
 
-ร่าง- 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 60/2559 

เร่ือง  ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก 
และการเปิดเผยขอ้มูล 

(ฉบบัท่ี 8) 
_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 และมาตรา 69 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (15) ของขอ้ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล  
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
  “(15)  กิจการต่างประเทศ  หมายความวา่   กิจการท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ดงัต่อไปน้ี  

(ก)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
(ข)  องคก์ารระหวา่งประเทศ 
(ค)  นิติบุคคลต่างประเทศ” 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 3/1 และขอ้ 3/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล  
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  โดยให้อยูใ่นล าดบัก่อนภาค 1 การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขาย 
ศุกูกท่ีออกใหม่ และเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 
  “ขอ้ 3/1   ในการเสนอขายศุกูกลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูเ้สนอขายศุกูกอาจ
ยืน่ขอ้มูลหรือเอกสารต่อส านกังานท่ีจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้
  (1)  เป็นการเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ไปซ่ึงมีผูร้ะดมทุนเป็นกิจการตามกฎหมายไทย 
ท่ีเสนอขายศุกูกพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืนดว้ย 
  (2)  เป็นการเสนอขายศุกูกต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ซ่ึงมีขอ้จ ากดัการโอน
หรือเง่ือนไขการโอนให้จ ากดัอยู่ในกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว 
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  (3)  เป็นการเสนอขายศุกูกซ่ึงมีผูร้ะดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ 
  ในกรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหน่ึงแปลมาจากขอ้มูลท่ีเป็นภาษาอ่ืน ผูเ้สนอขายศุกูก
ตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
  (1)  รับรองวา่สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง  
และไม่ไดมี้การปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีพึงเปิดเผย 
  (2)  ให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งว่า สาระการแปลถูกตอ้งตรงตามสาระของขอ้มูล
หรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั 
  ขอ้ 3/2   ขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นต่อส านกังานตามประกาศน้ี หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใด 
ในคร้ังแรก ให้จดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไปทุกคร้ัง  เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสมควร และไดรั้บการผอ่นผนั
จากส านกังาน” 

ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความในขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล 
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 8   ศุกูกท่ีออกตามหมวดน้ีตอ้งมีขอ้ตกลงให้ช าระค่าศุกูกให้แก่ทรัสตีผูอ้อก 
ศุกูกเป็นสกุลเงินบาท  เวน้แต่กรณีท่ีมีผูร้ะดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ ศุกูกดงักล่าวจะมีขอ้ตกลง
ให้ช าระค่าศุกูกให้แก่ทรัสตีผูอ้อกศุกูกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศก็ได”้ 

  ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความในขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล 
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 10   ผูร้ะดมทุนตอ้งเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  เป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
  (3)  เป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

  (4)  เป็นกิจการต่างประเทศ 
  ผูร้ะดมทุนตามวรรคหน่ึงตอ้งไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการของผูร้ะดมทุน  
ใหร้ะดมทุนดว้ยวิธีการออกศกุูกได ้ เวน้แตก่รณีผูร้ะดมทุนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามวรรคหน่ึง (1) ตอ้งไดรั้บ 
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง หรือกรณีท่ีผูร้ะดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศตามวรรคหน่ึง (4) ตอ้งแสดงไดว้า่การเสนอขาย 
ศุกูกนั้นกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบักิจการดงักล่าว” 
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  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ 13   ศุกูกทรัสตีตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 (1)   เป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี   

(2)   เป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัศุกูกทรัสตีตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายของประเทศ
ท่ีผูร้ะดมทุนจดัตั้งขึ้น และผูร้ะดมทุนตอ้งเป็นกิจการต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน 
ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ไดร่้วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจกบัส านกังานตาม 
Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework for ASEAN Common Prospectus” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล 
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 24   ผูข้ออนุญาตและผูร้ะดมทุนตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศให้เป็นตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ในการพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาต ให้น าหลกัเกณฑใ์นเร่ืองลกัษณะ 
ของผูข้ออนุญาตท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ในกรณีทัว่ไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  
มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

