
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 17/2565 
เรื่อง  ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก  

และการเปิดเผยข้อมูล 
(ฉบับที่ 14) 

___________________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (14) ของข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(14)  คำว่า  “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” “ผู้ลงทุนรายใหญ่”  
“บริษัทจดทะเบียน” “บริษทัใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษทัร่วม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”  
“ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอำนาจควบคุม" “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ”  
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าว 
ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยาม 
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท โดยอนุโลม และในกรณีที่ผู้ออกศุกูก
เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ให้คำว่า “ผู้ออกตราสารหนี้” ตามประกาศดังกล่าว 
หมายความรวมถึงผู้ระดมทุนด้วย” 

ข้อ 2   ให้ยกเลิกความใน (2) ของวรรคหนึ่งในข้อ 3/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล 
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 60/2559  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 8) 
ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(2)  เป็นการเสนอขายศุกูกตอ่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ซึ่งมีข้อจำกัดการโอนหรือเงื่อนไขการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว” 
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ข้อ 3   ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 7   ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกมีประกัน ให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้มีประกัน การดำเนินการให้ทรพัย์สิน 
หรือการค้ำประกันสามารถบังคับได้ ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นหลักประกัน และการประเมนิมูลค่า 
ของหลักประกัน แล้วแต่กรณ ีมาใช้บังคับ โดยอนุโลม” 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 69/2561  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 19   ให้นำหลักเกณฑ์ในเรือ่งดังตอ่ไปนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

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

ข้อ 5   ให้ยกเลิกความในข้อ 20/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 69/2561  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 20/1   ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการสามารถเสนอขายศุกูก
ได้ทุกลักษณะโดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายตลอดอายุโครงการ  ทั้งนี้ อายุโครงการ  
ให้มีระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   
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 ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกกูในลักษณะโครงการตามวรรคหนึ่ง สามารถเสนอขายศุกกู
ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3  
ของภาค 1 ได้ 

ศุกูกที่เสนอขายในแต่ละครั้งภายใต้โครงการเดียวกันตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นศุกูก
ประเภทและชนิดเดียวกัน รวมถึงมีข้อผูกพันเกี่ยวกับการออกศุกูกเป็นอย่างเดียวกัน แต่ไมร่วมถึง 
ข้อผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและอายุของศุกูก”    

ข้อ 6   ให้ยกเลิกความในข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 60/2559  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 8)  
ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 24   ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(1)  ในกรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศให้เป็นตามหลักเกณฑ์ดงันี ้

(ก)  ในการพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะ 
ของกิจการไทยที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป มาใช้บังคับ โดยอนุโลม  

(ข)  ในการพิจารณาลักษณะของผู้ระดมทุน ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะ 
ของกิจการต่างประเทศที่จะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

(2)  ในกรณทีี่ผู้ระดมทุนไม่ใช่กิจการต่างประเทศ ในการพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต
และผู้ระดมทนุ ให้นำหลักเกณฑเ์กีย่วกับลักษณะของกิจการไทยที่จะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทนุ ผู้ขออนุญาตและ 
ผู้ระดมทุนต้องใช้รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน” 
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ข้อ 7   ให้ยกเลิกความในข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 41/2563  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 13)  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 25   ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยให้นำหลักเกณฑ์ตาม 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

(1)  การจัดให้มีการจัดอนัดับความน่าเช่ือถอืของศกุูกกอ่นการเสนอขายศุกกูในแต่ละครัง้
และจัดทำอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของศุกูก 

(2)  การยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก 
(3)  การแจ้งต่อสำนกังานกรณีทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทนุทีไ่ด้รับอนุญาตให้เสนอขาย

ในลักษณะโครงการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติได้ และศุกูกทีไ่ดร้ับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการ
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือไมไ่ด้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

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

ข้อ 8   ให้ยกเลิกความในข้อ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 41/2563  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 13)  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 27   ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกรายงานการผิดนัดชำระค่าตอบแทนและคืนเงินลงทุน 
ต่อสำนักงานและศุกูกทรัสตีภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุผิดนัด” 

ข้อ 9   ให้ยกเลิกความในข้อ 29 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 69/2561  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “ข้อ 29   เว้นแต่หลักเกณฑ์ในหมวดนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาลักษณะ 
การเสนอขายในวงจำกัด การอนุญาต การขออนุญาต และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต  
ให้นำหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด  
และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม” 

