ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทด. 2/2554
เรื่อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูกและการเปิดเผยข้อมูล
(ฉบับประมวล)
________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้และในแบบแนบท้ายประกาศนี้
(1) “ศุกูก” (Sukuk) หมายความว่า ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) เป็นใบทรัสต์ที่ออกโดยทรัสต์ผู้ออกศุกูก
(ข) มีการกาหนดโครงสร้างของการทาธุรกรรมของกองทรัสต์เพื่อนาเงินที่ได้
จากการออกตราสารไปหาประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม และ
(ค) มีการกาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและ
อัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ระดมทุนเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือตราสาร และมีการกาหนดเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ผู้ถือตราสารด้วย ซึ่งการกาหนดอัตราหรือสัดส่วนการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม
(2) “ศุกูกระยะสั้น” หมายความว่า ศุกูกที่มีกาหนดเวลาคืนเงินลงทุนไม่เกิน
สองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกศุกูก
(3)8 ยกเลิก
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ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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(4) “ผู้ระดมทุน” (Originator หรือ Obligor) หมายความว่า กิจการที่ได้ใช้ประโยชน์
จากเงินที่ได้จากการขายศุกูกซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสตีผู้ออกศุกูกก็ได้
(5) “กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกศุกูก
(6) “ผู้ถือศุกูก” หมายความว่า ผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ที่จะได้รับประโยชน์
จากกองทรัสต์เนื่องจากการออกศุกูกนั้น
(7) “ทรัสตีผู้ออกศุกูก” (Asset trustee) หมายความว่า ทรัสตีที่เป็นผู้ออกและ
เสนอขายศุกูกตามประกาศนี้ และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในทรัพย์สินของกองทรัสต์
ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือศุกูก
(8) “ศุกูกทรัสตี” (Sukuk trustee) หมายความว่า ทรัสตีที่ทาหน้าที่ดูแลรักษา
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือศุกูก
(9) “ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์” (Shariah advisor) หมายความว่า ที่ปรึกษาซึ่งทาหน้าที่
พิจารณาธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
(10) “ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายศุกูกซึ่งได้ยื่น
คาขออนุญาตเสนอขายศุกูกตามประกาศนี้
(11) “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงาน
(12) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกกู
(13) “ประกาศเกี่ยวกับการกาหนดค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(14) คาว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทใหญ่”
“บริษัทย่อย” “บริษัทร่วม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอานาจควบคุม"
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และ “งบการเงินรวม”
ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ทุกประเภทโดยอนุโลม และในกรณีที่ผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน
ให้คาว่า “ผู้ออกตราสารหนี้” ตามประกาศดังกล่าว หมายความรวมถึงผู้ระดมทุนด้วย
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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 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในภาค 1
(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในภาค 2
(3) การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรศุกูก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในภาค 3
(4) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูก
และผู้ระดมทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในภาค 4
ข้อ 3 ในกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีผู้ออกศุกูกดังกล่าวจากัดเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับการออกศุกูกเท่านั้น
ข้อ 3/17 ในการเสนอขายศุกูกลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้เสนอขายศุกูกอาจ
ยื่นข้อมูลหรือเอกสารต่อสานักงานที่จัดทาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
(1) เป็นการเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งมีผู้ระดมทุนเป็นกิจการตามกฎหมายไทย
ที่เสนอขายศุกูกพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่นด้วย
(2) เป็นการเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีข้อจากัดการโอน
หรือเงื่อนไขการโอนให้จากัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว
(3) เป็นการเสนอขายศุกูกซึ่งมีผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2559 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
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ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารตามวรรคหนึ่งแปลมาจากข้อมูลที่เป็นภาษาอื่น ผู้เสนอขายศุกูก
ต้องดาเนินการดังนี้ด้วย
(1) รับรองว่าสาระของข้อมูลหรือเอกสารที่แปลนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง
และไม่ได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย
(2) ให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระการแปลถูกต้องตรงตามสาระของข้อมูล
หรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ
ข้อ 3/27 ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสานักงานตามประกาศนี้ หากได้จัดทาเป็นภาษาใด
ในครั้งแรก ให้จัดทาโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็นสมควร และได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
ภาค 1
การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต
______________________________
ข้อ 4 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในหมวด 1 และหมวด 2
(2) การเสนอขายศุกูกในวงจากัดในประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1
และหมวด 3
(3) การเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 4
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หมวด 1
ข้อกาหนดสาหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศไทย
____________________________________
ส่วนที่ 1
ลักษณะของศุกูก
___________________
ข้อ 5 ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้ต้องมีคาเรียกชื่อเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการ
