แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
(แบบ 69-SK)
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูร้ ะดมทุน) ……(ตัวอักษรขนาดไม่ต่ากว่า )
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของทรัสตีผอู ้ อกศุกูก) ……(ตัวอักษรขนาดไม่เกิน )
เสนอขาย
ชื่อเฉพาะของศุกูก
ลักษณะที่สาคัญของศุกูก
รายละเอียดอื่นๆ
- ลักษณะที่สาคัญของศุกูกที่เสนอขาย เช่น รู ปแบบศุกูก ทรัพย์สินที่ใช้อา้ งอิง (กรณีศุกูกไม่มีประกัน
ต้องระบุดว้ ยว่าทรัพย์สินที่ใช้อา้ งอิงไม่ถือเป็ นหลักประกันของศุกูกแต่อย่างใด ผูล้ งทุนยังคง
มีความเสี่ ยงในระดับเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริ ษทั ) จานวน ผลตอบแทน อายุ บุคคลที่สามารถซื้อ
ศุกูก (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หลักประกันหรื อ
ผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี)
- รายละเอียดที่สาคัญอื่นๆ เช่น ผูร้ ะดมทุนและทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (เฉพาะกรณีผถู ้ ือศุกูกเดิมนาศุกูก
ออกเสนอขาย) ศุกูกทรัสตี ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์ ผูจ้ ดั การการรับประกันการจาหน่าย
ผูป้ ระกันการจาหน่าย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีที่มีจานวนศุกูกที่ขายได้นอ้ ยกว่าจานวนศุกูกขั้นต่าที่ผรู ้ ะดมทุนกาหนด เป็ นต้น
- ให้ มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ ำ
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูร้ ะดมทุนและเงื่อนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
เป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย หรื อมิได้
ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของศุกูกที่เสนอขาย หรื อมิได้รับรองว่าศุกูกที่เสนอขายเป็ นไปตาม
หลักชะรี อะฮ์ หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายศุกูกแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายศุกูกนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายศุกูก
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกมีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อ
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือศุกูกที่ได้ซ้ือศุกูกไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดง

-2รายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อผูถ้ ือศุกูก
ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกเป็ นเท็จหรื อ
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายศุกูกมีผลใช้บงั คับ”

-3ส่ วนที่ 1
รำยกำรข้ อมูล
1.
ข้อมูลผูร้ ะดมทุนและรายละเอียดศุกูกที่เสนอขาย
ให้เปิ ดเผยข้อมูลผูร้ ะดมทุน รายละเอียดศุกูกที่เสนอขาย ดังนี้
1.1 ระบุรำยกำรอย่ ำงน้ อย ตำมมำตรำ 69(1) ถึง (10) และมำตรำ 70(1) ถึง (8) ทั้งนี้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผูร้ ะดมทุนอาจเปิ ดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณีอ้ำงอิงข้ อมูลจำกแบบ 56-1
ให้อา้ งอิงจากแบบ 56-1 ล่าสุด งบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุด และ
งบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรื อ
(2) กรณีอ้ำงอิงข้ อมูลจำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
ให้อา้ งอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 69-SUKUK) ในกรณีที่ผูร้ ะดมทุน
และทรัสตีผอู ้ อกศุกูกได้เคยยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวไว้สาหรับการเสนอขายศุกูกในกรณี
ทัว่ ไป (public offering) และปัจจุบนั แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวยังมีผลใช้บงั คับอยู่
ทั้งนี้ การอ้างอิงข้อมูลตาม (1) หรื อ (2) สามารถระบุแหล่งข้อมูลซึ่งผูล้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น website ของสานักงาน หรื อ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นต้น นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีขอ้ มูลของผูอ้ อกศุกูกที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
อย่างมีนยั สาคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผยในแบบ 56-1 หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลข้างต้น ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้
และให้สรุ ปสาระสาคัญของข้อมูลประกอบด้วย
1.2 เฉพาะการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ในวงจากัด ในกรณีที่ผูร้ ะดมทุนมิได้มีหุ้น
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผรู ้ ะดมทุน
ต้องส่งงบการเงินต่อหน่วยงานกากับดูแล ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผรู ้ ะดมทุนเป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ ให้ระบุ
ประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผูร้ ะดมทุนต้องส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ที่บริ ษทั มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อต่อหน่วยงานทางการในต่างประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศ
มีหน้าที่ส่งงบการเงินดังกล่าว
1.3 ให้แนบร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และร่ างสัญญาแต่งตั้งทรัสตีเป็ นเอกสารประกอบการยื่น
แบบ 69-SK นี้ ดว้ ย
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ให้ระบุชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั โทรศัพท์ โทรสาร
Home Page (ถ้ามี) จานวนและชนิดของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผูถ้ ือหุน้ กรรมการและผูบ้ ริ หาร
และรายละเอียดของกองทรัสต์ของทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
2.

3.

รายละเอียดโครงสร้างศุกูก
3.1 รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้อา้ งอิง
ให้เปิ ดเผยถึงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการอ้างอิงสาหรับการออกศุกูกในครั้งนี้
โดยให้เปิ ดเผยถึงลักษณะของทรัพย์สิน และมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว
3.2 โครงสร้างศุกูก
ให้อธิบายว่าการออกศุกูกในครั้งนี้มีโครงสร้างที่สาคัญ ขั้นตอน และกระบวนการ
ตั้งแต่การยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน การขายใบทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอนทรัพย์สิน
เข้ากองทรัสต์ (อธิบายตามลาดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคาอธิบายด้วย
เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผูล้ งทุน) วิธีการเรี ยกเก็บกระแสรายรับจากสิ นทรัพย์ที่ใช้อา้ งอิง
เพื่อมาชาระผลตอบแทนศุกูก และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนัดชาระหนี้หรื อเมื่อศุกูกสิ้ นอายุ
3.2 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ให้สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกศุกูก โดยอย่างน้อยให้สรุ ปภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผูร้ ะดมทุน ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก และศุกูกทรัสตี
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เหตุผิดนัดชาระหนี้
3.3 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เปิ ดเผยข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
ส่ วนที่ 2
กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
ให้ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสู งสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูร้ ะดมทุนและทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใด
ลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดของบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ
ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ

-5ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูร้ ะดมทุน/
ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้า (ผูร้ ะดมทุน/
ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก) มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการ
นาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความ
ตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้
ตามที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