ข้อ 10   ให้ยกเลิกความในข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 69/2561  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 31   ในกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายศุกกูทีอ่อกใหม่ในวงจำกัดตอ่ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทนุต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 24 ด้วย” 

ข้อ 11   ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 41/2563  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 13) 
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(5)  รายงานการผิดนัดชำระค่าตอบแทนและคนืเงนิลงทุนตามข้อ 27” 

ข้อ 12   ให้ยกเลิกข้อ 42 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 2/2554  
เรื่อง ข้อกำหนดทีเ่กี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  
ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561    

ข้อ 13   ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 19/2562  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 11)  
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 43   ให้ผู้เสนอขายศุกกูยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลที่มรีายการครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ต่อสำนักงานซึ่งมรีายการอย่างน้อยดังตอ่ไปนี้  

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

ข้อ 14   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 43/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
  “ข้อ 43/1   ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑท์ี่กำหนด 
ในภาคผนวก 1 และแบบแนบท้ายประกาศนี้” 

  ข้อ 15   ให้ยกเลิกส่วนที่ 1 แบบสำหรับการเสนอขายศุกูกรายครั้ง และส่วนที่ 2  
แบบสำหรับการเสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการ ในหมวด 2 แบบแสดงรายการข้อมูล ของภาค 2  
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ข้อ 48 ข้อ 48/1 และข้อ 49 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 69/2561  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

ข้อ 16   ให้ยกเลิกความในข้อ 52 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 69/2561  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 52   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 2 ท้ายประกาศนี้” 
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ข้อ 17   ให้ยกเลิกความใน (4) ของวรรคหนึ่งในข้อ 54 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทนุ ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผย
ข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 69/2561  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(4)  เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ระบุในภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี ้
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาไว้ในลักษณะของระยะเวลา การเริ่มนับระยะเวลาให้เริ่มต้น 
ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเตมิครั้งหลังสุด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเสนอขายศุกูกหรือข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)” 

ข้อ 18   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 54/1 ในหมวด 5 วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดง
รายการข้อมูล ของภาค 2 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
  “ข้อ 54/1   แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนที่แก้ไขเพิ่มเตมิครั้งหลังสุด 
ซึ่งยื่นต่อสำนักงานภายหลังเวลา 10.00 น. ของวันทำการใด  หากไม่ใช่แบบดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงาน
ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนดังกล่าวในวันทำการถัดไป 

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

  ข้อ 19   ให้ยกเลิกความในข้อ 55/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 33/2557  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 6)  
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 55/1   ในการเสนอขายศุกกูทีอ่อกใหม่ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถเป็นผู้ให้บริการหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การซื้อขายหรือลงทุนในศุกูก  เว้นแต่เป็นกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกมีสถานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 
ที่สามารถดำเนินการดังกล่าวไดอ้ยู่แล้ว  ทัง้นี้ ทรัสตีผู้ออกศุกกูตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดไว้ 
สำหรับการให้บริการหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในศุกูกด้วย” 

ข้อ 20   ให้ยกเลิกแบบ 69-PO-SUKUK ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 41/2563  เรือ่ง ข้อกำหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 13)  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้แบบ 69-PO-SUKUK ท้ายประกาศนี้แทน 

  ข้อ 21   ให้ยกเลิกแบบ 69-II&HNW-SUKUK แบบ 69-BASE-PO-SUKUK  
แบบ 69-BASE-II&HNW-SUKUK แบบ 69-PRICING-SUKUK และแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK 
ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2563  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก 
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

ข้อ 22   ให้เพิ่มแบบดังต่อไปนี้ เป็นแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทด. 2/2554  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล   
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554   

(1)  แบบ 69-PP-SUKUK 
(2)  แบบ 69-PO-MTN-SUKUK  
(3)  แบบ 69-PP-MTN-SUKUK  

ข้อ 23   ให้ยกเลิกภาคผนวก 1 ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ ที ่ทด. 2/2554  
เรื่อง ข้อกำหนดทีเ่กี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  
ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2562  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
และให้ใช้ภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี้แทน  
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ข้อ 24   ให้ยกเลิกภาคผนวก 2 ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ ที ่ทด. 2/2554  
เรื่อง ข้อกำหนดทีเ่กี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยขอ้มูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561  เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ 
การออกและเสนอขายศุกูก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
และให้ใช้ภาคผนวก 2 ท้ายประกาศนี้แทน  

  ข้อ 25   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

                          (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล) 
                          เลขาธิการ 
                          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 


