
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทด. 2/2554 
เรื่อง  ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  

และการเปิดเผยข้อมูล 
(ฉบับประมวล) 

________________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41  
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้และในแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
  (1)  “ศุกูก” (Sukuk)  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก)  เป็นใบทรัสต์ที่ออกโดยทรัสต์ผู้ออกศุกูก 
 (ข)  มีการกำหนดโครงสร้างของการทำธุรกรรมของกองทรัสต์เพื่อนำเงินที่ได้ 
จากการออกตราสารไปหาประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม และ 
 (ค)  มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและ 
อัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ระดมทุนเพ่ือประโยชน์ของ 
ผู้ถือตราสาร และมีการกำหนดเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทนที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ผู้ถือตราสารด้วย ซึ่งการกำหนดอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม 
  (2)  “ศุกูกระยะสั้น”  หมายความว่า   ศุกูกท่ีมีกำหนดเวลาคืนเงินลงทุนไม่เกิน 
สองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกศุกูก 
  (3)8  ยกเลิก 

 

8 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล 
(ฉบับที ่9) ลงวันที่ 5 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (4)  “ผู้ระดมทุน” (Originator หรือ Obligor)  หมายความว่า   กิจการที่ได้ใช้ประโยชน์ 
จากเงินที่ได้จากการขายศุกูกซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสตีผู้ออกศุกูกก็ได้ 
  (5)  “กองทรัสต์”  หมายความว่า   ทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์ 
เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุนซึ่งเก่ียวข้องกับการออกศุกูก 
  (6)  “ผู้ถือศุกูก”  หมายความว่า   ผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ที่จะได้รับประโยชน์ 
จากกองทรัสต์เนื่องจากการออกศุกูกนั้น 
  (7)  “ทรัสตีผู้ออกศุกูก” (Asset trustee)  หมายความว่า   ทรัสตีที่เป็นผู้ออกและ 
เสนอขายศุกูกตามประกาศนี้ และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามกฎหมาย 
เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือศุกูก 
  (8)  “ศุกูกทรัสตี” (Sukuk trustee)  หมายความว่า   ทรัสตีที่ทำหน้าที่ดูแลรักษา 
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือศุกูก 
  (9)  “ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์” (Shariah advisor)  หมายความว่า   ที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่ 
พิจารณาธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม 
  (10)  “ผู้ขออนุญาต”  หมายความว่า   ผู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายศุกูกซึ่งได้ 
ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายศุกูกตามประกาศนี้ 
  (11)  “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ทีไ่ด้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน 
  (12)  “แบบแสดงรายการข้อมูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 
  (13)  “ประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  (14)13  คำว่า  “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” “ผู้ลงทุนรายใหญ่”  
“บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทร่วม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”  
“ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอำนาจควบคุม" “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ”  
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าว 
ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท โดยอนุโลม และในกรณีท่ีผู้ออกศุกูก
เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ให้คำว่า “ผู้ออกตราสารหนี้” ตามประกาศดังกล่าว 
หมายความรวมถึงผู้ระดมทุนด้วย 

 

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

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

  ข้อ 2   การออกและเสนอขายศุกูกรวมทั้งหน้าที่ภายหลังการเสนอขายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ
ภายหลังได้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในภาค 1 
  (2)  การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาค 2 

 (3)  การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรศุกูก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ในภาค 3 
  (4)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูก
และผู้ระดมทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในภาค 4 

  ข้อ 3   ในกรณีท่ีทรัสตีผู้ออกศุกูกประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีผู้ออกศุกูกดังกล่าวจำกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับ 
การออกศุกูกเท่านั้น 

ข้อ 3/17   ในการเสนอขายศุกูกลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้เสนอขายศุกูกอาจ
ยื่นข้อมูลหรือเอกสารต่อสำนักงานที่จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
  (1)  เป็นการเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งมีผู้ระดมทุนเป็นกิจการตามกฎหมายไทย 
ที่เสนอขายศุกูกพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอ่ืนด้วย 
 
 
 

