
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทด. 2/2554 
เรื่อง  ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  

และการเปิดเผยข้อมูล 
(ฉบับประมวล) 

________________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41  
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกบัตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้และในแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
  (1)  “ศุกูก” (Sukuk)  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินทีม่ลัีกษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก)  เป็นใบทรัสต์ที่ออกโดยทรัสต์ผู้ออกศุกูก 
 (ข)  มีการกำหนดโครงสร้างของการทำธุรกรรมของกองทรัสต์เพื่อนำเงินทีไ่ด้ 
จากการออกตราสารไปหาประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม และ 
 (ค)  มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและ 
อัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ระดมทุนเพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ถือตราสาร และมีการกำหนดเงื่อนไขการคืนเงนิลงทุนและอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทนที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ผู้ถือตราสารด้วย ซึ่งการกำหนดอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม 
  (2)  “ศุกูกระยะส้ัน”  หมายความว่า   ศุกูกที่มกีำหนดเวลาคืนเงินลงทุนไมเ่กิน 
สองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกศุกูก 
  (3)8  ยกเลิก 

 

8 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล 
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (4)  “ผู้ระดมทนุ” (Originator หรอื Obligor)  หมายความว่า   กิจการที่ได้ใช้ประโยชน ์
จากเงินที่ได้จากการขายศุกูกซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสตีผู้ออกศุกูกก็ได้ 
  (5)  “กองทรัสต์”  หมายความว่า   ทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกศกุูก 
  (6)  “ผู้ถือศุกกู”  หมายความว่า   ผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทใบทรสัต์ที่จะได้รับประโยชน ์
จากกองทรัสต์เนื่องจากการออกศุกกูนั้น 
  (7)  “ทรัสตีผู้ออกศุกูก” (Asset trustee)  หมายความว่า   ทรัสตีที่เป็นผู้ออกและ 
เสนอขายศุกูกตามประกาศนี้ และเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิในทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามกฎหมาย 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือศุกูก 
  (8)  “ศุกูกทรัสตี” (Sukuk trustee)  หมายความว่า   ทรัสตีทีท่ำหน้าที่ดูแลรักษา 
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือศุกูก 
  (9)  “ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์” (Shariah advisor)  หมายความว่า   ที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที ่
พิจารณาธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม 
  (10)  “ผู้ขออนุญาต”  หมายความว่า   ผู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายศุกูกซึ่งได้ 
ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายศุกูกตามประกาศนี้ 
  (11)  “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน 
  (12)  “แบบแสดงรายการข้อมูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 
  (13)  “ประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ทีอ่อกใหม่ และการขออนมุัติโครงการแปลงสินทรพัย์เป็นหลักทรัพย์ 
  (14)13  คำว่า  “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” “ผู้ลงทุนรายใหญ่”  
“บริษัทจดทะเบียน” “บริษทัใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษทัร่วม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”  
“ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอำนาจควบคุม" “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ”  
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าว 
ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยาม 
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท โดยอนุโลม และในกรณีที่ผู้ออกศุกูก
เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ให้คำว่า “ผู้ออกตราสารหนี้” ตามประกาศดังกล่าว 
หมายความรวมถึงผู้ระดมทุนด้วย 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  (15)7  กิจการต่างประเทศ  หมายความว่า   กิจการที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ดังต่อไปนี้  

(ก)  หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ 
(ข)  องค์การระหว่างประเทศ 
(ค)  นิติบุคคลต่างประเทศ 

  ข้อ 2   การออกและเสนอขายศุกูกรวมทั้งหน้าที่ภายหลังการเสนอขายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ
ภายหลังได้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาค 1 
  (2)  การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดในภาค 2 

 (3)  การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรศุกูก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนด 
ในภาค 3 
  (4)  การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับฐานะการเงินและผลการดำเนนิงานของทรัสตีผู้ออกศุกกู
และผู้ระดมทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาค 4 

  ข้อ 3   ในกรณทีี่ทรัสตีผู้ออกศกุูกประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีผู้ออกศุกูกดังกล่าวจำกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับ 
การออกศุกกูเท่านั้น 

ข้อ 3/17   ในการเสนอขายศุกูกลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้เสนอขายศุกูกอาจ
ยื่นข้อมูลหรือเอกสารต่อสำนักงานที่จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได ้
  (1)  เป็นการเสนอขายศกุูกแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งมีผู้ระดมทนุเป็นกิจการตามกฎหมายไทย 
ที่เสนอขายศุกูกพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่นด้วย 
 
 
 

 