อ้างอิงถึงศุกูกที่เสนอขายในแต่ละรุ่น ทั้งนี้ คาเรียกชื่อศุกูกดังกล่าวต้องแสดงถึงปีที่ครบกาหนดอายุศุกูก
และลักษณะพิเศษของศุกูก (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน เช่น ศุกูกที่ครบกาหนดอายุเมื่อผู้ระดมทุนเลิกกิจการ
(perpetual sukuk) ซึ่งผู้ถือศุกูกไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกคืนเงินลงทุนก่อนผู้ระดมทุน
เลิกกิจการ หรือผู้ถือศุกูกมีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกคืนเงินลงทุนก่อนผู้ระดมทุนเลิกกิจการ
ได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 6 ในกรณีที่จะเรียกศุกูกที่เสนอขายว่าศุกูกด้อยสิทธิ ศุกูกนั้นจะต้องไม่มีประกัน
และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้กาหนดให้กองทรัสต์มีสิทธิในการรับชาระเงินด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไป
ของผู้ระดมทุน อย่างน้อยในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ระดมทุนถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรือ
(2) มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการของผู้ระดมทุน
ข้อ 7 ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกมีประกัน ให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้มีประกัน การดาเนินการให้ทรัพย์สินหรือการค้าประกันสามารถ
บังคับได้ ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นหลักประกัน และการประเมินมูลค่าของหลักประกัน มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
ข้อ 87 ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้ต้องมีข้อตกลงให้ชาระค่าศุกูกให้แก่ทรัสตีผู้ออกศุกูก
เป็นสกุลเงินบาท เว้ นแต่กรณีที่มีผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ ศุกูกดังกล่าวจะมีข้อตกลงให้
ชาระค่าศุกูกให้แก่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศก็ได้
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ส่วนที่ 2
ข้อกาหนดเกี่ยวกับร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
__________________
ข้อ 9 ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สาหรับการออกและเสนอขายศุกูก ให้มีรายการตามที่
กาหนดไว้ในประกาศสานักงานว่าด้วยข้อกาหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก โดยต้อง
มีรายการขั้นต่าดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายศุกูก
(2) โครงสร้าง วิธีการ และธุรกรรม (ถ้ามี) ที่กองทรัสต์จะนาเงินที่ได้จากการ
เสนอขายศุกูกไปลงทุนหรือหาประโยชน์ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่ากองทรัสต์จะนาเงินไปลงทุนหรือ
หาประโยชน์จากผู้ระดมทุนในลักษณะใด และเป็นไปตามหลักการประเภทใดของศาสนาอิสลาม
(3) ข้อกาหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุน และอัตราหรือสัดส่วนการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ระดมทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือศุกูก
(4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุน และอัตราหรือสัดส่วนการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ผู้ถือศุกูก
(5) การดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(6) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศุกูกทรัสตีซึ่งทาหน้าที่ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือศุกูกให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตลอดอายุของศุกูก
(7) สิทธิหน้าที่และความผูกพันของทรัสตีผู้ออกศุกูก ศุกูกทรัสตี ผู้ระดมทุน และ
ผู้ถือศุกูก
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาว่า “สัญญาก่อตั้งทรัสต์” ตามวรรคหนึ่งและ
ที่จะกล่าวต่อไปในประกาศนี้ ให้คาดังกล่าวหมายความรวมถึงหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ในกรณี
ที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกันด้วย
ข้อ 107 ผู้ระดมทุนต้องเป็นกิจการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) เป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(3) เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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(4) เป็นกิจการต่างประเทศ
ผู้ระดมทุนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการของผู้ระดมทุน
ให้ระดมทุนด้วยวิธีการออกศุกูกได้ เว้นแต่กรณีผู้ระดมทุนเป็นบริษัทมหาชนจากัดตามวรรคหนึ่ง (1) ต้องได้รับ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง หรือกรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง (4) ต้องแสดงได้ว่าการเสนอขาย
ศุกูกนั้นกระทาได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว
ข้อ 11 การทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกูกใดซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ต้องได้รับมติ
จากคณะกรรมการของกิจการหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด หรือ
ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การขอมติดังกล่าว
ผู้ระดมทุนอาจกระทาไปพร้อมกับการขอมติตามข้อ 10 วรรคสองก็ได้
ข้อ 12 ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต
ให้ออกศุกูกได้ และต้องเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ขออนุญาตยังมิได้รบั อนุญาตให้เป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
ผู้ขออนุญาตต้องขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูกตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก
ข้อ 137 ศุกูกทรัสตีต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี
(2) เป็นผู้ที่ทาหน้าที่ในลักษณะเดียวกับศุกูกทรัสตีตามที่กาหนดโดยกฎหมายของ
ประเทศที่ผู้ระดมทุนจัดตั้งขึ้น และผู้ระดมทุนต้องเป็นกิจการต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสมาชิก
อาเซียนที่หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ
สานักงานตาม Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework for ASEAN
Common Prospectus
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ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษาชะรีอะฮ์เพื่อให้ความเห็นว่าศุกูก
ที่ขออนุญาตเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ที่จะสามารถให้ความเห็นดังกล่าวได้
ส่วนที่ 3
อานาจของสานักงานที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต
__________________________________
ข้อ 15 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสานักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายศุกูกตามคาขออนุญาตได้
