
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สด. 6 /2554 

เร่ือง  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรม 
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ  
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ 
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย และอาศยัอ านาจตามความในขอ้ 14 และขอ้ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 18/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเป็นทรัสตี 
ในธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัศุกูก ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  และขอ้ 14 ขอ้ 17 ขอ้ 26(6) และขอ้ 35  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและ 
เสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ี 
  (1)  เป็นขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีใชป้ระกอบกบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นทรัสตีในธุรกรรมท่ีเก่ียวกบั 
ศุกูก และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก 
และการเปิดเผยขอ้มูล 
  (2)  เป็นการก าหนดหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงมีหนา้ท่ีก่อนและภายหลงัการเสนอขาย 
ศุกูกท่ีออกใหม่ 
  (3)  เป็นการก าหนดรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสตส์ าหรับการออกศุกูก 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แบบค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ และการยื่นเอกสารหลกัฐาน  
หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหมวด 1 
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  (2)  คุณสมบติัท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ์ตามหมวด 2 
  (3)  รายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์เก่ียวกบัการออกศุกูก ตามหมวด 3 
  (4)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวน ตามหมวด 4 
  (5)  การรายงานผลการขายศุกูกต่อประชาชน ตามหมวด 5 
  (6)  รายการขั้นต ่าในใบศุกูก ตามหมวด 6 
  (7)  การจดัท าทะเบียนผูถื้อศุกูก ตามหมวด 7 

หมวด 1 
แบบค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ และ 
การยืน่เอกสารหลกัฐาน หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

_________________________ 

  ขอ้ 3   ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ยืน่ค าขออนุญาตและเอกสาร
หลกัฐานตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม 
ค าขออนุญาตในวนัยืน่ค  าขออนุญาตนั้น 

  ขอ้ 4   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงศุกูกทรัสตีภายหลงัการออกศุกูก ให้ทรัสตี 
ผูอ้อกศุกูกแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  

หมวด 2 
คุณสมบติัท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ 

_________________________ 

  ขอ้ 5   ท่ีปรึกษาชะรีอะฮท่ี์จะใหค้วามเห็นวา่ศุกูกท่ีขออนุญาตเป็นไปตามหลกัศาสนา
อิสลามจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการทางการเงิน 
ตามหลกัชะรีอะฮ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ 
  (2)  เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 6 
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  ขอ้ 6   บุคคลธรรมดาท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาชะรีอะฮต์อ้งมีคุณสมบติัดังต่อไปน้ี 
  (1)  มีวุฒิการศึกษาอยา่งนอ้ยในระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  กฎหมายอิสลาม  
         (ข)  หลกัการศาสนาอิสลาม 
         (ค)  กฎหมายพาณิชยแ์ละธุรกรรมอิสลาม  
         (ง)  เศรษฐศาสตร์อิสลามและการเงินการธนาคารอิสลาม  
  (2)  มีประสบการณ์อยา่งนอ้ยสามปีในดา้นใดดา้นหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัหลกัการของศาสนาอิสลาม   
         (ข)  วิจยั และพฒันาเก่ียวกบัการเงินการธนาคารอิสลาม   
         (ค)  เป็นผูบ้รรยายสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงตาม (1) ของสถาบนัท่ีเป็นท่ีรู้จกั  
และยอมรับ 
  (3)  มีความรู้ความสามารถในภาษาอาหรับหรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยั  
ท่ีใชภ้าษาอาหรับเป็นหลกัในการเรียนการสอน 
  (4)  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ  
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
         (ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรม 
เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือความผิดเก่ียวกบัการหลอกลวง ฉ้อฉล  
หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท าความผิดดงักล่าว 
         (ค)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษในความผิดตาม (ข) โดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 
สถาบนัการเงิน หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ 
ในความผิดตาม (ข)  
         (ง)  เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของ  
สถาบนัการเงิน โดยมีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือตอ้งร่วมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
ต่อสถาบนัการเงินดงักล่าวซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงบัการด าเนินกิจการ  
โดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินนั้น 
                เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (ค) และ (ง)  
ค าวา่ “สถาบนัการเงิน”  ให้หมายความถึงสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื 
ของสถาบนัการเงิน 
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หมวด 3 

รายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์เก่ียวกบัการออกศุกูก 
_________________________ 

  ขอ้ 7   สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งประกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายการท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทรัสตแ์ละการออกศุกูก 
         (ก)  ช่ือ อาย ุประเภท และวตัถุประสงคข์องกองทรัสต ์โดยช่ือดงักล่าวตอ้งแสดง
ลกัษณะของกองทรัสต ์
         (ข)  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูร้ะดมทุน ผูก่้อตั้งทรัสต ์(ถา้มี) 
และทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
         (ค)  วนัท่ีจดัตั้งกองทรัสตเ์พื่อการออกศุกูก 
         (ง)  ทรัพยสิ์นในกองทรัสต ์
  (2)  รายการท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และการคืนเงินลงทุน 
         (ก)  วตัถุประสงคใ์นการออกศุกูก 
         (ข)  ลกัษณะส าคญัของศุกูก ซ่ึงตอ้งระบุสิทธิ เง่ือนไข และอตัราหรือสัดส่วน
ผลประโยชน์ท่ีผูถื้อศุกูกจะไดรั้บ 
         (ค)  วิธีการ เวลา และสถานท่ีส าหรับการช าระเงินตามศุกูก 
         (ง)  การคืนเงินลงทุน และการคืนเงินลงทุนก่อนส้ินอายศุุกูกซ่ึงรวมถึงกรณีท่ี 
ทรัสตีผูอ้อกศุกูกไม่ไดรั้บอนุญาตให้เป็นทรัสตีอีกต่อไป 
         (จ)  สิทธิอ่ืนใดของผูถื้อศุกูก 
         (ฉ)  การประชุมผูถื้อศุกูก 
  (3)  รายการท่ีเก่ียวกบัศุกูกทรัสตี 
         (ก)  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องศุกูกทรัสตี 
          (ข)  ขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจดัใหมี้ศุกูกทรัสตีซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ 
ของผูถื้อศุกูกใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตต์ลอดอายขุองศุกูก 
         (ค)   หนา้ท่ีของศุกูกทรัสตีเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

               1.  อ านาจของศุกูกทรัสตีในการกระท าในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของ 
ผูถื้อศุกูกทั้งปวงส าหรับการด าเนินการใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูกและผูร้ะดมทุนปฏิบติัตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทรัสต์ 
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                 2.  การด าเนินการใหผู้ร้ะดมทุนปฏิบติัตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละขอ้ตกลง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทรัสต ์  
                 3.  การฟ้องและการเรียกค่าเสียหายจากทรัสตีผูอ้อกศุกูกและผูร้ะดมทุน 
ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทรัสต ์
         (ง)  การเป็นผูถื้อศุกูกของศุกูกทรัสตี และขอ้จ ากดัการใช้สิทธิในฐานะ  
ผูถื้อศุกูก (ถา้มี) 
         (จ)  การแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง และถอดถอนศุกูกทรัสตี 
         (ฉ)  การแจง้ใหผู้ถื้อศุกูกทราบเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงศุกูกทรัสตีภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  (4)  รายการท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต ์
         (ก)  โครงสร้าง วิธีการ และธุรกรรม (ถา้มี) ท่ีกองทรัสต์จะน าเงินท่ีไดจ้าก 
การเสนอขายศุกูกไปลงทุนหรือหาประโยชน์  โดยตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่ากองทรัสตจ์ะน าเงินไปลงทุน 
หรือหาประโยชน์จากผูร้ะดมทุนในลกัษณะใด และเป็นไปตามหลกัการประเภทใดของศาสนาอิสลาม  
         (ข)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการคืนเงินลงทุน และอตัราหรือสัดส่วนการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีกองทรัสตจ์ะไดรั้บจากผูร้ะดมทุนเพื่อประโยชน์ของผูถื้อศุกูก 
         (ค)  สิทธิ หนา้ท่ี และความผกูพนัของทรัสตีผูอ้อกศุกูก ศุกูกทรัสตี ผูร้ะดมทุน  
และผูถื้อศุกูก 
         (ง)  เหตุท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละวิธีการในการแกไ้ข
เปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อศุกูก 
ใหด้อ้ยลง จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อศุกูกเท่านั้น 
         (จ)  อตัราและวิธีจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทรัสต ์
         (ฉ)  การมอบหมายการจดัการกองทรัสต ์(ถา้มี) 
         (ช)  การทดรองจ่ายเงินเพื่อกองทรัสตข์องทรัสตีผูอ้อกศุกูกหรือศุกูกทรัสตี (ถา้มี) 
         (ซ)  การจดัท างบการเงินของกองทรัสต ์ 
  (5)  รายการท่ีเก่ียวกบัการออกใบศุกูกและการโอน 
         (ก)  การโอนศุกูก 
         (ข)  ตวัอยา่งเอกสารหรือหลกัฐานการถือศุกูกแนบทา้ยสัญญาก่อตั้งทรัสต ์(ถา้มี) 
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  (6)  การส้ินสุดสัญญาก่อตั้งทรัสต ์โดยให้ระบุเหตุท่ีท าใหส้ัญญาก่อตั้งทรัสตส้ิ์นสุดลง  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสต์ส้ินสุดลงเพราะมีการเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้ระบุการด าเนินการ 
ในการเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสตด์ว้ย 
  (7)  การเลิกกองทรัสต ์และการช าระสะสางหน้ีสิน 