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 



4 

  (2)13  เป็นการเสนอขายศุกูกตอ่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรอืผู้ลงทนุรายใหญ่  
ซึ่งมีข้อจำกัดการโอนหรือเงื่อนไขการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว 
  (3)  เป็นการเสนอขายศุกูกซึ่งมีผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ 
  ในกรณทีี่ข้อมลูหรอืเอกสารตามวรรคหนึ่งแปลมาจากขอ้มูลที่เป็นภาษาอื่น ผู้เสนอขายศุกูก 
ต้องดำเนินการดังนี้ด้วย 
  (1)  รับรองว่าสาระของข้อมูลหรอืเอกสารที่แปลนั้น เป็นเรือ่งที่เกดิขึ้นหรอืมอียู่จรงิ  
และไม่ได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย 
  (2)  ให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระการแปลถูกต้องตรงตามสาระของข้อมูล
หรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ 

ข้อ 3/27   ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศนี้  หากได้จัดทำเป็นภาษาใด 
ในครั้งแรก ให้จัดทำโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นสมควร และได้รับการผ่อนผัน 
จากสำนักงาน 

ภาค 1 
การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่  

และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต 
________________________ 

  ข้อ 4   การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี ้
  (1)  การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ในหมวด 1 และหมวด 2 
  (2)  การเสนอขายศุกูกในวงจำกัดในประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 
และหมวด 3 
  (3)  การเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 4  

 

 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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หมวด 1 
ข้อกำหนดสำหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศไทย 

________________________ 

ส่วนที่ 1 
ลักษณะของศุกูก 

________________________ 

  ข้อ 5   ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้ต้องมีคำเรียกช่ือเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ 
ในการอ้างอิงถึงศุกูกที่เสนอขายในแต่ละรุ่น  ทั้งนี้ คำเรียกช่ือศุกูกดังกล่าวต้องแสดงถึงปีที่ครบกำหนด
อายุศุกูกและลักษณะพิเศษของศุกูก (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน เช่น ศุกูกที่ครบกำหนดอายุเมื่อผู้ระดมทุน 
เลิกกิจการ (perpetual sukuk) ซึง่ผู้ถือศุกูกไมม่ีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกคืนเงินลงทุนกอ่น 
ผู้ระดมทุนเลิกกิจการ หรือผู้ถือศุกูกมีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกคืนเงินลงทุนก่อนผู้ระดมทุน 
เลิกกิจการได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 

  ข้อ 6   ในกรณทีี่จะเรียกศุกูกที่เสนอขายว่าศุกูกด้อยสิทธิ ศุกูกนั้นจะต้องไม่มีประกัน
และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้กำหนดให้กองทรัสต์มีสิทธิในการรับชำระเงินด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไป 
ของผู้ระดมทุน อย่างน้อยในกรณีดังต่อไปนี ้
  (1)  ผู้ระดมทุนถูกพิทักษท์รพัย์หรือถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ 
  (2)  มีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการของผู้ระดมทุน 

  ข้อ 713   ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกมีประกัน ให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้มีประกัน การดำเนินการให้ทรพัย์สิน 
หรือการค้ำประกันสามารถบังคับได้ ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นหลักประกัน และการประเมนิมูลค่า 
ของหลักประกัน แล้วแต่กรณ ีมาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  ข้อ 87   ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้ต้องมีข้อตกลงให้ชำระค่าศุกูกให้แก่ทรัสตีผู้ออกศุกูก 
เป็นสกุลเงินบาท  เว้นแต่กรณีที่มีผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ ศุกูกดังกล่าวจะมีข้อตกลง 
ให้ชำระค่าศุกูกให้แก่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกลุเงินตราต่างประเทศก็ได้ 

ส่วนที่ 2 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

________________________ 

  ข้อ 9   ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สำหรับการออกและเสนอขายศุกูก ให้มีรายการตาม 
ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานว่าด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก  
โดยต้องมีรายการขั้นต่ำดังต่อไปนี้ 
  (1)  วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายศุกูก 
  (2)  โครงสร้าง วิธีการ และธุรกรรม (ถ้ามี) ที่กองทรัสต์จะนำเงินที่ได้จาก 
การเสนอขายศุกูกไปลงทุนหรือหาประโยชน์ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่ากองทรัสต์จะนำเงินไปลงทุน 
หรือหาประโยชน์จากผู้ระดมทุนในลักษณะใด และเป็นไปตามหลักการประเภทใดของศาสนาอิสลาม 
  (3)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงือ่นไขการคืนเงินลงทนุ และอัตราหรอืสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน ์
ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ระดมทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือศุกูก 
  (4)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงือ่นไขการคืนเงินลงทนุ และอัตราหรอืสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทนที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ผู้ถือศุกูก 
  (5)  การดำเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแก้ไขและการเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
  (6)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศุกูกทรัสตีซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ 
ของผู้ถือศุกูกให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตลอดอายุของศุกูก 
  (7)  สิทธิหน้าที่และความผูกพันของทรัสตีผู้ออกศุกกู ศุกูกทรสัตี ผู้ระดมทุน และ 
ผู้ถือศุกูก 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำว่า “สัญญาก่อตั้งทรัสต์” ตามวรรคหนึ่งและ 
ที่จะกล่าวต่อไปในประกาศนี้ ให้คำดังกล่าวหมายความรวมถึงหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ในกรณี 
ที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกันด้วย 
 