(1) ผู้ขออนุญาต ผู้ระดมทุน ตลอดจนลักษณะหรือข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การออกศุกูกมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทาให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขาย
ศุกูกนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศนี้
(2) การเสนอขายศุกูกอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
หรือ
(4) การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจทาให้
ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ข้อ 15/12 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกว่า
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายศุกูกเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาต
สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายศุกูกนั้น ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ระดมทุน กรรมการ หรือผู้บริหาร ของผู้ได้รับอนุญาตหรือ
ผู้ระดมทุน ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกศุกูก
หรือให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายศุกูกไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหาก
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ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ระดมทุน กรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ระดมทุน ไม่สามารถ
ชี้แจงหรือดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอน
การอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือยังไม่มี
ผู้จองซื้อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อศุกูกนั้น
ข้อ 16 ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรือไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้
บังคับกับการเสนอขายศุกูกที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทาให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนัยสาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนมีข้อจากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทน
การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ 16/18 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสานักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสั่งไม่ให้การอนุญาตสาหรับการเสนอขายศุกูกในวงจากัดที่ได้รับอนุญาตมีผล สั่งระงับ
การเสนอขายศุกูก หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกได้ แล้วแต่กรณี
(1) ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายศุกูก หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้
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(2) การเสนอขายศุกูกมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่ออกภายใต้
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(3) การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนหรืออาจทาให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสาคัญต่อการตัดสินใจลงทุน
ข้อ 16/28 ในระหว่างอายุโครงการตามข้อ 20/1 และข้อ 32/2 หากปรากฏข้อเท็จจริง
ต่อสานักงานว่าผู้ได้รับอนุญาตและผู้ระดมทุนไม่สามารถดารงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต หรือมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญต่อประชาชน
ที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน สานักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายศุกูก
ไว้ก่อน หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการได้
หมวด 2
การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย
_____________________________________
ข้อ 178 ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปยื่นคาขออนุญาต
มาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกต่อสานักงานตามวิธีการที่กาหนดโดยข้อ 18
โดยให้ยื่นคาขออนุญาตได้ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในการขออนุญาตเสนอขายศุกูก
ด้อยสิทธิและศุกูกที่ครบกาหนดอายุเมื่อผู้ระดมทุนเลิกกิจการ ให้ยื่นคาขออนุญาตได้เฉพาะในลักษณะ
รายครั้งเท่านั้น
(1) การขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง
(2) การขออนุญาตในลักษณะโครงการ
คาขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทาคาขออนุญาตและรับรองข้อมูลตามที่กาหนดในหมวดนี้
ในกรณีที่ผู้ระดมทุนและผู้ขออนุญาตมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ผู้ระดมทุนต้องยื่น
คาขออนุญาตร่วมกับผู้ขออนุญาตด้วย
คาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตอื่นใดนอกเหนือจากเอกสาร
ที่กาหนดตามข้อ 18 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
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ให้ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานเมื่อสานักงานได้รับคาขอ
อนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติ
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ข้อ 18 ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป ให้ยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้ มาพร้อมกับคาขออนุญาตตามข้อ 17
(1) คาขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตยังมิได้รับอนุญาต
ให้เป็นทรัสตี
(2) ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูก
(3) หนังสือรับรองของที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตเสนอขายศุกูก
ที่ออกใหม่ซึ่งรับรองอย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้
(ก) การขออนุญาตเสนอขายศุกูกนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
ครบถ้วนแล้ว
(ข) ข้อมูลและข้อความที่ปรากฏในคาขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อความ
ที่อาจทาให้สาคัญผิด ทั้งนี้ การรับรองข้อมูลและข้อความในกรณีนี้อาจจากัดการรับรองโดยไม่รวมถึง
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ก็ได้
(ค) การคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การออกศุกูกนี้ ได้คานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเหมาะสมแล้ว โดยที่ปรึกษาชะรีอะฮ์มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
(4) สาเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์
(5)8 แบบแสดงรายการข้อมูล
ข้อ 19 ให้นาหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
(1) การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีสานักงานไปเยี่ยมชมกิจการ
(2) การแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