 

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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  (2)13  เป็นการเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  
ซึ่งมีข้อจำกัดการโอนหรือเงื่อนไขการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว  
  (3)  เป็นการเสนอขายศุกูกซ่ึงมีผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ 
  ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งแปลมาจากข้อมูลที่เป็นภาษาอ่ืน ผู้เสนอขายศุกูก 
ต้องดำเนินการดังนี้ด้วย 
  (1)  รับรองว่าสาระของข้อมูลหรือเอกสารที่แปลนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง  
และไม่ได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย 
  (2)  ให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระการแปลถูกต้องตรงตามสาระของข้อมูล
หรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ 

ข้อ 3/27   ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศนี้  หากได้จัดทำเป็นภาษาใด 
ในครั้งแรก ให้จัดทำโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง  เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสมควร และได้รับการผ่อนผัน 
จากสำนักงาน 

ภาค 1 
การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่  

และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต 
________________________ 

  ข้อ 4   การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (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 (ฉบับท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 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   ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้ต้องมีคำเรียกชื่อเป็นการเฉพาะเพ่ือประโยชน์ 
ในการอ้างอิงถึงศุกูกท่ีเสนอขายในแต่ละรุ่น  ทั้งนี้ คำเรียกชื่อศุกูกดังกล่าวต้องแสดงถึงปีที่ครบกำหนด
อายุศุกูกและลักษณะพิเศษของศุกูก (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน เช่น ศุกูกท่ีครบกำหนดอายุเมื่อผู้ระดมทุน 
เลิกกิจการ (perpetual sukuk) ซึ่งผู้ถือศุกูกไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกคืนเงินลงทุนก่อน 
ผู้ระดมทุนเลิกกิจการ หรือผู้ถือศุกูกมีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกคืนเงินลงทุนก่อนผู้ระดมทุน 
เลิกกิจการได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 

  ข้อ 6   ในกรณีท่ีจะเรียกศุกูกที่เสนอขายว่าศุกูกด้อยสิทธิ ศุกูกนั้นจะต้องไม่มีประกัน
และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้กำหนดให้กองทรัสต์มีสิทธิในการรับชำระเงินด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญท่ัวไป 
ของผู้ระดมทนุ อย่างน้อยในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้ระดมทุนถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ 
  (2)  มีการชำระบัญชีเพ่ือเลิกกิจการของผู้ระดมทุน 

  ข้อ 713   ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกมีประกัน ให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้มีประกัน การดำเนินการให้ทรัพย์สิน 
หรือการค้ำประกันสามารถบังคับได้ ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นหลักประกัน และการประเมินมูลค่า 
ของหลักประกัน แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

 

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

ส่วนที่ 2 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

________________________ 

  ข้อ 9   ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สำหรับการออกและเสนอขายศุกูก ให้มีรายการตาม 
ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานว่าด้วยข้อกำหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
โดยต้องมีรายการข้ันต่ำดังต่อไปนี้ 
  (1)  วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายศุกูก 
  (2)  โครงสร้าง วิธีการ และธุรกรรม (ถ้ามี) ที่กองทรัสต์จะนำเงินที่ได้จาก 
การเสนอขายศุกูกไปลงทุนหรือหาประโยชน์ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่ากองทรัสต์จะนำเงินไปลงทุน 
หรือหาประโยชน์จากผู้ระดมทุนในลักษณะใด และเป็นไปตามหลักการประเภทใดของศาสนาอิสลาม 
  (3)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุน และอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ระดมทุนเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือศุกูก 
  (4)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุน และอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทนที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ผู้ถือศุกูก 
  (5)  การดำเนินการเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
  (6)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศุกูกทรัสตีซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ 
ของผู้ถือศุกูกให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตลอดอายุของศุกูก 
  (7)  สิทธิหน้าที่และความผูกพันของทรัสตีผู้ออกศุกูก ศุกูกทรสัตี ผู้ระดมทุน และ 
ผู้ถือศุกูก 
  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคำว่า “สัญญาก่อตั้งทรัสต์” ตามวรรคหนึ่งและ 
ที่จะกล่าวต่อไปในประกาศนี้ ให้คำดังกล่าวหมายความรวมถึงหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ในกรณี 
ทีผู่้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกันด้วย 
 