 
 

 

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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ข้อ 107   ผู้ระดมทุนตอ้งเป็นกิจการทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  เป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
  (3)  เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (4)  เป็นกิจการต่างประเทศ 

ผู้ระดมทุนตามวรรคหนึ่งต้องไดร้ับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการของผู้ระดมทุน  
ให้ระดมทุนด้วยวิธีการออกศุกูกได ้ เว้นแต่กรณีผู้ระดมทุนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามวรรคหนึ่ง (1)  
ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือกรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ  
ตามวรรคหนึ่ง (4) ต้องแสดงได้ว่าการเสนอขายศุกูกนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว 

ข้อ 11   การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกกูใดซึ่งเข้าเงือ่นไขที่ต้องได้รับมติ 
จากคณะกรรมการของกิจการหรอืจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือ 
ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  การขอมติดังกล่าว 
ผู้ระดมทุนอาจกระทำไปพร้อมกับการขอมติตามข้อ 10 วรรคสองก็ได ้

  ข้อ 12   ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต 
ให้ออกศุกูกได้ และต้องเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  ทั้งนี้ ในกรณ ี
ที่ผู้ขออนุญาตยังมิได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
ผู้ขออนุญาตต้องขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก 

ข้อ 137   ศุกูกทรัสตีต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ 

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ 
ธุรกิจเป็นทรัสตี 

 

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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(2)  เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับศุกูกทรัสตีตามที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศ
ที่ผู้ระดมทนุจัดตั้งขึ้น และผู้ระดมทุนต้องเป็นกิจการต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน 
ที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ไดร้่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานตาม 
Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework for ASEAN Common 
Prospectus 

  ข้อ 14   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษาชะรีอะฮ์เพือ่ให้ความเห็นว่าศุกูก 
ที่ขออนุญาตเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ที่จะสามารถให้ความเห็นดังกล่าวได้ 

ส่วนที่ 3 
อำนาจของสำนักงานที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต 

________________________ 

  ข้อ 15   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้ 
สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายศุกูกตามคำขออนุญาตได้ 
  (1)  ผู้ขออนุญาต ผู้ระดมทุน ตลอดจนลักษณะหรือข้อตกลงอืน่ที่เกี่ยวข้องกับ 
การออกศุกกูมีลักษณะหรอืรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศนี้  
แต่มีข้อเท็จจรงิซึง่ทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรอืเนือ้หาสาระที่แท้จรงิ (substance) ของการเสนอขาย 
ศุกูกนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือประกาศนี้ 
  (2)  การเสนอขายศุกูกอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม หรือ 
  (4)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจทำให้ 
ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไมไ่ด้รบัข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบ 
การตัดสินใจลงทุน 
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  ข้อ 15/12   ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกว่า 
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่สำนักงานนำมาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายศุกูกเปล่ียนแปลงไป  
ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสำนักงานก่อนการอนุญาต  
สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายศุกูกนั้น ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส่ังให้ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ระดมทุน กรรมการ หรอืผู้บริหาร ของผู้ได้รับอนุญาตหรือ 
ผู้ระดมทุน ช้ีแจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ำหนด และระงับการอนุญาตให้ออกศุกูก
หรือให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายศุกูกไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ีแจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหาก 
ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ระดมทุน กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ไดร้ับอนุญาตหรือผู้ระดมทุน ไม่สามารถ
ช้ีแจงหรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานอาจส่ังเพิกถอน 
การอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไมม่ ี
ผู้จองซื้อ 
  ในการส่ังการตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนีป้ระกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อศุกกูนั้น 

  ข้อ 16   ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับ 
การเสนอขายศุกูกที่ไดร้ับอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เท็จจริงที่ชัดเจนซึง่ทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน 
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่นไขดังกล่าว 
  (2)  ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
  (3)  ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนมมีาตรการอืน่ที่เพียงพอ และสามารถทดแทน 
การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
  การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคญั  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนด 
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2555  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 สงิหาคม พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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ข้อ 16/18   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้ 
สำนักงานอาจส่ังไม่ให้การอนุญาตสำหรับการเสนอขายศุกูกในวงจำกัดที่ได้รับอนุญาตมีผล ส่ังระงับ 
การเสนอขายศุกูก หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกได้ แล้วแต่กรณี  

(1)  ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนมีข้อบกพรอ่งหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายศุกูก หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ 

(2)  การเสนอขายศุกูกมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑท์ี่ออกภายใต้
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

