
 

 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 69/2561 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก 

และการเปิดเผยขอ้มูล 
(ฉบบัท่ี 9) 

_______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก (3) ของขอ้ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 16/1 และขอ้ 16/2 ในส่วนท่ี 3 อ านาจของส านกังาน
เก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาต ของหมวด 1 ขอ้ก าหนดส าหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศไทย  
ในภาค 1 การขออนุญาต การอนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ และเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงั
ไดรั้บอนุญาต แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   

“ขอ้ 16/1   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจสั่งไม่ใหก้ารอนุญาตส าหรับการเสนอขายศุกูกในวงจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตมีผล สั่งระงบั 
การเสนอขายศุกูก หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกได ้แลว้แต่กรณี  

(1)  ผูข้ออนุญาตและผูร้ะดมทุนมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายศุกูก หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้

(2)  การเสนอขายศุกูกมีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑท่ี์ออกภายใต้
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

(3)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนหรืออาจท าใหผู้ล้งทุน 
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 

 



2 
 

 

ขอ้ 16/2   ในระหวา่งอายโุครงการตามขอ้ 20/1 และขอ้ 32/2 หากปรากฏขอ้เท็จจริง 
ต่อส านกังานวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตและผูร้ะดมทุนไม่สามารถด ารงคุณสมบติัตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
ปฏิบติัผิดเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต หรือมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อประชาชน
ท่ีไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ส านกังานอาจสั่งระงบัการเสนอขายศุกูก
ไวก่้อน หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกในลกัษณะโครงการได”้ 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554   
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 17   ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปยืน่ค  าขออนุญาต
มาพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกต่อส านกังานตามวิธีการที่ก าหนดโดยขอ้ 18   
โดยใหย้ืน่ค าขออนุญาตไดต้ามลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ในการขออนุญาตเสนอขายศุกูก
ดอ้ยสิทธิและศุกูกท่ีครบก าหนดอายเุม่ือผูร้ะดมทุนเลิกกิจการ ใหย้ืน่ค าขออนุญาตไดเ้ฉพาะในลกัษณะ 
รายคร้ังเท่านั้น 

(1)  การขออนุญาตในลกัษณะรายคร้ัง  
(2)  การขออนุญาตในลกัษณะโครงการ  
ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีรายช่ืออยู่ในบญัชี 

ท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาตและรับรองขอ้มูลตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี 
ในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนและผูข้ออนุญาตมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั ผูร้ะดมทุนตอ้งยื่น 

ค าขออนุญาตร่วมกบัผูข้ออนุญาตดว้ย 
ค าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตอ่ืนใดนอกเหนือจากเอกสาร

ท่ีก าหนดตามขอ้ 18 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขอ

อนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  
ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติั
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์ 
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ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5) ของขอ้ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล  
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   

“(5)  แบบแสดงรายการขอ้มูล” 

ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3) ของขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี  
10 มกราคม พ.ศ. 2554   

“(3)  อ านาจส านกังานในเร่ืองการก าหนดเง่ือนไขและระยะเวลาในการพิจารณาค าขอ
อนุญาตคราวต่อไป” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ. 2554  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนด 
ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 20   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตเสนอขายศุกูก  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตาม
ขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทาน
ขอ้เทจ็จริงเพื่อใหผู้ข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต 
โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน” 

ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 20/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี  
10 มกราคม พ.ศ. 2554   

“ขอ้ 20/1   ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกในลกัษณะโครงการสามารถเสนอขาย 
ศุกูกไดโ้ดยไม่จ ากดัมูลค่าและจ านวนคร้ังท่ีเสนอขายนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามขอ้ 20 
จนส้ินสุดอายุโครงการ รวมถึงใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตดงักล่าวไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในวงจ ากดั
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการดว้ย  ทั้งน้ี ใหก้ารอนุญาตเสนอขายศุกูกในลกัษณะโครงการ 
มีอายสุองปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
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ศุกูกท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ังภายใตโ้ครงการเดียวกนัตามวรรคหน่ึงจะตอ้งเป็นศุกูก
ประเภทและชนิดเดียวกนั รวมถึงมีขอ้ผกูพนัเก่ียวกบัการออกศุกูกเป็นอยา่งเดียวกนั แต่ไม่รวมถึง 
ขอ้ผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและอายขุองศุกูก” 

ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 21   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 20/1 หากปรากฏว่าผูไ้ดรั้บอนุญาตและ 
ผูร้ะดมทุนไม่สามารถด ารงคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามส่วนท่ี 2 ได ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตดงักล่าวจะด าเนินการ 
เสนอขายศุกูกตามขอ้ 20/1 ไม่ไดจ้นกวา่จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัไดก่้อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 20/1  
หากผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายศุกูกก่อนท่ีจะแกไ้ขคุณสมบติัได ้ใหถื้อวา่เป็นการเสนอขายศุกูกโดยท่ีไม่ได ้
รับอนุญาตตามประกาศน้ี” 

ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความในขอ้ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 25   ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี โดยใหน้ าหลกัเกณฑต์าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี 
ท่ีออกใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(1)  การจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของศุกูกก่อนการเสนอขายศุกูกในแต่ละคร้ัง
และจดัท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองศุกูก 

(2)  การยืน่ค  าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก 
(3)  การแจง้ต่อส านกังานกรณีทรัสตีผูอ้อกศุกูกและผูร้ะดมทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

ใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติัได”้ 

ขอ้ 10   ใหย้กเลิกความในขอ้ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554   
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 60/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 27   ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูกด าเนินการส่งรายงานอตัราส่วนท่ีมีนยัส าคญัทางการเงิน 
ของผูร้ะดมทุนรายปี (key financial ratio) ต่อส านกังานตามวิธีการท่ีส านกังานก าหนด”  
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ขอ้ 11   ใหย้กเลิกขอ้ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554   
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   

ขอ้ 12   ใหย้กเลิกความในขอ้ 29 ของหมวด 3 การเสนอขายศุกูกในวงจ ากดัในประเทศไทย 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก 
และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 29   เวน้แต่หลกัเกณฑใ์นหมวดน้ีจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ในการพิจารณาลกัษณะ 
การเสนอขายในวงจ ากดั การอนุญาต การขออนุญาต และเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต  
ใหน้ าหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ มาใชบ้งัคบั  
โดยอนุโลม” 

ขอ้ 13    ใหย้กเลิกความในขอ้ 30 และขอ้ 31 ของส่วนท่ี 1 การจดขอ้จ ากดัการโอน และ 
การอนุญาต ในหมวด 3 การเสนอขายศุกูกในวงจ ากดัในประเทศ แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 30   ในการยืน่จดขอ้จ ากดัการโอนศุกูกตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(1)  ค ารับรองวา่ผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดในประกาศน้ี และไดด้ าเนินการดว้ยความระมดัระวงัอยา่งดีท่ีสุดแลว้เพื่อให้สัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตส์ามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(2)  ค าขออนุญาตเป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูก เฉพาะกรณีท่ีผูท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายศุกูก 
ท่ีออกใหม่ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นทรัสตี 

(3)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พื่อรองรับการออกศุกูก 
(4)  ส าเนาความเห็นของท่ีปรึกษาชะรีอะฮซ่ึ์งเห็นวา่ศุกูกดงักล่าวมีลกัษณะเป็นไปตาม 

หลกัศาสนาอิสลามแลว้ 
(5)  หนงัสือขอจดขอ้จ ากดัการโอนศุกูกท่ีขออนุญาต ท่ีมีขอ้ความแสดงวา่ทรัสตี 

ผูอ้อกศุกูกจะไม่รับจดทะเบียนการโอนศุกูกไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนศุกูกดงักล่าวจะท าใหศุ้กูก 
ท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัไดต้ามหมวดน้ี  เวน้แต่เป็น 
การโอนทางมรดก 

(6)  เอกสารอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
ขอ้ 31   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนรายใหญ่  

ผูข้ออนุญาตและผูร้ะดมทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 24 ดว้ย” 
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ขอ้ 14   ใหย้กเลิกขอ้ 32 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554   
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557  

