสนอขาย 
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  (4)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (5)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายศุกูกหรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนัหรือ
เก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) และ (4)  

ภาค 3 
การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรศุกูก   

_____________________ 

  ขอ้ 55   ใหน้ าหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจอง   
การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัตราสารหน้ี มาใชบ้งัคบักบั 
การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรศุกูกท่ีออกใหม่โดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ะดมทุน ค าวา่ “บริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย”์ ตามประกาศดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหลกัทรัพย ์ นอกจากจะหมายถึง 
ทรัสตีผูอ้อกศุกูกแลว้  ใหห้มายความรวมถึงผูร้ะดมทุนดว้ย 

ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งจดัใหมี้การแจกเอกสารสรุปลกัษณะส าคญัและความเส่ียง 
ของตราสาร (fact sheet) ไปพร้อมกบัการแจกใบจองซ้ือศุกูกดว้ย โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีสาระ 
ตรงตามร่างเอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 40(2) ซ่ึงผา่นการพิจารณาของส านกังานแลว้ 

ภาค 4 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 

ผลการด าเนินงานของทรัสตีผูอ้อกศุกูกและผูร้ะดมทุน 
_________________ 

  ขอ้ 56   ใหน้ าหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัตราสารหน้ี มาใชบ้งัคบักบัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของทรัสตีผูอ้อกศุกูกโดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
ท่ีแนบทา้ยประกาศดงักล่าว ซ่ึงในกรณีน้ีใหใ้ชแ้บบ 56-SUKUK ทา้ยประกาศน้ีแทน 
  ในกรณีท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ะดมทุน ขอ้มูลท่ีทรัสตี 
ผูอ้อกศุกูกตอ้งเปิดเผยตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง ใหห้มายถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลของกองทรัสต์ 
  (2)  ขอ้มูลของผูร้ะดมทุน 
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  ขอ้ 57   งบการเงินของกองทรัสตแ์ละงบการเงินรวมของผูร้ะดมทุนท่ีตอ้งเปิดเผย 
ตามขอ้ 56 วรรคสอง ตอ้งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีท่ีส านักงาน  
ให้ความเห็นชอบ  

ภาค 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

___________________ 

  ขอ้ 58   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16  มกราคม  พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  10  มกราคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
__________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อท าให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงิน 
ท่ีสอดคลอ้งตามหลกัศาสนาอิสลามซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุนไทย โดยเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้แก่ผูร้ะดมทุนและผูล้งทุน จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