(3)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนหรืออาจทำให้ผู้ลงทุน 
ไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน 

ข้อ 16/28   ในระหว่างอายุโครงการตามข้อ 20/1 และข้อ 32/2  หากปรากฏขอ้เท็จจริง 
ต่อสำนักงานว่าผู้ได้รับอนุญาตและผู้ระดมทุนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต 
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต หรือมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อประชาชน 
ที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน สำนักงานอาจส่ังระงับการเสนอขายศุกูกไว้ก่อน 
หรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการได ้

หมวด 2 
การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย 

________________________ 

ข้อ 1712   ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกกูทีอ่อกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปยื่นคำขออนุญาต 
มาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดโดยข้อ 18  
โดยให้ยื่นคำขออนุญาตได้ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  การขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง  
(2)  การขออนุญาตในลักษณะโครงการ  
 
 

 

8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2563  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ในการขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ยื่นขออนุญาต 
ได้เฉพาะในลักษณะรายครั้งเท่านั้น 

(1)  ศุกูกด้อยสิทธิ 
(2)  ศุกูกที่ครบกำหนดอายุเมื่อผู้ระดมทุนเลิกกิจการ 
(3)  ศุกูกที่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือศกุูก 

ที่ไมไ่ด้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเช่ือถือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 
ข้อ 25(1) โดยอนุโลม 
  คำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีรายช่ืออยู่ในบัญชี 
ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตและรับรองข้อมูลตามที่กำหนดในหมวดนี้ 

ในกรณีที่ผู้ระดมทุนและผู้ขออนุญาตไมไ่ด้เป็นบุคคลเดียวกัน ผู้ระดมทนุต้องยื่น 
คำขออนุญาตร่วมกับผู้ขออนุญาตด้วย 

คำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตอื่นใดนอกเหนือจากเอกสาร 
ที่กำหนดตามข้อ 18 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด 

ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับ 
คำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคูม่ือสำหรับ
ประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่  
และการขออนมุัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์

ข้อ 18   ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป ให้ยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้ มาพร้อมกับคำขออนุญาตตามข้อ 17 
  (1)  คำขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนญุาตยังมิได้รับอนุญาต 
ให้เป็นทรัสตี 
  (2)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูก 
  (3)  หนังสือรับรองของที่ปรกึษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตเสนอขายศุกูก 
ที่ออกใหม่ซึ่งรับรองอย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การขออนุญาตเสนอขายศุกูกนี้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดในประกาศนี้
ครบถ้วนแล้ว 
 (ข)  ข้อมูลและข้อความที่ปรากฏในคำขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีขอ้ความ 
ที่อาจทำให้สำคัญผิด  ทั้งนี้ การรับรองข้อมูลและข้อความในกรณีนี้อาจจำกัดการรับรองโดยไม่รวมถึง 
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ก็ได้ 
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(ค)  การคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
การออกศุกกูนี้ ได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถให้ความเห็นได ้
อย่างเหมาะสมแล้ว โดยที่ปรึกษาชะรีอะฮ์มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด 

(4)  สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ ์
  (5)8  แบบแสดงรายการข้อมูล 

  ข้อ 1913   ให้นำหลักเกณฑ์ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

(1)  การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีสำนักงานไปเยี่ยมชมกิจการ 
  (2)  การแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาช้ีแจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม 
  (3)  อำนาจสำนักงานในเรื่องการกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการพิจารณา 
คำขออนุญาตคราวต่อไป 

ข้อ 208   เมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาตเสนอขายศุกูก  พรอ้มทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกตอ้งครบถ้วนตามคู่มอืสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนกังานดำเนนิการสอบทานข้อเทจ็จรงิตามขั้นตอน
และวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริง
เพื่อให้ผู้ขออนุญาตช้ีแจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกตอ้ง
ครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน 
  ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน
ได้รับคำช้ีแจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริ่ม
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน 
จะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดยีวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

 

8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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ข้อ 20/113   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการสามารถเสนอขายศุกูก 
ได้ทุกลักษณะโดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายตลอดอายุโครงการ  ทั้งนี้ อายุโครงการ  
ให้มีระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   
  ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกกูในลักษณะโครงการตามวรรคหนึ่ง สามารถเสนอขายศุกกู
ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3  
ของภาค 1 ได้ 

ศุกูกที่เสนอขายในแต่ละครั้งภายใต้โครงการเดียวกันตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นศุกูก
ประเภทและชนิดเดียวกัน รวมถึงมีข้อผูกพันเกี่ยวกับการออกศุกูกเป็นอย่างเดียวกัน แต่ไมร่วมถึง 
ข้อผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและอายุของศุกูก 