ขอ้ 15   ใหย้กเลิกความในขอ้ 40 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 38/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 40   ให้ผูเ้สนอขายศุกูกยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดในหมวด 2  
และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการ 
ท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน” 

ขอ้ 16   ใหย้กเลิกความในหมวด 2 แบบแสดงรายการขอ้มูล ขอ้ 42 ถึงขอ้ 49 ของภาค 1 
การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ และเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย 
ศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 60/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผย
ขอ้มูล (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“หมวด 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 

______________________ 
ขอ้ 42   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายศุกูกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะรายคร้ัง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ี 

(2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี  
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ขอ้ 43   ใหผู้เ้สนอขายศุกูกยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้นเป็นปัจจุบนั
ต่อส านกังานซ่ึงมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) (2) และ (3) 
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในขอ้ 48 ขอ้ 48/1 หรือขอ้ 49 แลว้แต่กรณี 

(1)  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (factsheet) 
(2)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
(4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน  
สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารตามวรรคหน่ึง (1) อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงถึงสาระส าคญั

ของตราสาร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร โดยส านกังานอาจประกาศ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารดว้ยก็ได้ 

ขอ้ 44   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกและร่างหนงัสือช้ีชวน
ส าหรับการเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ไป ตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน
ใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

ขอ้ 45   งบการเงินและงบการเงินรวมของทรัสตีผูอ้อกศุกูกและของผูร้ะดมทุน 
ท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
โดยอนุโลม 

ขอ้ 46   ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายศุกูก หากผูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีไม่ไดร้ะบุอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน
ใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน หรือ 
การตดัสินใจลงทุน ผูย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว
เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนัภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั 

(2)  ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงต่อบุคคลนั้น 

ขอ้ 47   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายศุกูกมีการเสนอขายศุกูกชนิดหรือรุ่นเดียวกนันั้น 
ในต่างประเทศดว้ย  ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตอ้งมี
รายละเอียดไม่นอ้ยกวา่ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายศุกูกนั้นในต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นขอ้มูล 
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคญัส าหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศ 
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ส่วนท่ี 1 
แบบส าหรับการเสนอขายศุกูกรายคร้ัง 

______________________ 

ขอ้ 48   การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทัว่ไป ใหผู้เ้สนอขายศุกูกยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลต่อส านกังานทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบใดแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  แบบ 69-PO-SUKUK ทา้ยประกาศน้ี  
(2)  แบบ 69-FD ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายศุกูกแก่ประชาชน
ทัว่ไปในประเทศไทยพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืนดว้ยหรือเป็นการเสนอขาย         
ศุกูกซ่ึงมีผูร้ะดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ 

ขอ้ 48/1   การเสนอขายศุกูกต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีมีขอ้จ ากดั 
การโอนหรือเง่ือนไขการโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าว ใหผู้เ้สนอขายศุกูกยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลต่อส านกังานทุกคร้ังก่อนการเสนอขาย โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบใดแบบหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  แบบ 69-II&HNW-SUKUK ทา้ยประกาศน้ี 
(2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) 

และมาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั้งน้ี ในการลงนามรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว  
ใหน้ าขอ้มูลในส่วนท่ี 2 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของแบบ 69-II&HNW-SUKUK ตามท่ี
ก าหนดใน (1) มาระบุเป็นขอ้มูลไวด้ว้ย โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 2 
แบบส าหรับการเสนอขายศุกูกในลกัษณะโครงการ 

______________________ 

ขอ้ 49   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการท่ียืน่ต่อส านกังาน 
ใหเ้ป็นไปตามแบบใดแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังแรก ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดตามแบบ 69-PRICING-SUKUK ทา้ยประกาศน้ี ประกอบกบัแบบใดแบบหน่ึงดงัน้ี  