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(3)8 อานาจสานักงานในเรื่องการกาหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการพิจารณาคาขอ
อนุญาตคราวต่อไป

ข้อ 208 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาตเสนอขายศุกูก พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทาน
ข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ขออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต
โดยต้องดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต
ยื่นคาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่สานักงานจะเริ่ม
การพิจารณาตามวรรคสอง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน โดยสานักงาน
จะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง
ข้อ 20/18 ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการสามารถเสนอขาย
ศุกูกได้โดยไม่จากัดมูลค่าและจานวนครั้งที่เสนอขายนับแต่วันทีไ่ ด้รับอนุญาตจากสานักงานตามข้อ 20
จนสิ้นสุดอายุโครงการ รวมถึงให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกในวงจากัด
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ในลักษณะโครงการด้วย ทั้งนี้ ให้การอนุญาตเสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการ
มีอายุสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
ศุกูกที่เสนอขายในแต่ละครั้งภายใต้โครงการเดียวกันตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นศุกูก
ประเภทและชนิดเดียวกัน รวมถึงมีข้อผูกพันเกี่ยวกับการออกศุกูกเป็นอย่างเดียวกัน แต่ไม่รวมถึง
ข้อผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและอายุของศุกูก
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ข้อ 218 ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 20/1 หากปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตและ
ผู้ระดมทุนไม่สามารถดารงคุณสมบัติให้เป็นไปตามส่วนที่ 2 ได้ ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะดาเนินการ
เสนอขายศุกูกตามข้อ 20/1 ไม่ได้จนกว่าจะดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติได้ก่อนสิ้นระยะเวลาตามข้อ 20/1
หากผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายศุกูกก่อนที่จะแก้ไขคุณสมบัติได้ ให้ถือว่าเป็นการเสนอขายศุกูกโดยที่ไม่ได้
รับอนุญาตตามประกาศนี้
ส่วนที่ 1
การให้ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
______________________
ข้อ 22 ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่ให้ความเห็นว่าร่างสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์นั้นสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน สานักงานอาจกาหนดให้ผู้ขออนุญาต
จัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
ข้อ 23 ผู้ขออนุญาตต้องรับรองว่าศุกูกที่ขออนุญาตได้ผ่านการพิจารณาของ
ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ ซึ่งให้ความเห็นว่าศุกูกดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว
ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุน
__________________________
ข้อ 247 ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศให้เป็นตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในการพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต ให้นาหลักเกณฑ์ในเรื่องลักษณะ
ของผู้ขออนุญาตที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในกรณีทั่วไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
(ข) ในการพิจารณาลักษณะของผู้ระดมทุน ให้นาหลักเกณฑ์ในเรื่องลักษณะ
8
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7
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ของผู้ขออนุญาตที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
(2) ในกรณีที่ผู้ระดมทุนไม่ใช่กิจการต่างประเทศ ในการพิจารณาลักษณะของผู้ขอ
อนุญาตและผู้ระดมทุน ให้นาหลักเกณฑ์ในเรื่องลักษณะของผู้ขออนุญาตที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในกรณีทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ผู้ขออนุญาตและ
ผู้ระดมทุนต้องใช้รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
ส่วนที่ 3
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต
_________________________
ข้อ 258 ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ โดยให้นาหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(1) การจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของศุกูกก่อนการเสนอขายศุกูกในแต่ละครั้ง
และจัดทาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของศุกูก
(2) การยื่นคาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก
(3) การแจ้งต่อสานักงานกรณีทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทุนที่ได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายในลักษณะโครงการไม่สามารถดารงคุณสมบัติได้
ข้อ 26 ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดาเนินการหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีศุกูกทรัสตีและจัดทาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามสาระที่ผ่านการ
พิจารณาของสานักงานแล้ว โดยต้องจัดทาสัญญาก่อตั้งทรัสต์และจัดส่งคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวต่อ
สานักงานก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก
(2) ดาเนินการให้ใบจองซื้อมีข้อความที่มีนัยสาคัญว่าการลงนามจองซื้อหรือสั่งซื้อ
ศุกูกนี้ มีผลเท่ากับผู้ซื้อยินยอมผูกพันตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของศุกูกนั้น
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(3) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก
(4) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดของประกาศนี้
และให้ส่งคู่ฉบับสัญญาซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้สานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงนามหรือ
วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูได้ และในกรณีที่เป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่มีผลต่อผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของศุกูก
ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกส่งสาเนาสัญญาการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ในเวลาเดียวกันนั้นด้วย
(5) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ผู้ถือศุกูก หนังสือนัดประชุมผู้ถือศุกูกต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือศุกูกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือศุกูกด้วย