ข้อ 2112   ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 20/1  หากปรากฏเหตุการณ์ 
ลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี้ ผู้ได้รับอนุญาตจะเสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการต่อไปไมไ่ด้จนกว่า 
จะดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติตาม (1) หรือแก้ไขให้ศุกูกได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับ 
ที่ลงทุนได้ตาม (2) ก่อนส้ินระยะเวลาตามข้อ 20/1 แล้วแต่กรณี 

(1)  ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ระดมทุนในลักษณะโครงการไม่สามารถดำรงคุณสมบัต ิ
ให้เป็นไปตามส่วนที่ 2 ในหมวด 1 ของภาค 1 

(2)  ศุกูกที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือไมไ่ด้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

ส่วนที่ 1 
การให้ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
________________________ 

  ข้อ 22   ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่ให้ความเห็นว่าร่างสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์นั้นสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย 
  ในกรณทีี่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน สำนกังานอาจกำหนดให้ผู้ขออนุญาต 
จัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเตมิในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได ้

  ข้อ 23   ผู้ขออนุญาตต้องรับรองว่าศุกูกที่ขออนุญาตได้ผ่านการพิจารณาของ 
ที่ปรึกษาชะรีอะฮ ์ซึ่งให้ความเห็นว่าศุกูกดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2563  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ส่วนที่ 2 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุน 

________________________ 

  ข้อ 2413   ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(1)  ในกรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศให้เป็นตามหลักเกณฑ์ดงันี ้

(ก)  ในการพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะ 
ของกิจการไทยที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป มาใช้บังคับ โดยอนุโลม  

(ข)  ในการพิจารณาลักษณะของผู้ระดมทุน ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะ 
ของกิจการต่างประเทศที่จะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

(2)  ในกรณทีี่ผู้ระดมทุนไม่ใช่กิจการต่างประเทศ ในการพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต
และผู้ระดมทนุ ให้นำหลักเกณฑเ์กีย่วกับลักษณะของกิจการไทยที่จะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทนุ ผู้ขออนุญาตและ 
ผู้ระดมทุนต้องใช้รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต 

________________________ 

  ข้อ 2513   ทรัสตีผู้ออกศุกูกตอ้งดำเนินการดังตอ่ไปนี้ โดยให้นำหลักเกณฑ์ตาม 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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(1)  การจัดให้มีการจัดอนัดับความน่าเช่ือถอืของศกุูกกอ่นการเสนอขายศุกกูในแต่ละครัง้
และจัดทำอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของศุกูก 

(2)  การยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก 
(3)  การแจ้งต่อสำนกังานกรณีทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทนุทีไ่ด้รับอนุญาตให้เสนอขาย

ในลักษณะโครงการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติได้ และศุกูกทีไ่ดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการ
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือไมไ่ด้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

ความในวรรคหนี่งมิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการ
ซึ่งเสนอขายศุกูกที่เข้าลักษณะของการเสนอขายในวงจำกัดตามประกาศนี้ โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติ 
ตามเงือ่นไขภายหลังการอนุญาตตามหมวด 3 ของภาค 1 แทน  แตท่ั้งนี้ ไมร่วมถึงกรณีที่เป็นการเสนอขาย  
ศุกูกรุ่นแรกของโครงการดงักล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน ให้ผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง 

ข้อ 26   ทรัสตีผู้ออกศุกกูต้องดำเนินการหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดให้มีศุกูกทรัสตีและจัดทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามสาระที่ผ่านการพิจารณา 
ของสำนักงานแล้ว โดยต้องจัดทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์และจัดส่งคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวต่อสำนักงาน 
ก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก 
  (2)  ดำเนินการให้ใบจองซื้อมีข้อความที่มีนัยสำคัญว่าการลงนามจองซื้อหรือส่ังซื้อศุกูกนี้ 
มีผลเท่ากับผู้ซื้อยินยอมผูกพันตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของศุกูกนั้น 
  (3)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก 
  (4)  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของประกาศนี้ 
และให้ส่งคู่ฉบับสัญญาซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงนามหรือวันที่ 
มีการแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูได้ และในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่มีผลต่อผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของศุกูก ให้ทรัสตีผู้ออกศกุูก 
ส่งสำเนาสัญญาการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในเวลาเดียวกันนั้นด้วย 
  (5)  ในกรณีที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซึ่งต้องได้รบัมติจากที่ประชุม 
ผู้ถือศุกูก หนังสือนัดประชุมผู้ถือศุกูกต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับผู้ถือศุกูกเพือ่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือศุกูกด้วย 
  (6)  ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงศุกูกทรัสตีตามที่สัญญาก่อต้ังทรัสต์หรือกฎหมายกำหนด 
ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือศุกูกทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ และให้แจ้งต่อสำนักงานตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดภายในระยะเวลาเดียวกันนั้นด้วย 
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ข้อ 2713   ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกรายงานการผิดนัดชำระค่าตอบแทนและคืนเงินลงทุน 
ต่อสำนักงานและศุกูกทรัสตีภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุผิดนัด 