(ก)  กรณีเสนอขายต่อผูล้งทุนทุกประเภท ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO-SUKUK ทา้ยประกาศน้ี 
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(ข)  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีมีขอ้จ ากดั 
การโอนหรือเง่ือนไขการโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนดงักล่าวเท่านั้น ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW-SUKUK ทา้ยประกาศน้ี 

(2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังต่อไป ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดตามแบบ 69-PRICING-SUKUK โดยอา้งอิงขอ้มูลของแบบตาม (1) ท่ีไดย้ื่นไวใ้นคร้ังแรก 
และอา้งอิงการปรับปรุงขอ้มูลกรณีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 1 (ถา้มี) ดว้ยแบบแสดง
รายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดตามแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ทา้ยประกาศน้ี 

ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายศุกูกในประเทศไทยพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 
ในประเทศอ่ืน หรือเป็นการเสนอขายศุกูกซ่ึงมีผูร้ะดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ ให้สามารถยื่น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลดงัต่อไปน้ี แทนการยืน่แบบแสดงรายการตามวรรคหน่ึงได ้

(1)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังแรก ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดตามแบบ 69-PRICING-FD ท่ีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ประกอบกบัแบบ 69-BASE-FD ท่ีแนบทา้ย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังต่อไป ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดตามแบบ 69-PRICING-FD โดยอา้งอิงขอ้มูลของแบบตาม (1) ท่ีไดย้ืน่ไวใ้นคร้ังแรก  
และอา้งอิงการปรับปรุงขอ้มูลกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเคยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
อยา่งมีนยัส าคญั ดว้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดตามแบบ 69-SUPPLEMENT-FD ท่ีแนบทา้ย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการตามวรรคหน่ึงและสอง ใหก้ระท าได้
ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีผูเ้สนอขายไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหอ้อกและเสนอขายศุกูก 
ท่ีออกใหม่” 

 ขอ้ 17   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 52 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี  
10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 60/2559  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี  
22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “(1)  ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลโดยทรัสตีผูอ้อกศุกูก การลงลายมือช่ือ
ของทรัสตีผูอ้อกศุกูกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

(ก)  การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ต่อ 
ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัหรือกรรมการท่ีมีต าแหน่ง
บริหารสูงสุดที่ไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือ 

(ข)  การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ 
ในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดสายงานบญัชี 
ลงลายมือช่ือ 

(ค)  การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับการเสนอขายตราสารศุกูก  
ท่ีออกใหม่ในลกัษณะโครงการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน (ก) หรือ (ข) แลว้แต่กรณี  
หรือหากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังต่อไปตามแบบ 69-PRICING-SUKUK หรือ 
แบบ 69-PRICING-FD ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั จะลงลายมือช่ือในแบบดงักล่าวก็ได”้ 

ขอ้ 18   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 54 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล  ลงวนัท่ี 
10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 60/2559  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี  
22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(4)  เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีระบุในภาคผนวก 2  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
ภาคผนวกดงักล่าวก าหนดเง่ือนเวลาไวใ้นลกัษณะของระยะเวลา การเร่ิมนบัระยะเวลาใหเ้ร่ิมตน้ 
ในวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบั 
การเสนอขายศุกูกหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีไม่ใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้” 

ขอ้ 19   ให้ยกเลิกแบบ 69-SUKUK และแบบ 69-SK ทา้ยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล  
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2557  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล  (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัที่  
29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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ขอ้ 20   ให้เพิ่มแบบดงัต่อไปน้ี เป็นแบบแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล  
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554 

(1)  แบบ 69-PO-SUKUK 
(2)  แบบ 69-II&HNW-SUKUK 
(3)  แบบ 69-BASE-PO-SUKUK  
(4)  แบบ 69-BASE-II&HNW-SUKUK 
(5)  แบบ 69-PRICING-SUKUK 
(6)  แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK 

ขอ้ 21   ใหเ้พิ่มภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 เป็นภาคผนวกแนบทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก  
และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554 

ขอ้ 22   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561    
 
 
 
                           (นายรพี  สุจริตกุล) 
                          เลขาธิการ 
                        ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                         ประธานกรรมการ 
                       คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


