
 

 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 41/2563 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก 

และการเปิดเผยขอ้มูล 
(ฉบบัท่ี 13) 

_______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์               
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554 
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 69/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 17   ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปยืน่ค าขออนุญาต 
มาพร้อมกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกต่อส านกังานตามวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ 18  
โดยใหย้ืน่ค  าขออนุญาตไดต้ามลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  การขออนุญาตในลกัษณะรายคร้ัง  
(2)  การขออนุญาตในลกัษณะโครงการ  
ในการขออนุญาตเสนอขายศุกูกท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ใหย้ืน่ขออนุญาต 

ไดเ้ฉพาะในลกัษณะรายคร้ังเท่านั้น 
(1)  ศุกูกดอ้ยสิทธิ 
(2)  ศุกูกท่ีครบก าหนดอายเุม่ือผูร้ะดมทุนเลิกกิจการ 
(3)  ศุกูกท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได้ หรือศุกูก 

ท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ี การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์าม 
ขอ้ 25(1) โดยอนุโลม   
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ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีรายช่ืออยู่ในบญัชี 
ท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาตและรับรองขอ้มูลตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี 

ในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนและผูข้ออนุญาตไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั ผูร้ะดมทุนตอ้งยืน่ค  าขอ
อนุญาตร่วมกบัผูข้ออนุญาตดว้ย 

ค าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตอ่ืนใดนอกเหนือจากเอกสาร 
ท่ีก าหนดตามขอ้ 18 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บ 
ค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคูมื่อส าหรับ
ประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์ 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 69/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 21   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 20/1 หากปรากฏเหตุการณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเสนอขายศุกูกในลกัษณะโครงการต่อไปไม่ไดจ้นกวา่ 
จะด าเนินการแกไ้ขคุณสมบติัตาม (1) หรือแกไ้ขใหศุ้กูกไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบั 
ท่ีลงทุนไดต้าม (2) ก่อนส้ินระยะเวลาตามขอ้ 20/1 แลว้แต่กรณี 

(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตและผูร้ะดมทุนในลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติั 
ใหเ้ป็นไปตามส่วนท่ี 2 ในหมวด 1 ของภาค 1 

(2)  ศุกูกท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ. 2554  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 69/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนด 
ท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 
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“(3)  การแจง้ต่อส านกังานกรณีทรัสตีผูอ้อกศุกูกและผูร้ะดมทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายในลกัษณะโครงการไม่สามารถด ารงคุณสมบติัได ้และศุกูกท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย 
ในลกัษณะโครงการไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่ากวา่ท่ีลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บ 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 69/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 27   ใหท้รัสตีผูอ้อกศุกูกรายงานการผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียต่อส านกังาน
และศุกูกทรัสตีภายใน 1 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหตุผิดนดั” 

ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5) ของขอ้ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ. 2554 

“(5)  รายงานการผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียตามขอ้ 27 ” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกแบบ 69-II&HNW-SUKUK และแบบ 69-BASE-II&HNW-SUKUK 
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย 
ศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 69/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล 
(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และใหใ้ชแ้บบ 69-II&HNW-SUKUK และแบบ 69-BASE-
II&HNW-SUKUK ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกแบบ 69-PO-SUKUK แบบ 69-BASE-PO-SUKUK แบบ 69-PRICING-
SUKUK และแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 2/2554 
เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2562  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั 
 
 
 



4 
 

 

การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562 และใหใ้ชแ้บบ
69-PO-SUKUK แบบ 69-BASE-PO-SUKUK แบบ 69-PRICING-SUKUK และแบบ 69-SUPPLEMENT-
SUKUK ทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป  
เวน้แตข่อ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 6 และขอ้ 7 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
                          (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