  ข้อ 288   ยกเลิก 

หมวด 3 
การเสนอขายศุกูกในวงจำกัดในประเทศไทย 

________________________ 

  ข้อ 2913   เว้นแต่หลักเกณฑ์ในหมวดนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาลักษณะ 
การเสนอขายในวงจำกัด การอนุญาต การขออนุญาต และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต  
ให้นำหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด  
และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

ส่วนที่ 1 
การจดข้อจำกัดการโอน และการอนุญาต 

________________________ 

ข้อ 308   ในการยื่นจดข้อจำกัดการโอนศุกูกต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 
(1)  คำรับรองว่าผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดในประกาศนี้ และได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์
สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย 

(2)  คำขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก เฉพาะกรณีที่ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูก 
ที่ออกใหม่ยังไม่ไดร้ับอนุญาตให้เป็นทรัสตี 

(3)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูก 
 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
8 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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(4)  สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮซ์ึ่งเห็นว่าศุกูกดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตาม 
หลักศาสนาอิสลามแล้ว 

(5)  หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนศุกูกที่ขออนุญาต ที่มีข้อความแสดงว่าทรัสตีผู้ออกศุกูก 
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนศกุูกไม่ว่าทอดใด ๆ  หากการโอนศุกกูดังกล่าวจะทำให้ศุกูกที่เสนอขายในครัง้นั้น 
ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดได้ตามหมวดนี้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(6)  เอกสารอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดเพิ่มเตมิ 

ข้อ 3113   ในกรณทีี่เป็นการเสนอขายศุกกูที่ออกใหม่ในวงจำกดัต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทนุต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 24 ด้วย 

ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต 

________________________ 

  ข้อ 328   ยกเลิก 

  ข้อ 33   ให้นำความในข้อ 26(3) (4) (5) และ (6) มาใช้บังคับกับทรัสตีผู้ออกศุกูกด้วย
โดยอนุโลม และทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอ่ไปนี้ด้วย 
  (1)  ดำเนินการให้มีการเปิดเผยเรื่องข้อจำกัดการโอนศุกูกในแบบแสดงรายการข้อมูล 
หรือเอกสารอื่นที่ใช้ในการเสนอขายศุกูกนั้น  รวมทั้งในใบศุกูก และในการจัดทำทะเบียนผู้ถือศุกูก  
ต้องมีการตรวจสอบผู้ขอลงทะเบียน และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อจำกัดการโอนที่สำนักงาน 
รับจดทะเบียนไว้แล้วด้วย 
  (2)  แตง่ต้ังศุกูกทรัสตีและจัดทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามสาระของร่างสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ที่ได้ยื่นไว้ในข้อ 30(3) โดยต้องจัดทำและจัดส่งคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวต่อสำนักงาน 
ก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก 
  (3)  ดำเนินการให้ใบจองซื้อมีข้อความที่มีนัยสำคัญว่าการลงนามจองซื้อหรือส่ังซื้อศุกูกนี้ 
มีผลเท่ากับผู้ซื้อยินยอมผูกพันอย่างน้อยในเรื่องดังตอ่ไปนี ้
 (ก)  ยินยอมผูกพนัตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของศุกูกนั้น 
 (ข)  รับทราบเรื่องข้อจำกัดการโอนของศกุูกดังกล่าว 
 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
8 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (4)  ดำเนินการให้ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้เป็นประเภทระบุช่ือผู้ถือ 
  (5)13  รายงานการผิดนัดชำระค่าตอบแทนและคนืเงนิลงทนุตามขอ้ 27 

หมวด 4 
การเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 

________________________ 

  ข้อ 34   ศุกูกที่ขออนุญาตเสนอขายตามหมวดนี้ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีข้อตกลงที่จะชำระค่าตอบแทนและคืนเงินลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และ 
  (2)  เป็นศุกูกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน 
  ให้นำความในข้อ 12 และส่วนที่ 3 ของหมวด 1 มาใช้บังคับกับหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม 

  ข้อ 356   ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศกุูกที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศยื่น 
คำขออนุญาตต่อสำนักงาน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และให้ผู้ที่ประสงค์ 
จะเสนอขายดังกล่าวชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาต   
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว 
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม 

  ข้อ 366   เมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุ
ในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ขออนุญาต
ช้ีแจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดำเนินการดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตาม 
คู่มือสำหรับประชาชน 
  ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน
ได้รับคำช้ีแจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 
 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2558  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2558  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริ่ม 
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน 
จะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