 
 

 

7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 
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ข้อ 107   ผู้ระดมทุนต้องเป็นกิจการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  เป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
  (3)  เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณชิย์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (4)  เป็นกิจการต่างประเทศ 

ผู้ระดมทุนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการของผู้ระดมทุน  
ให้ระดมทุนด้วยวิธีการออกศุกูกได้  เว้นแต่กรณีผู้ระดมทุนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามวรรคหนึ่ง (1)  
ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือกรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ  
ตามวรรคหนึ่ง (4) ต้องแสดงได้ว่าการเสนอขายศุกูกนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว 

ข้อ 11   การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกูกใดซึ่งเข้าเงื่อนไขท่ีต้องได้รับมติ 
จากคณะกรรมการของกิจการหรือจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือ 
ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  การขอมติดังกล่าว 
ผู้ระดมทุนอาจกระทำไปพร้อมกับการขอมติตามข้อ 10 วรรคสองก็ได้ 

  ข้อ 12   ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต 
ให้ออกศุกูกได้ และต้องเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  ทั้งนี้ ในกรณี 
ทีผู่้ขออนุญาตยังมิได้รบัอนุญาตให้เป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  
ผู้ขออนุญาตต้องขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีในธุรกรรมที่เก่ียวกับศุกูก 

ข้อ 137   ศุกูกทรสัตีต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ 

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ 
ธุรกิจเป็นทรัสตี 

 

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

  ข้อ 14   ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษาชะรีอะฮ์เพ่ือให้ความเห็นว่าศุกูก 
ที่ขออนุญาตเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ที่จะสามารถใหค้วามเห็นดังกล่าวได้ 

ส่วนที ่3 
อำนาจของสำนักงานที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต 

________________________ 

  ข้อ 15   ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้ 
สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายศุกูกตามคำขออนุญาตได้ 
  (1)  ผู้ขออนุญาต ผู้ระดมทุน ตลอดจนลักษณะหรือข้อตกลงอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
การออกศุกูกมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้  
แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จรงิ (substance) ของการเสนอขาย 
ศุกูกนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือประกาศนี้ 
  (2)  การเสนอขายศุกูกอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม หรือ 
  (4)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจทำให้ 
ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบ 
การตัดสินใจลงทุน 
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  ข้อ 15/12   ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกว่า 
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่สำนักงานนำมาพิจารณาเพ่ืออนุญาตให้เสนอขายศุกูกเปลี่ยนแปลงไป  
ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสำนักงานก่อนการอนุญาต  
สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายศุกูกนั้น ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 
  (1)  สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ระดมทุน กรรมการ หรือผู้บริหาร ของผู้ได้รับอนุญาตหรือ 
ผู้ระดมทุน ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด และระงับการอนุญาตให้ออกศุกูก
หรือให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายศุกูกไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหาก 
ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ระดมทุน กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ระดมทุน ไม่สามารถ
ชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานอาจสั่งเพิกถอน 
การอนุญาตตาม (2) ได้ 
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในส่วนทีย่ังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มี 
ผู้จองซื้อ 
  ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อศุกูกนั้น 

  ข้อ 16   ในกรณีท่ีเข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับ 
การเสนอขายศุกูกท่ีได้รับอนุญาตได้ 
  (1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน 
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว 
  (2)  ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขทีจ่ะผ่อนผัน 
  (3)  ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนมีมาตรการอ่ืนที่เพียงพอ และสามารถทดแทน 
การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีจะผ่อนผัน 
  การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคญั  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนด 
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2555  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 3) ลงวันที ่9 สิงหาคม พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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ข้อ 16/18   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้ 
สำนักงานอาจสั่งไม่ให้การอนุญาตสำหรับการเสนอขายศุกูกในวงจำกัดที่ไดร้ับอนุญาตมีผล สั่งระงับ 
การเสนอขายศุกูก หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกได้ แล้วแต่กรณี  