หมวด 4 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวน 
_________________________ 

  ขอ้ 8   แบบของร่างหนังสือช้ีชวนท่ีผูเ้สนอขายศุกูกตอ้งยื่นต่อส านักงาน ให้อนุโลม 
ใชต้ามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกท่ีผูเ้สนอขายศุกูกมีหนา้ท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล 

  ขอ้ 9   ร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ีในหนา้แรก 
  “บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนไดท่ี้ศูนยส์ารสนเทศตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร ในเวลาท าการของส านกังาน หรือทาง http://www.sec.or.th” 

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ก าหนดใหผู้เ้สนอขายศุกูกตอ้งจดัให้มีท่ีปรึกษา 
ทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การเสนอขายศุกูก ใหผู้เ้สนอขายศุกูกจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าร่างหนงัสือช้ีชวนดว้ย 

  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายศุกูกประสงคจ์ะจดัท าร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 8  
ในรูปแผน่บนัทึกขอ้มูล เพื่อใหผู้จ้องซ้ือมีสิทธิเลือกรับร่างหนงัสือช้ีชวนตามรูปแบบท่ีตอ้งการ  
แผน่บนัทึกขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนัและน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบเดียวกนักบั 
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 8 
  ผูเ้สนอขายศุกูกตอ้งส่งแผน่บนัทึกขอ้มูลตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานก่อนหรืออยา่งชา้
ภายในวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกและร่างหนงัสือช้ีชวนเร่ิมมีผลใชบ้งัคบั 



  7 

 

หมวด 5 
การรายงานผลการขายศุกูกต่อประชาชน 

_________________________ 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายศุกูกท่ีผูเ้สนอขายมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายศุกูกและร่างหนังสือช้ีชวน ให้ผูเ้สนอขายศุกูกรายงานผลการขายศุกูกต่อส านักงาน 
ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือนท่ีมีการเสนอขาย  ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการ 
ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  

  ขอ้ 13   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ผูเ้สนอขายศุกูกไม่สามารถยื่นแบบรายงาน 
ตามขอ้ 12 ต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูเ้สนอขายศุกูกนั้นอาจขอผ่อนผนัการส่ง 
แบบรายงานดงักล่าวโดยตอ้งท าเป็นหนังสือถึงส านักงานก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีก าหนด 
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลในการขอผ่อนผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะส่งแบบรายงานนั้น  
และในกรณีท่ีส านักงานพิจารณาเห็นว่าค าขอดงักล่าวมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงาน  
อาจผ่อนผนัก าหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดงักล่าวได ้