(6) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงศุกูกทรัสตีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายกาหนด
ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือศุกูกทราบภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และให้แจ้งต่อสานักงานตามวิธีการที่สานักงานกาหนดภายในระยะเวลาเดียวกันนั้นด้วย
ข้อ 278 ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกดาเนินการส่งรายงานอัตราส่วนที่มีนัยสาคัญทางการเงิน
ของผู้ระดมทุนรายปี (key financial ratio) ต่อสานักงานตามวิธีการที่สานักงานกาหนด
ข้อ 288 ยกเลิก
หมวด 3
การเสนอขายศุกูกในวงจากัดในประเทศไทย
________________________
ข้อ 298 เว้นแต่หลักเกณฑ์ในหมวดนี้จะกาหนดเป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาลักษณะ
การเสนอขายในวงจากัด การอนุญาต การขออนุญาต และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต
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ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
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ให้นาหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจากัดตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

ส่วนที่ 1
การจดข้อจากัดการโอน และการอนุญาต
________________________
ข้อ 308 ในการยื่นจดข้อจากัดการโอนศุกูกต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) คารับรองว่าผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดในประกาศนี้ และได้ดาเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อให้สัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
(2) คาขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก เฉพาะกรณีที่ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูก
ที่ออกใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสตี
(3) ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูก
(4) สาเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งเห็นว่าศุกูกดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักศาสนาอิสลามแล้ว
(5) หนังสือขอจดข้อจากัดการโอนศุกูกที่ขออนุญาต ที่มีข้อความแสดงว่าทรัสตี
ผู้ออกศุกูกจะไม่รับจดทะเบียนการโอนศุกูกไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนศุกูกดังกล่าวจะทาให้ศุกูก
ที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจากัดได้ตามหมวดนี้ เว้นแต่เป็น
การโอนทางมรดก
(6) เอกสารอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนดเพิ่มเติม
ข้อ 318 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ในวงจากัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 24 ด้วย
8

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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ส่วนที่ 2
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต
___________________________
ข้อ 328 ยกเลิก
ข้อ 33 ให้นาความในข้อ 26(3) (4) (5) และ (6) มาใช้บังคับกับทรัสตีผู้ออกศุกูกด้วย
โดยอนุโลม และทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดาเนินการหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ดาเนินการให้มีการเปิดเผยเรื่องข้อจากัดการโอนศุกูกในแบบแสดงรายการข้อมูล
หรือเอกสารอื่นที่ใช้ในการเสนอขายศุกูกนั้น รวมทั้งในใบศุกูก และในการจัดทาทะเบียนผู้ถือศุกูก
ต้องมีการตรวจสอบผู้ขอลงทะเบียน และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อจากัดการโอนที่สานักงานรับจด
ทะเบียนไว้แล้วด้วย
(2) แต่งตัง้ ศุกูกทรัสตีและจัดทาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามสาระของร่างสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ที่ได้ยื่นไว้ในข้อ 30(3) โดยต้องจัดทาและจัดส่งคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวต่อสานักงานก่อนเริ่ม
การเสนอขายศุกูก
(3) ดาเนินการให้ใบจองซื้อมีข้อความที่มีนัยสาคัญว่าการลงนามจองซื้อหรือสั่งซื้อศุกูกนี้
มีผลเท่ากับผู้ซื้อยินยอมผูกพันอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) ยินยอมผูกพันตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของศุกูกนั้น
(ข) รับทราบเรื่องข้อจากัดการโอนของศุกูกดังกล่าว
(4) ดาเนินการให้ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้เป็นประเภทระบุชื่อผู้ถือ
หมวด 4
การเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
_____________________
ข้อ 34 ศุกูกที่ขออนุญาตเสนอขายตามหมวดนี้ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีข้อตกลงที่จะชาระค่าตอบแทนและคืนเงินลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และ
(2) เป็นศุกูกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจานวน
ให้นาความในข้อ 12 และส่วนที่ 3 ของหมวด 1 มาใช้บังคับกับหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม
8

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
8
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกีย่ วกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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ข้อ 356 ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สานักงานประกาศกาหนด และให้ผู้ที่ประสงค์
จะเสนอขายดังกล่าวชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานเมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับการกาหนดค่าธรรมเนียม
ข้อ 366 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริง
เพื่อให้ผู้ขออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สานักงาน
ได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต
ยื่นคาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่สานักงานจะเริ่ม
การพิจารณาตามวรรคสอง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
____________________________
ข้อ 37 ผู้ยื่นคาขออนุญาตตามข้อ 35 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ที่ยื่นขออนุญาตจะกระทาต่อ
ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

6

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2558 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
6
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2558 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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(2) สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขายหรือการโอนศุกูกที่ยื่นขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ
จะกระทาในต่างประเทศ
(3) รับรองว่าผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดในประกาศนี้ และ
ได้ดาเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดเพื่อให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย

ส่วนที่ 2
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต
______________________________
ข้อ 38 ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้สานักงานก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก
(2) รายงานผลการขายศุกูกตามที่สานักงานประกาศกาหนดโดยรายงานดังกล่าว
ให้กระทาภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย
(3) แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ภายในสามวันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขายโดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกับ
การแจ้งดังกล่าวด้วย
ภาค 2
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
__________________________________
ข้อ 39 การเสนอขายศุกูกโดยทรัสตีผู้ออกศุกูกหรือผู้ถือศุกูกให้อยู่ภายใต้บังคับของ
หมวดนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายศุกูก
หมวด 1
วิธีการยื่น และค่าธรรมเนียม
_____________________
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ข้อ 408 ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กาหนดในหมวด 2
และร่างหนังสือชี้ชวนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72 ต่อสานักงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการ
ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 416 ให้ผู้เสนอขายศุกูกชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่าง ๆ
หมวด 28
แบบแสดงรายการข้อมูล
______________________
ข้อ 42 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายศุกูกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะรายครั้ง ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในส่วนที่ 1 ของหมวดนี้
(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้
ข้อ 4310 ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ต่อสานักงานซึ่งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ โดยรายละเอียดของรายการตาม (1) (2) (3) และ (4)
ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในข้อ 48 ข้อ 48/1 หรือข้อ 49 แล้วแต่กรณี
(1) สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
(4) ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับกรณีการเสนอขายศุกูกอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
8

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
6
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2558 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
8
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
10
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2562 เรื่อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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(ก) ศุกูกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green sukuk)
(ข) ศุกูกเพื่อพัฒนาสังคม (social sukuk)
(ค) ศุกูกเพื่อความยั่งยืน (sustainability sukuk)
(5) ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
สรุปข้อมูลสาคัญของตราสารตามวรรคหนึ่ง (1) อย่างน้อยต้องแสดงถึงสาระสาคัญ
ของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร โดยสานักงานอาจประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสรุปข้อมูลสาคัญของตราสารด้วยก็ได้
ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลของศุกูกตามวรรคหนึ่ง (4) อย่างน้อย
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
(1) มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับที่นามาใช้อ้างอิงในการขออนุญาตเสนอขาย
ศุกูกดังกล่าวตามแต่กรณีดังนี้
(ก) กรณีการเสนอขายศุกูกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ASEAN
Green Bond Standards (ASEAN GBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Green
Bond Principles (ICMA GBP) เป็นต้น
(ข) กรณีการเสนอขายศุกูกเพื่อพัฒนาสังคม เช่น มาตรฐาน ASEAN Social Bond
Standards (ASEAN SBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond
Principles (ICMA SBP) เป็นต้น
(ค) กรณีการเสนอขายศุกูกเพื่อความยั่งยืน เช่น มาตรฐาน ASEAN Sustainability
Bond Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability Bond
Guidelines (ICMA SBG) เป็นต้น
(2) วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds)
(3) กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project
evaluation and selection) โดยระบุกระบวนการและปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐาน
หรือวิธีการรับรองอื่นใดที่ใช้อ้างอิง
(4) การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน (management of proceeds)
โดยแสดงถึงวิธีการติดตามการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุนไปใช้ในโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงิน
ออกจากเงินอื่นของบริษัทให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น การนาเงินที่ได้จากการระดมทุนแยกเป็นบัญชีต่างหาก
จากบัญชีทรัพย์สินอื่น ๆ (sub-account) ของผู้เสนอขายศุกูก เป็นต้น
(5) การรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการภายหลังการเสนอขาย
(reporting) โดยให้เปิดเผยรายงานประเภทต่าง ๆ จนกว่าจะครบอายุของศุกูก เช่น รายงานการใช้เงินที่ได้มา
จากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหน้าของโครงการว่าดาเนินการถึงขั้นตอนใด จานวนเงินที่ใช้
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และยอดคงเหลือ เป็นต้น รวมทั้งช่องทางการเปิดเผยข้อมูล เช่น บนเว็บไซต์ของผู้เสนอขายศุกูก
ซึ่งควรจัดให้มีการรายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เป็นต้น
ข้อ 44 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกและร่างหนังสือชี้ชวน
สาหรับการเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไป ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทาและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
ข้อ 45 งบการเงินและงบการเงินรวมของทรัสตีผู้ออกศุกูกและของผู้ระดมทุน
ที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