(1)  ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายศุกูก หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ 

(2)  การเสนอขายศุกูกมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ท่ีออกภายใต้
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

(3)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนหรืออาจทำให้ผู้ลงทุน 
ไม่ได้รับความเปน็ธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไมไ่ด้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน 

ข้อ 16/28   ในระหว่างอายุโครงการตามข้อ 20/1 และข้อ 32/2  หากปรากฏข้อเท็จจริง 
ต่อสำนักงานว่าผู้ได้รับอนุญาตและผู้ระดมทุนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต 
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติภายหลังได้รบัอนุญาต หรือมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อประชาชน 
ที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน สำนักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายศุกูกไว้ก่อน 
หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการได้ 

หมวด 2 
การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย 

________________________ 

ข้อ 1712   ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่แกป่ระชาชนทั่วไปยื่นคำขออนุญาต 
มาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดโดยขอ้ 18  
โดยให้ยื่นคำขออนุญาตได้ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  การขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง  
(2)  การขออนุญาตในลักษณะโครงการ  
 
 

 

8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 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)  ศุกูกที่ครบกำหนดอายุเมื่อผู้ระดมทนุเลิกกจิการ 
(3)  ศุกูกที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือศุกูก 

ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 
ข้อ 25(1) โดยอนุโลม 
  คำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี 
ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตและรับรองข้อมูลตามท่ีกำหนดในหมวดนี้ 

ในกรณีที่ผู้ระดมทุนและผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกัน ผู้ระดมทุนต้องยื่น 
คำขออนุญาตร่วมกับผู้ขออนุญาตด้วย 

คำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตอ่ืนใดนอกเหนือจากเอกสาร 
ที่กำหนดตามข้อ 18 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด 

ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับ 
คำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับ
ประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่  
และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

ข้อ 18   ผู้ทีป่ระสงค์จะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป ให้ยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้ มาพร้อมกับคำขออนุญาตตามข้อ 17 
  (1)  คำขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตยังมิได้รับอนุญาต 
ให้เป็นทรัสตี 
  (2)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูก 
  (3)  หนังสือรบัรองของที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตเสนอขายศุกูก 
ที่ออกใหม่ซึ่งรับรองอย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การขออนุญาตเสนอขายศุกูกนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้
ครบถ้วนแล้ว 
 (ข)  ข้อมูลและข้อความที่ปรากฏในคำขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อความ 
ที่อาจทำให้สำคัญผิด  ทั้งนี้ การรับรองข้อมูลและข้อความในกรณีนี้อาจจำกัดการรับรองโดยไม่รวมถึง 
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ก็ได้ 
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(ค)  การคัดเลือกท่ีปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
การออกศุกูกนี้ ได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถให้ความเห็นได้ 
อย่างเหมาะสมแล้ว โดยที่ปรึกษาชะรีอะฮ์มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด 

(4)  สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ 
  (5)8  แบบแสดงรายการข้อมูล 

  ข้อ 1913   ให้นำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

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

ข้อ 208   เมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาตเสนอขายศุกูก  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจรงิตามขั้นตอน
และวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตท่ีได้จากการสอบทานข้อเท็จจริง
เพ่ือให้ผู้ขออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน 
  ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน
ได้รับคำชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑต์ามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริ่ม
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน 
จะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดยีวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

 

8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 (ฉบับท่ี 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 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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ข้อ 20/113   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการสามารถเสนอขายศุกูก 
ได้ทุกลักษณะโดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายตลอดอายุโครงการ  ทั้งนี้ อายุโครงการ  
ให้มีระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   
  ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการตามวรรคหนึ่ง สามารถเสนอขายศุกูก
ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3  
ของภาค 1 ได้ 

ศุกูกที่เสนอขายในแต่ละครั้งภายใต้โครงการเดียวกันตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นศุกูก
ประเภทและชนิดเดียวกัน รวมถึงมีข้อผูกพันเกี่ยวกับการออกศุกูกเป็นอย่างเดียวกัน แต่ไม่รวมถึง 
ข้อผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและอายุของศุกูก 