(ข)  ในการพิจารณาลกัษณะของผูร้ะดมทุน ใหน้ าหลกัเกณฑใ์นเร่ืองลกัษณะ 
ของผูข้ออนุญาตท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

(2)  ในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนไม่ใช่กิจการต่างประเทศ ในการพิจารณาลกัษณะของผูข้ออนุญาต
และผูร้ะดมทุน ใหน้ าหลกัเกณฑใ์นเร่ืองลกัษณะของผูข้ออนุญาตท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี
ท่ีออกใหม่ในกรณีทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ะดมทุน ผูข้ออนุญาตและ 
ผูร้ะดมทุนตอ้งใชร้อบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั” 
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ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล 
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 27   ในกรณีท่ีส านกังานอนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่แบบเป็น
โครงการ ทรัสตีผูอ้อกศุกูกสามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่ภายใตโ้ครงการดงักล่าวได ้
โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังหรือรุ่นท่ีเสนอขายแต่ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ศุกูกระยะสั้นท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ังหรือแต่ละรุ่นเป็นประเภทและชนิดเดียวกนั 
รวมทั้งมีขอ้ผกูพนัเก่ียวกบัการออกศุกูกระยะสั้นเป็นอยา่งเดียวกนั แต่ไม่รวมถึงขอ้ผกูพนัเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ตอบแทนและอายขุองศุกูก 
  (2)  ระยะเวลาการเสนอขายในแต่ละคร้ังหรือแต่ละรุ่นอยูใ่นช่วงหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี
แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ไวต้ามขอ้ 45/1 มีผลใชบ้งัคบั 
  (3)  มูลค่าการเสนอขายคร้ังใดเม่ือรวมกบัศุกูกระยะสั้นอ่ืนท่ียงัไม่ครบอาย ุมีมูลค่า 
ไม่เกินกวา่มูลค่าท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีไดย้ืน่ไวต้ามขอ้ 45/1” 

ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 42 ขอ้ 43 ขอ้ 44 และขอ้ 45 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล  
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ 42   ใหผู้เ้สนอขายศุกูกยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้นเป็นปัจจุบนั
ต่อส านกังานซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) (2) และ (3) 
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ 43 หรือขอ้ 45 แลว้แต่กรณี 
  (1)  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) 
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน  
  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารตามวรรคหน่ึง (1) อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงสาระส าคญัของ
ตราสาร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร โดยส านกังานอาจประกาศก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารดว้ยก็ได้ 
  ขอ้ 43   การเสนอขายศุกูกต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีมีขอ้จ ากดัการโอนหรือ
เง่ือนไขการโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว ใหผู้เ้สนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายการตามขอ้ 42 ต่อส านักงาน โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบใดแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  แบบ 69-SK ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) 
และมาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั้งน้ี ในการลงนามรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว  
ใหน้ าขอ้มูลในส่วนท่ี 2 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของแบบ 69-SK ตามท่ีก าหนดใน (1) มาระบุเป็น
ขอ้มูลไวด้ว้ย โดยอนุโลม 
  การเสนอขายศุกูกต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามวรรคหน่ึงใหอ้ยูภ่ายใต้
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่หลายรุ่นหรือหลายคร้ังท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตามขอ้ 44 ให้ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงก่อนการเสนอขายศุกูกระยะสั้นในคร้ังแรก  
และเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงมีผลใช้บงัคบัแลว้ ให้ทรัสตีผูอ้อกศุกูกสามารถเสนอขาย  
ศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่ภายใตแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังท่ีเสนอขาย 
  (2)  กรณีการเสนอขายศุกูกท่ีไม่ไดเ้ป็นการเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่ 
หลายรุ่นหรือหลายคร้ังตาม (1) ให้ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย
  ขอ้ 44   การเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลตามขอ้ 43 วรรคสอง (1) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นศุกูกระยะสั้นประเภทและชนิดเดียวกนั รวมทั้งมีขอ้ผกูพนัท่ีเก่ียวกบั 
การออกศุกูกระยะสั้นเป็นอย่างเดียวกนั แต่ไม่รวมถึงขอ้ผูกพนัท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและ
อายขุองศุกูกดงักล่าว 
  (2)  ระยะเวลาการเสนอขายในแต่ละคร้ังหรือแต่ละรุ่นอยูใ่นช่วงหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี
แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ไวต้ามขอ้ 43 วรรคสอง (1) มีผลใชบ้งัคบั 