โดยอนุโลม
ข้อ 46 ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายศุกูก หากผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่ไม่ได้ระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน
ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน หรือ
การตัดสินใจลงทุน ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต้องดาเนินการให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว
เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนโดยพลันภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลยังไม่มีผลใช้บังคับ ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ
(2) ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลนั้น
ข้อ 47 ในกรณีที่ผู้เสนอขายศุกูกมีการเสนอขายศุกูกชนิดหรือรุ่นเดียวกันนั้น
ในต่างประเทศด้วย ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานต้องมี
รายละเอียดไม่น้อยกว่าข้อมูลที่ได้เปิดเผยในการเสนอขายศุกูกนั้นในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นข้อมูล
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญสาหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศ
ส่วนที่ 1
แบบสาหรับการเสนอขายศุกูกรายครั้ง
______________________
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ข้อ 48 การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไป ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลต่อสานักงานทุกครั้งก่อนการเสนอขาย โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) แบบ 69-PO-SUKUK ท้ายประกาศนี้
(2) แบบ 69-FD ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเสนอขายศุกูกแก่ประชาชน
ทั่วไปในประเทศไทยพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่นด้วยหรือเป็นการเสนอขาย
ศุกูกซึ่งมีผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ
ข้อ 48/1 การเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีข้อจากัด
การโอนหรือเงื่อนไขการโอนให้จากัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลต่อสานักงานทุกครั้งก่อนการเสนอขาย โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบใดแบบหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) แบบ 69-II&HNW-SUKUK ท้ายประกาศนี้
(2) แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10)
และมาตรา 70(1) ถึง (8) ทั้งนี้ ในการลงนามรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
ให้นาข้อมูลในส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ของแบบ 69-II&HNW-SUKUK ตามที่
กาหนดใน (1) มาระบุเป็นข้อมูลไว้ด้วย โดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
แบบสาหรับการเสนอขายศุกูกในลักษณะโครงการ
______________________
ข้อ 49 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการที่ยื่นต่อสานักงาน
ให้เป็นไปตามแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-PRICING-SUKUK ท้ายประกาศนี้ ประกอบกับแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
(ก) กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทุกประเภท ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-PO-SUKUK ท้ายประกาศนี้
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(ข) กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีข้อจากัด
การโอนหรือเงื่อนไขการโอนให้จากัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าวเท่านั้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-BASE-II&HNW-SUKUK ท้ายประกาศนี้
(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไป ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-PRICING-SUKUK โดยอ้างอิงข้อมูลของแบบตาม (1) ที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก
และอ้างอิงการปรับปรุงข้อมูลกรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 1 (ถ้ามี) ด้วยแบบแสดง
รายการข้อมูลที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่เป็นการเสนอขายศุกูกในประเทศไทยพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ในประเทศอื่น หรือเป็นการเสนอขายศุกูกซึ่งมีผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ ให้สามารถยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลดังต่อไปนี้ แทนการยื่นแบบแสดงรายการตามวรรคหนึ่งได้
(1) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-PRICING-FD ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ประกอบกับแบบ 69-BASE-FD ที่แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไป ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามแบบ 69-PRICING-FD โดยอ้างอิงข้อมูลของแบบตาม (1) ที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก
และอ้างอิงการปรับปรุงข้อมูลกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
อย่างมีนัยสาคัญ ด้วยแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-SUPPLEMENT-FD ที่แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการตามวรรคหนึ่งและสอง ให้กระทาได้
ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เสนอขายได้รับอนุญาตจากสานักงานให้ออกและเสนอขายศุกูก
ที่ออกใหม่
หมวด 3
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
__________________________
ข้อ 50 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่กาหนด
ในประกาศนี้ได้ หากผู้เสนอขายศุกูกแสดงได้ว่ามีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลที่ขอผ่อนผันดังกล่าวต้องมิใช่ข้อมูลที่กาหนด
ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และรายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
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ข้อ 51 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสาคัญเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดาเนินการดังต่อไปนี้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) ชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(2) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
หากผู้เสนอขายศุกูกไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ผู้เสนอขายศุกูกไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสานักงานอีกต่อไป
ในการกาหนดให้ผู้เสนอขายศุกูกดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจกาหนดให้
ผู้เสนอขายศุกูกเปิดเผยการสั่งการ การดาเนินการ ข้อสังเกตของสานักงาน หรือคาชี้แจงของผู้เสนอขาย
ศุกูกผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดด้วยก็ได้
หมวด 4
การรับรองข้อมูล
__________________________
ข้อ 52 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูล
(1)8 ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลโดยทรัสตีผู้ออกศุกูก การลงลายมือชื่อ
ของทรัสตีผู้ออกศุกูกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมู ลสาหรับการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ต่อ
ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันหรือกรรมการที่มีตาแหน่ง
บริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ
(ข) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
ในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดสายงานบัญชี
ลงลายมือชื่อ
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(ค) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายตราสารศุกูก
ที่ออกใหม่ในลักษณะโครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
หรือหากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไปตามแบบ 69-PRICING-SUKUK หรือ
แบบ 69-PRICING-FD ผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน จะลงลายมือชื่อในแบบดังกล่าวก็ได้
(2) การเสนอขายโดยผู้ถือศุกูก ให้ผู้ถือศุกูกลงลายมือชื่อ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือศุกูกเป็น
นิติบุคคลให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อในการนี้ ผู้ถือศุกูกต้องจัดให้กรรมการ
ทุกคนและผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของทรัสตีผู้ออกศุกูกลงลายมือชื่อด้วย
(3) การเสนอขายศุกูกที่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ
ในกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน การลงลายมือชื่อ
ตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้บังคับกับผู้ระดมทุนด้วยโดยอนุโลม
ข้อ 53 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควรทาให้บุคคลที่ต้องลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามที่กาหนดในข้อ 52 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกาย
หรือทางจิต ผู้เสนอขายศุกูกไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายศุกูกจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 54
หมวด 5
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวน
___________________________
ข้อ 54 ภายใต้บังคับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
มีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 33
ผู้เสนอขายศุกูกต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่นั้นแล้ว
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(2) ผู้เสนอขายศุกูกได้ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
(3) ผู้เสนอขายศุกูกได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 51 วรรคสาม (ถ้ามี) แล้ว
(4)8 เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ระบุในภาคผนวก 2 ทั้งนี้ ในกรณีที่
ภาคผนวกดังกล่าวกาหนดเงื่อนเวลาไว้ในลักษณะของระยะเวลา การเริ่มนับระยะเวลาให้เริ่มต้น
ในวันทีส่ านักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายศุกูกหรือข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(5) ผู้เสนอขายศุกูกได้ระบุข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูก
ให้หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) จานวนและราคาศุกูกที่เสนอขาย
(2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) ลักษณะศุกูกที่เสนอขาย
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(5) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายศุกูกหรือที่มีลักษณะทานองเดียวกันหรือ
เกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) และ (4)
ภาค 3
การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรศุกูก
______________________
ข้อ 55 ให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจอง
การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ มาใช้บังคับกับ
การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรศุกูกที่ออกใหม่โดยอนุโลม
ในกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน คาว่า
“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ตามประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์ นอกจากจะ
หมายถึงทรัสตีผู้ออกศุกูกแล้ว ให้หมายความรวมถึงผู้ระดมทุนด้วย
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1

ยกเลิก

ข้อ 55/15 ในการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้อง
ดาเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถเป็นผู้ให้บริการหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อขายหรือ
ลงทุนในศุกูกได้ เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีทรัสตีผู้ออกศุกูกมีสถานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถดาเนินการดังกล่าว
ได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการให้บริการหรือ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในศุกูกด้วย
(2) กรณีการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
ภาค 4
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทุน
____________________________
ข้อ 56 ให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ มาใช้บังคับกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูกโดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ที่แนบท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ให้ใช้แบบ 56-SUKUK ท้ายประกาศนี้แทน
ในกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ข้อมูลที่ทรัสตี
ผู้ออกศุกูกต้องเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลของกองทรัสต์
(2) ข้อมูลของผู้ระดมทุน

1

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทด. 38/2554 เรื่องข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555)
5
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2557 เรือ่ ง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)

29
ข้อ 57 งบการเงินของกองทรัสต์และงบการเงินรวมของผู้ระดมทุนที่ต้องเปิดเผย
ตามข้อ 56 วรรคสอง ต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่สานักงานให้
ความเห็นชอบ

ภาค 5
วันมีผลใช้บังคับของประกาศ
_________________________
ข้อ 58 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