ข้อ 2112   ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 20/1  หากปรากฏเหตุการณ์ 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ไดร้บัอนุญาตจะเสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการต่อไปไม่ได้จนกว่า 
จะดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติตาม (1) หรือแก้ไขให้ศุกูกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ 
ทีล่งทุนไดต้าม (2) ก่อนสิ้นระยะเวลาตามข้อ 20/1 แล้วแต่กรณี 

(1)  ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ระดมทุนในลักษณะโครงการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติ 
ให้เป็นไปตามส่วนที่ 2 ในหมวด 1 ของภาค 1 

(2)  ศุกูกที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ส่วนที่ 1 
การให้ความเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง 
________________________ 

  ข้อ 22   ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่ให้ความเห็นว่าร่างสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์นั้นสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย 
  ในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน สำนักงานอาจกำหนดให้ผู้ขออนุญาต 
จดัใหม้ีความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืนที่เกีย่วข้องด้วยก็ได้ 

  ข้อ 23   ผู้ขออนุญาตต้องรับรองว่าศุกูกท่ีขออนุญาตได้ผ่านการพิจารณาของ 
ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ ซึ่งให้ความเห็นว่าศุกูกดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 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 
หลักเกณฑเ์กีย่วกับผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุน 

________________________ 

  ข้อ 2413   ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(1)  ในกรณีท่ีผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศให้เป็นตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก)  ในการพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะ 
ของกิจการไทยที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป มาใช้บังคับ โดยอนุโลม  

(ข)  ในการพิจารณาลักษณะของผู้ระดมทุน ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะ 
ของกิจการต่างประเทศที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหมต่่อประชาชนเป็นการทั่วไป มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

(2)  ในกรณีท่ีผู้ระดมทุนไม่ใช่กิจการต่างประเทศ ในการพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต
และผู้ระดมทุน ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของกิจการไทยที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ผู้ขออนุญาตและ 
ผู้ระดมทุนต้องใช้รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต 

________________________ 

  ข้อ 2513   ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยให้นำหลักเกณฑ์ตาม 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหมต่่อประชาชนเป็นการทั่วไป ที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

 

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

(2)  การยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก 
(3)  การแจ้งต่อสำนักงานกรณีทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทุนที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย

ในลักษณะโครงการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติได้ และศุกูกที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการ
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ความในวรรคหนี่งมิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการ
ซึ่งเสนอขายศุกูกที่เข้าลักษณะของการเสนอขายในวงจำกัดตามประกาศนี้ โดยให้ผู้ไดร้ับอนุญาตปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามหมวด 3 ของภาค 1 แทน  แตท่ั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย  
ศุกูกรุ่นแรกของโครงการดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน ให้ผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง 

ข้อ 26   ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดให้มีศุกกูทรัสตีและจัดทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามสาระที่ผ่านการพิจารณา 
ของสำนักงานแล้ว โดยต้องจัดทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์และจัดส่งคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวต่อสำนักงาน 
ก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก 
  (2)  ดำเนินการให้ใบจองซื้อมีข้อความที่มีนัยสำคัญว่าการลงนามจองซื้อหรือสั่งซื้อศุกูกนี้ 
มีผลเท่ากับผู้ซื้อยินยอมผูกพันตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของศุกูกนั้น 
  (3)  ปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่วกับการเป็นทรัสตีในธุรกรรมที่เก่ียวกับศุกูก 
  (4)  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ การแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว 
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของประกาศนี้ 
และให้ส่งคู่ฉบับสัญญาซึ่งไดแ้ก้ไขเพ่ิมเติมนั้นให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงนามหรือวันที่ 
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูได้ และในกรณีท่ีเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่มีผลต่อผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของศุกูก ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูก 
ส่งสำเนาสัญญาการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในเวลาเดียวกันนั้นด้วย 
  (5)  ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุม 
ผู้ถือศุกูก หนังสือนัดประชุมผู้ถือศุกูกต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพ่ิมเตมิสัญญาและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับผู้ถือศุกูกเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือศุกูกด้วย 
  (6)  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงศุกูกทรัสตีตามที่สัญญาก่อต้ังทรัสต์หรือกฎหมายกำหนด 
ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือศุกูกทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ และให้แจ้งต่อสำนักงานตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดภายในระยะเวลาเดียวกันนั้นด้วย 