  (3)  มูลค่าการเสนอขายคร้ังใดเม่ือรวมกบัศุกูกระยะสั้นอ่ืนท่ียงัไม่ครบอาย ุมีมูลค่า 
ไม่เกินกวา่มูลค่าท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีไดย้ืน่ไวต้ามขอ้ 43 วรรคสอง (1) 

ขอ้ 45   การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ไป หรือการเสนอขายศุกูกท่ีไม่เป็นไปตาม
ลกัษณะในขอ้ 43 ให้ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการตามขอ้ 42 ต่อส านักงานทุกคร้ังก่อน 
การเสนอขาย โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบ 69-SUKUK ทา้ยประกาศน้ี 

ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ไปในประเทศไทยพร้อมกนัหรือ 
ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืนดว้ย หรือเป็นการเสนอขายศุกูกซ่ึงมีผูร้ะดมทุนเป็นกิจการ
ต่างประเทศ ผูเ้สนอขายศุกูกสามารถยื่นแบบ 69-FD ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนว่าดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแทนการยืน่แบบ 69-SUKUK 
ตามวรรคหน่ึงได”้ 
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ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความในขอ้ 45/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 
10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2556  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 
11 มีนาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 45/1   ในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายศุกูกระยะสั้น 
ท่ีออกใหม่แบบเป็นโครงการตามท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 27 ใหผู้เ้สนอขายศุกูกยืน่แบบ 69-SUKUK  
ทา้ยประกาศน้ี หรือแบบ 69-FD ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ก่อนการเสนอขายศุกูกคร้ังแรกของโครงการ  ทั้งน้ี เม่ือแบบแสดง
รายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูกสามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นท่ีออกใหม่ภายใต ้
แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังหรือรุ่นท่ีเสนอขาย แต่ระยะเวลาและมูลค่า 
การเสนอขายตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 27(2) และ (3)” 

ขอ้ 10   ให้ยกเลิกความในขอ้ 46 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 
10 มกราคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ 46   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 45 และขอ้ 45/1 และร่างหนงัสือช้ีชวน
การเสนอขายศุกูกตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท า
และรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล” 

 ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 52 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี  
10 มกราคม พ.ศ. 2554  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลโดยทรัสตีผูอ้อกศุกูก การลงลายมือช่ือ
ของทรัสตีผูอ้อกศุกูกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

(ก)  การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 43 ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผูกพนัหรือกรรมการท่ีมีต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนัลงลายมือช่ือ 

(ข)  การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 45 ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งบริหารสูงสุดสายงานบญัชีลงลายมือช่ือ” 
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ขอ้ 12   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 54 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 
10 มกราคม พ.ศ. 2554  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(4)  เม่ือพน้ก าหนดเวลาดงัน้ี 

(ก)  หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบ 69-SK หรือแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) ตามท่ีก าหนดในขอ้ 43  
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายศุกูกหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญั 
ซ่ึงส านกังานผอ่นผนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมได)้ 

(ข)  สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบ 69-SUKUK หรือ แบบ 69-FD  
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 45 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายศุกูกหรือขอ้มูลอ่ืน 
ท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้” 

  ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
 
 
 
     (นายรพี  สุจริตกุล) 
             เลขาธิการ 
                                                                       ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
       ประธานกรรมการ 
                                                                                                    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