ส่วนที่ 1 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

________________________ 

  ข้อ 37   ผู้ยื่นคำขออนุญาตตามขอ้ 35 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
  (1)  สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ที่ยื่นขออนุญาตจะกระทำต่อ 
ผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
  (2)  สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขายหรือการโอนศุกูกที่ยื่นขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ  
จะกระทำในต่างประเทศ 
  (3)  รับรองว่าผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และ 
ได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดทีี่สุดเพื่อให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย 

ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต 

________________________ 

  ข้อ 38   ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกดำเนินการดงัต่อไปนี ้
  (1)  ส่งสัญญาก่อต้ังทรัสต์ให้สำนักงานก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก 
  (2)  รายงานผลการขายศุกูกตามที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยรายงานดังกล่าว 
ให้กระทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย 
  (3)  แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ภายในสามวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายโดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกับ 
การแจ้งดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 



20 

ภาค 2 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
________________________ 

  ข้อ 39   การเสนอขายศุกูกโดยทรัสตีผู้ออกศกุูกหรือผู้ถือศุกูกให้อยู่ภายใต้บังคับ 
ของหมวดนี้  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไดร้ับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนตาม 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ 
ข้อมูลการเสนอขายศุกูก 

หมวด 1 
วิธีการยื่น และค่าธรรมเนียม 

________________________ 

  ข้อ 408   ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กำหนดในหมวด 2  
และร่างหนังสือช้ีชวนตามแบบที่กำหนดตามมาตรา 72 ต่อสำนักงาน  ทัง้นี้ ตามแนวทางและวิธีการ 
ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

  ข้อ 416   ให้ผู้เสนอขายศุกูกชำระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ 

หมวด 28 
แบบแสดงรายการข้อมูล 

________________________ 

ข้อ 4213   ยกเลิก 

 

8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2558  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดทีเ่กี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกู และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  ข้อ 4313   ให้ผู้เสนอขายศุกูกยืน่แบบแสดงรายการข้อมูลที่มรีายการครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
ต่อสำนักงานซึ่งมรีายการอย่างน้อยดังตอ่ไปนี้  

(1)  สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) 
  (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์
  (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรร 
  (4)  ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
  สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารตามวรรคหนึ่ง (1) อย่างน้อยต้องแสดงถึงสาระสำคัญ 
ของตราสาร  รวมทัง้ลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่สำคัญของตราสาร โดยสำนกังานอาจประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารด้วยก็ได้ 

  ข้อ 43/113   ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑท์ี่กำหนด 
ในภาคผนวก 1 และแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 448   การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกและร่างหนังสือช้ีชวน 
สำหรับการเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไป ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 

ข้อ 458   งบการเงินและงบการเงินรวมของทรัสตีผู้ออกศุกูกและของผู้ระดมทุนที่เปิดเผย
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตาม 
ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม 

ข้อ 468   ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายศุกูก หากผู้ยืน่แบบแสดงรายการข้อมูล 
ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ไม่ได้ระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวน 
ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน หรือ 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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การตัดสินใจลงทุน ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต้องดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว 
เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนโดยพลันภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลยังไมม่ีผลใช้บังคับ ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ 

(2)  ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ภายในวันทำการถดัจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลนั้น 

ข้อ 478   ในกรณีที่ผู้เสนอขายศุกูกมกีารเสนอขายศุกูกชนิดหรอืรุ่นเดียวกันนั้น 
ในต่างประเทศด้วย ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนที่ยื่นต่อสำนักงานต้อง 
มีรายละเอียดไม่นอ้ยกว่าข้อมูลที่ได้เปิดเผยในการเสนอขายศุกูกนั้นในต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นข้อมูล 
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศ 

ส่วนที่ 113 
แบบสำหรับการเสนอขายศุกูกรายครั้ง 

________________________ 

ข้อ 4813   ยกเลิก 

ข้อ 48/113   ยกเลิก 

ส่วนที่ 213 
แบบสำหรับการเสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการ 

________________________ 

ข้อ 4913   ยกเลิก 
 

8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดทีเ่กี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกู และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดทีเ่กี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกู และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดทีเ่กี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกู และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดทีเ่กี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกู และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดทีเ่กี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกู และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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หมวด 3 
อำนาจของสำนักงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

________________________ 

  ข้อ 50   ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่กำหนด
ในประกาศนี้ได้  หากผู้เสนอขายศุกูกแสดงได้ว่ามีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ขอผ่อนผันดังกล่าวต้องมิใช่ข้อมูลที่กำหนดตามมาตรา 69(1) 
ถึง (10) และรายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไมม่ีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

  ข้อ 51   ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน   
หากสำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญเพียงพอตอ่การตัดสินใจ
ลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดำเนินการดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 
ที่สำนักงานกำหนด 