หมวด 6 
รายการขั้นต ่าในใบศุกูก 

_________________________ 

  ขอ้ 14   ใบศุกูก (ถา้มี) อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ช่ือทรัสตีผูอ้อกศุกูก ศุกูกทรัสตี และผูร้ะดมทุน 
  (2)  เลขทะเบียนบริษทัของทรัสตีผูอ้อกศุกูกและผูร้ะดมทุน และวนัท่ีนายทะเบียน  
รับจดทะเบียนบริษทั (ถา้มี) 
  (3)  จ านวนเงินท่ีออกศุกูก 
  (4)  ช่ือผูถื้อศุกูก หรือค าแถลงวา่ไดอ้อกศุกูกนั้นใหแ้ก่ผูถื้อ 
  (5)  ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบศุกูก (ถา้มี) จ านวนศุกูกและจ านวนเงิน อตัราหรือสัดส่วน 
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และระยะเวลาการช าระคืนเงินลงทุนของผูถื้อศุกูก 
  (6)  วิธีการ เวลา และสถานท่ีส าหรับการช าระผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินลงทุน
ของผูถื้อศุกูก 
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  (7)  สิทธิของผูถื้อศุกูกในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนมีหน้ีก่อนท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูกจะออกศุกูก
ดงักล่าว 
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  (8)  ขอ้จ ากดัการโอนศุกูก (ถา้มี) 
  (9)  ลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัทรัสตีผูอ้อกศุกูกและผูร้ะดมทุน  
หรือนายทะเบียนศุกูก 
  (10)  วนัเดือนปีท่ีออกศุกูก 

  ขอ้ 15   ใบศุกูกดอ้ยสิทธินอกจากจะตอ้งมีรายการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 14 แลว้ 
ยงัตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ค  าบอกช่ือวา่เป็นศุกูกดอ้ยสิทธิ 
  (2)  สาระส าคญัของศุกูกดอ้ยสิทธิเก่ียวกบัสิทธิของกองทรัสตท่ี์จะไดรั้บช าระเงิน 
ดอ้ยกวา่เจา้หน้ีสามญัทัว่ไปของผูร้ะดมทุน 
  (3)  ขอ้ความท่ีแสดงวา่ผูถื้อศุกูกยนิยอมผกูพนัตามสาระส าคญัของศุกูกดอ้ยสิทธินั้น  

หมวด 7 
การจดัท าทะเบียนผูถื้อศุกูก 

_________________________ 

  ขอ้ 16   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 22 ให้ทรัสตีผูอ้อกศุกูกจดัท าทะเบียนศุกูกในแต่ละรุ่น  
โดยทะเบียนตอ้งมีรายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายละเอียดทัว่ไป 
         (ก)  ช่ือทรัสตีผูอ้อกศุกูก ศุกูกทรัสตี และผูร้ะดมทุน 
         (ข)  ชนิดศุกูก จ านวนศุกูก มูลค่าท่ีตราไว ้มูลค่าท่ีตราไวท้ั้งส้ิน และวนัเดือนปี 
ท่ีออกศุกูก 
         (ค)  อตัราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ก าหนดวนัช าระ  
ผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว วนัครบก าหนดคืนเงินลงทุนของผูถื้อศุกูก และสิทธิของทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
หรือผูถื้อศุกูกเก่ียวกบัการคืนเงินลงทุนใหผู้ถื้อศุกูกก่อนครบก าหนด (ถา้มี) 
         (ง)  ขอ้จ ากดัในเร่ืองการโอน (ถา้มี) 
  (2)  รายละเอียดของผูถื้อศุกูกแต่ละราย  
         (ก)  ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อศุกูก 
         (ข)  เลขท่ีใบศุกูก (ถา้มี) จ านวนศุกูก และจ านวนเงินตามมูลค่าท่ีตราไวท้ั้งส้ิน 
ของศุกูกท่ีถือ 
         (ค)  วนัเดือนปีท่ีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อศุกูก 