16 

ข้อ 2713   ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกรายงานการผิดนัดชำระค่าตอบแทนและคืนเงินลงทุน 
ต่อสำนักงานและศุกูกทรัสตีภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุผิดนัด 

  ข้อ 288   ยกเลิก 

หมวด 3 
การเสนอขายศุกูกในวงจำกัดในประเทศไทย 

________________________ 

  ข้อ 2913   เว้นแต่หลักเกณฑ์ในหมวดนี้จะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน ในการพิจารณาลักษณะ 
การเสนอขายในวงจำกัด การอนุญาต การขออนุญาต และเงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต  
ให้นำหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด  
และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

ส่วนที่ 1 
การจดข้อจำกัดการโอน และการอนุญาต 

________________________ 

ข้อ 308   ในการยื่นจดข้อจำกัดการโอนศุกูกต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  คำรับรองว่าผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดในประกาศนี้ และได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วเพ่ือให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์
สามารถบงัคับได้ตามกฎหมาย 

(2)  คำขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก เฉพาะกรณีที่ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูก 
ที่ออกใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสตี 

(3)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูก 
 

 

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



17 

(4)  สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งเห็นว่าศุกูกดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตาม 
หลักศาสนาอิสลามแล้ว 

(5)  หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนศุกูกที่ขออนุญาต ทีม่ีข้อความแสดงว่าทรัสตีผู้ออกศุกูก 
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนศุกูกไม่ว่าทอดใด ๆ  หากการโอนศุกูกดังกล่าวจะทำใหศุ้กูกที่เสนอขายในครั้งนั้น 
ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดได้ตามหมวดนี้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(6)  เอกสารอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดเพิ่มเติม 

ข้อ 3113   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 24 ด้วย 

ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต 

________________________ 

  ข้อ 328   ยกเลิก 

  ข้อ 33   ให้นำความในข้อ 26(3) (4) (5) และ (6) มาใช้บังคับกับทรัสตีผู้ออกศุกูกด้วย
โดยอนุโลม และทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  ดำเนินการให้มีการเปิดเผยเรื่องข้อจำกัดการโอนศุกูกในแบบแสดงรายการข้อมูล 
หรือเอกสารอ่ืนที่ใช้ในการเสนอขายศุกูกนั้น  รวมทั้งในใบศุกูก และในการจัดทำทะเบียนผู้ถือศุกูก  
ต้องมีการตรวจสอบผู้ขอลงทะเบียน และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อจำกัดการโอนที่สำนักงาน 
รับจดทะเบียนไว้แล้วด้วย 
  (2)  แตง่ต้ังศกุูกทรัสตีและจัดทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามสาระของร่างสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ที่ได้ยื่นไว้ในข้อ 30(3) โดยต้องจัดทำและจัดส่งคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวต่อสำนักงาน 
ก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก 
  (3)  ดำเนินการให้ใบจองซื้อมีข้อความที่มีนัยสำคัญว่าการลงนามจองซ้ือหรือสั่งซื้อศุกูกนี้ 
มีผลเท่ากับผู้ซื้อยินยอมผูกพันอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ยินยอมผูกพันตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของศุกูกนั้น 
 (ข)  รับทราบเรื่องข้อจำกัดการโอนของศุกูกดังกล่าว 
 

 

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

หมวด 4 
การเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 

________________________ 

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

  ข้อ 356   ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศกูุกที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศยื่น 
คำขออนุญาตต่อสำนักงาน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และให้ผู้ที่ประสงค์ 
จะเสนอขายดังกล่าวชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาต   
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว 
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศเก่ียวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม 