(1)  ช้ีแจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิม่เติม 
  (2)  จัดให้มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรือความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
  หากผู้เสนอขายศุกูกไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า 
ผู้เสนอขายศุกูกไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนต่อสำนักงานอีกต่อไป 
  ในการกำหนดให้ผู้เสนอขายศุกูกดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจกำหนดให้ 
ผู้เสนอขายศุกูกเปิดเผยการส่ังการ การดำเนินการ ข้อสังเกตของสำนักงาน หรือคำช้ีแจงของผู้เสนอขาย 
ศุกูกผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วยก็ได้ 

หมวด 4 
การรับรองข้อมูล 

________________________ 

  ข้อ 5213   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 2 ท้ายประกาศนี้ 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  ข้อ 53   ในกรณีทีม่ีเหตุจำเป็นและสมควรทำให้บุคคลที่ต้องลงนามเพื่อนิติบุคคลตาม 
ที่กำหนดในข้อ 52 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (1)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ เกิดจากการที ่
บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกาย
หรือทางจิต ผู้เสนอขายศุกูกไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการข้อมูล 
  (2)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดส้ินไป ให้ผู้เสนอขายศุกูกจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือ
ทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 54 

หมวด 5 
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล 

และร่างหนังสือช้ีชวน 
________________________ 

  ข้อ 54   ภายใต้บังคับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
มีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนญุาตตามมาตรา 33  

ผู้เสนอขายศุกูกต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่นั้นแล้ว 
  (2)  ผู้เสนอขายศุกูกได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด 
  (3)  ผู้เสนอขายศุกูกได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 51 วรรคสาม (ถ้ามี) แล้ว 
  (4)13  เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ระบุในภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี ้
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาไว้ในลักษณะของระยะเวลา การเริ่มนับระยะเวลาให้เริ่มต้น 
ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเตมิครั้งหลังสุด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเสนอขายศุกูกหรือข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้) 

(5)  ผู้เสนอขายศุกูกได้ระบุข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง (4) ข้อมูลเกี่ยวกบัการเสนอขายศุกูก 
ให้หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1)  จำนวนและราคาศกุูกที่เสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  ลักษณะศุกูกที่เสนอขาย 
  (4)  รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร 
  (5)  ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายศุกูกหรอืทีม่ีลักษณะทำนองเดียวกันหรือ
เกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) และ (4) 

  ข้อ 54/113   แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนที่แก้ไขเพิ่มเตมิครั้งหลังสุด 
ซึ่งยื่นต่อสำนักงานภายหลังเวลา 10.00 น. ของวันทำการใด  หากไม่ใช่แบบดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงาน
ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนดังกล่าวในวันทำการถัดไป 

(1)  แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : 69-PO-PRICING-SUKUK) 
(2)  แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : 69-PP-PRICING-SUKUK)  
(3)  แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : 69-FD-PRICING) 

ภาค 3 
การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรศุกูก 

________________________ 

  ข้อ 55   ให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจอง 
การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทีอ่อกใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ มาใช้บังคับกับ 
การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรศุกูกที่ออกใหม่โดยอนุโลม 
  ในกรณีทีท่รัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน คำว่า  
“บริษัทที่ออกหลักทรพัย์” ตามประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์ นอกจาก 
จะหมายถึงทรัสตีผู้ออกศุกูกแล้ว ให้หมายความรวมถึงผู้ระดมทุนด้วย 
  1ยกเลิกวรรคสาม 
 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
1 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 38/2554  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกู และการเปิดเผยข้อมูล 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555) 
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  ข้อ 55/113   ในการเสนอขายศกุูกที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรอืผู้ลงทนุรายใหญ่ 
ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถเป็นผู้ให้บริการหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การซื้อขายหรือลงทุนในศุกูก  เว้นแต่เป็นกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกมีสถานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 
ที่สามารถดำเนินการดังกล่าวไดอ้ยู่แล้ว  ทัง้นี้ ทรัสตีผู้ออกศุกกูตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดไว้ 
สำหรับการให้บริการหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในศุกูกด้วย 

ภาค 4 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 

ผลการดำเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทุน 
________________________ 

  ข้อ 56   ให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ มาใช้บังคับกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
และผลการดำเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูกโดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
ที่แนบท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ให้ใช้แบบ 56-SUKUK ท้ายประกาศนี้แทน 
  ในกรณีทีท่รัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ข้อมูลที่ทรัสตี 
ผู้ออกศุกูกต้องเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี ้
  (1)  ข้อมูลของกองทรัสต์ 
  (2)  ข้อมูลของผู้ระดมทุน 

ข้อ 57   งบการเงินของกองทรัสต์และงบการเงินรวมของผู้ระดมทุนที่ตอ้งเปิดเผย 
ตามข้อ 56 วรรคสอง ต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ 
ความเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก   
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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ภาค 5 
วันมีผลใช้บังคับของประกาศ 

________________________ 

ข้อ 58   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
  เลขาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
        ประธานกรรมการ 
  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 