  10 

         (ง)  วนัเดือนปีท่ียกเลิกใบศุกูกและออกใบศุกูกแทน (ถา้มี) 
         (จ)  วนัเดือนปีท่ีด าเนินการคืนเงินลงทุนใหผู้ถื้อศุกูก 
         (ฉ)  เลขท่ีค าร้องขอใหเ้ปลี่ยนแปลงหรือจดแจง้รายการในทะเบียน (ถา้มี) 
  ในกรณีศุกูกท่ีตอ้งจดัท าทะเบียนเป็นศุกูกชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อศุกูก ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูก 
ระบุไวใ้นทะเบียนว่าศุกูกดงักล่าวเป็นศุกูกชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ และให้ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง (1) ดว้ย 

  ขอ้ 17   ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูกเก็บรักษาทะเบียนไวท่ี้ส านกังานใหญ่ของทรัสตีผูอ้อกศุกูก  
และให้ผูถื้อศุกูกตรวจดูไดใ้นระหว่างเวลาท าการของทรัสตีผูอ้อกศุกูก ในการน้ีทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
จะก าหนดเวลาส าหรับการตรวจดูไวก้็ไดแ้ต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าวนัละสองชัว่โมง 

  ขอ้ 18   ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งจดัใหมี้ค าร้องขอใหเ้ปล่ียนแปลงหรือจดแจง้รายการ 
ในทะเบียนโดยค าร้องดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัเลขท่ีค าร้อง วนัเดือนปีท่ียืน่ค  าร้อง 
ประเภทศุกูก จ านวนศุกูก ช่ือของผูถื้อศุกูก และวตัถุประสงคข์องการยืน่ค  าร้องนั้น 

  ขอ้ 19   ในกรณีใบศุกูกสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผูถื้อศุกูกยื่นค าร้องพร้อมแสดง  
หลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวน และเม่ือทรัสตีผูอ้อกศุกูกพิจารณาเห็นว่าหลกัฐานถูกตอ้งแลว้ 
ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูกออกใบศุกูกใหม่แก่ผูถื้อศุกูก 

  ขอ้ 20   เม่ือทรัสตีผูอ้อกศุกูกจะงดรับลงทะเบียน ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูกแจง้การงด 
รับลงทะเบียนนั้นเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการก่อนวนังดรับการลงทะเบียนวนัแรก  
ต่อสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในกรณีเป็นศุกูกท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคมดงักล่าว 
  ในกรณีท่ีเป็นศุกูกท่ีมิไดข้ึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ให้ทรัสตี 
ผูอ้อกศุกูกประกาศการงดรับการลงทะเบียนไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของทรัสตีผูอ้อกศุกูกใหผู้ถื้อศุกูกทราบ 
เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนัก่อนวนังดรับการลงทะเบียน  

  ขอ้ 21   เวน้แต่กรณีท่ีก าหนดในขอ้ 22 ในการจดัท าทะเบียนตามหมวดน้ี  
ทรัสตีผูอ้อกศุกูกอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนศุกูกและเก็บรักษาทะเบียนแทนทรัสตีผูอ้อกศุกูกก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ 
ใหผู้ถื้อศุกูกท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนัก่อนการมอบหมาย  
โดยทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งมีขอ้ก าหนดให้นายทะเบียนศุกูกท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นปฏิบติัตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศน้ีดว้ย 
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  ขอ้ 22   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายศุกูกต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน ใหท้รัสตี 
ผูอ้อกศุกูกจดัใหมี้ทะเบียนศุกูกท่ีเป็นไปตามกฎหมายของประเทศท่ีเสนอขายศุกูก โดยทรัสตีผูอ้อกศุกูก
อาจมอบหมายใหบุ้คคลท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยชอบตามกฎหมายของประเทศท่ีเสนอขาย 
ศุกูกดงักล่าว เป็นผูด้  าเนินการใหมี้ทะเบียนศุกูกได ้ 

หมวด 8 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 
_________________________ 

  ขอ้ 23   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี   9 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2554  
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ  
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
_______________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การออกและเสนอขายศุกูก ซ่ึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งถือปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นหลกัเกณฑ์ก่อนหรือ 
หลงัการออกและเสนอขายศุกูกนั้นแลว้ จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  