  ข้อ 366   เมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามข้ันตอนและวิธีการที่ระบุ
ในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตท่ีได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพ่ือให้ผู้ขออนุญาต
ชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดำเนินการดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตาม 
คู่มือสำหรับประชาชน 
  ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน
ได้รับคำชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 
 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2558  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 7) ลงวันที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2558  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 7) ลงวันที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริ่ม 
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทัง้นี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน 
จะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

ส่วนที่ 1 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

________________________ 

  ข้อ 37   ผู้ยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 35 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ทีย่ื่นขออนุญาตจะกระทำต่อ 
ผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
  (2)  สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขายหรือการโอนศุกูกท่ียื่นขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ  
จะกระทำในต่างประเทศ 
  (3)  รบัรองว่าผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และ 
ได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดเพ่ือให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย 

ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต 

________________________ 

  ข้อ 38   ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส่งสัญญาก่อต้ังทรัสต์ให้สำนักงานก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก 
  (2)  รายงานผลการขายศุกูกตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนดโดยรายงานดังกล่าว 
ให้กระทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย 
  (3)  แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ภายในสามวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายโดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกับ 
การแจ้งดังกล่าวด้วย 
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ภาค 2 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
________________________ 

  ข้อ 39   การเสนอขายศุกูกโดยทรัสตีผู้ออกศุกูกหรือผู้ถือศุกูกให้อยู่ภายใต้บังคับ 
ของหมวดนี้  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตาม 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ 
ข้อมูลการเสนอขายศุกูก 

หมวด 1 
วิธีการยื่น และค่าธรรมเนียม 

________________________ 

  ข้อ 408   ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กำหนดในหมวด 2  
และรา่งหนังสือชี้ชวนตามแบบที่กำหนดตามมาตรา 72 ต่อสำนักงาน  ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการ 
ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

  ข้อ 416   ให้ผู้เสนอขายศุกูกชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ 

หมวด 28 
แบบแสดงรายการข้อมูล 

________________________ 

ข้อ 4213   ยกเลิก 

 

8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2558  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 7) ลงวันที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบบัท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  ข้อ 4313   ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
ต่อสำนักงานซึ่งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(1)  สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) 
  (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
  (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรร 
  (4)  ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
  สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารตามวรรคหนึ่ง (1) อย่างน้อยต้องแสดงถึงสาระสำคัญ 
ของตราสาร  รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร โดยสำนักงานอาจประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารด้วยก็ได้ 

  ข้อ 43/113   ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ในภาคผนวก 1 และแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 448   การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกและร่างหนังสือชี้ชวน 
สำหรับการเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไป ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 

ข้อ 458   งบการเงินและงบการเงินรวมของทรัสตีผู้ออกศุกูกและของผู้ระดมทุนที่เปิดเผย
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตาม 
ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม 

ข้อ 468   ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายศุกูก หากผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ไม่ได้ระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน 
ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน หรือ 

 

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

(1)  ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลยังไม่มีผลใช้บังคับ ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ 

(2)  ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ภายในวันทำการถดัจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลนั้น 

ข้อ 478   ในกรณีท่ีผู้เสนอขายศุกูกมีการเสนอขายศุกูกชนิดหรือรุ่นเดียวกันนั้น 
ในต่างประเทศด้วย ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานต้อง 
มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าข้อมูลที่ได้เปิดเผยในการเสนอขายศุกูกนั้นในต่างประเทศ  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 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบบัท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบบัท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบบัท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบบัท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
13 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
(ฉบบัท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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หมวด 3 
อำนาจของสำนักงานเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมูล 

________________________ 

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

  ข้อ 51   ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน   
หากสำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพ่ือให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูดำเนินการดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 
ที่สำนักงานกำหนด 

(1)  ชี้แจง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูล หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
  (2)  จดัให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
  หากผู้เสนอขายศุกูกไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า 
ผู้เสนอขายศุกูกไมป่ระสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานอีกต่อไป 
  ในการกำหนดให้ผู้เสนอขายศุกูกดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจกำหนดให้ 
ผู้เสนอขายศุกูกเปิดเผยการสั่งการ การดำเนินการ ข้อสังเกตของสำนักงาน หรือคำชี้แจงของผู้เสนอขาย 
ศุกูกผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนดด้วยก็ได้ 

หมวด 4 
การรับรองข้อมูล 

________________________ 

  ข้อ 5213   การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 2 ท้ายประกาศนี้ 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  ข้อ 53   ในกรณทีี่มเีหตุจำเป็นและสมควรทำให้บุคคลทีต่้องลงนามเพ่ือนิติบุคคลตาม 
ที่กำหนดในข้อ 52 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (1)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่ 
บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกาย
หรือทางจิต ผู้เสนอขายศุกกูไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล 
  (2)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายศุกูกจดัให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ทันที เพ่ือให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 54 

หมวด 5 
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล 

และร่างหนังสือชี้ชวน 
________________________ 

  ข้อ 54   ภายใต้บังคับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
มีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 33  

ผู้เสนอขายศุกูกต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่นั้นแล้ว 
  (2)  ผู้เสนอขายศุกูกได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด 
  (3)  ผู้เสนอขายศุกูกได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 51 วรรคสาม (ถ้าม)ี แล้ว 
  (4)13  เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ระบุในภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี้ 
ทั้งนี้ ในกรณีทีเ่ป็นการกำหนดเงื่อนเวลาไว้ในลักษณะของระยะเวลา การเริ่มนับระยะเวลาให้เริ่มต้น 
ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งหลังสุด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเสนอขายศุกูกหรือข้อมูลอ่ืนที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพ่ิมเติมได้) 

(5)  ผู้เสนอขายศุกูกได้ระบุข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูก 
ให้หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1)  จำนวนและราคาศกูุกท่ีเสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  ลักษณะศุกูกท่ีเสนอขาย 
  (4)  รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร 
  (5)  ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายศุกูกหรือที่มีลักษณะทำนองเดียวกันหรือ
เกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) และ (4) 

  ข้อ 54/113   แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งหลังสุด 
ซึ่งยื่นต่อสำนักงานภายหลังเวลา 10.00 น. ของวันทำการใด  หากไม่ใช่แบบดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงาน
ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวในวันทำการถัดไป 

(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 และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ มาใช้บังคับกับ 
การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรศุกูกท่ีออกใหม่โดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน คำว่า  
“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ตามประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์ นอกจาก 
จะหมายถึงทรัสตีผู้ออกศุกูกแล้ว ให้หมายความรวมถึงผู้ระดมทุนดว้ย 
  1ยกเลิกวรรคสาม 
 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
1 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 38/2554  เรือ่ง ข้อกำหนดที่เก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกกู และการเปิดเผยข้อมูล 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555) 
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  ข้อ 55/113   ในการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถเป็นผู้ให้บริการหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การซื้อขายหรือลงทุนในศุกูก  เว้นแต่เป็นกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกมีสถานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 
ที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อยู่แล้ว  ทั้งนี้ ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
สำหรับการให้บริการหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในศุกูกด้วย 

ภาค 4 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 

ผลการดำเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทุน 
________________________ 

  ข้อ 56   ให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ มาใช้บังคับกับการเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
และผลการดำเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูกโดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
ที่แนบท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ให้ใช้แบบ 56-SUKUK ท้ายประกาศนี้แทน 
  ในกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ข้อมูลที่ทรัสตี 
ผู้ออกศุกูกต้องเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อมูลของกองทรัสต์ 
  (2)  ข้อมูลของผู้ระดมทุน 

ข้อ 57   งบการเงินของกองทรัสต์และงบการเงินรวมของผู้ระดมทุนที่ต้องเปิดเผย 
ตามข้อ 56 วรรคสอง ต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ 
ความเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับท่ี 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 
 
 
 

(นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 
  เลขาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
        ประธานกรรมการ 
  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 


