
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
(แบบ 69-SK) 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูร้ะดมทุน) ……(ตวัอกัษรขนาดไม่ต ่ากวา่   ) 

บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของทรัสตีผูอ้อกศุกูก) ……(ตวัอกัษรขนาดไม่เกิน   ) 
 

เสนอขาย 
 

ช่ือเฉพาะของศุกูก 
ลกัษณะท่ีส าคญัของศุกูก 

รายละเอียดอ่ืนๆ 
 

  - ลกัษณะท่ีส าคญัของศุกูกท่ีเสนอขาย เช่น รูปแบบศุกูก ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง (กรณีศุกูกไม่มีประกนั
ตอ้งระบุดว้ยวา่ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิงไม่ถือเป็นหลกัประกนัของศุกูกแต่อยา่งใด ผูล้งทุนยงัคง 
มีความเส่ียงในระดบัเดียวกบัเจา้หน้ีสามญัของบริษทั) จ านวน ผลตอบแทน อาย ุบุคคลท่ีสามารถซ้ือ 
ศุกูก (เฉพาะกรณีท่ีไม่ไดเ้สนอขายต่อบุคคลทัว่ไป) ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หลกัประกนัหรือ 
ผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 
  - รายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น ผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูก (เฉพาะกรณีผูถื้อศุกูกเดิมน าศุกูก 
ออกเสนอขาย) ศุกูกทรัสตี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ์ ผูจ้ดัการการรับประกนัการจ าหน่าย 
ผูป้ระกนัการจ าหน่าย วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีท่ีมีจ านวนศุกูกท่ีขายไดน้อ้ยกวา่จ านวนศุกูกขั้นต ่าท่ีผูร้ะดมทุนก าหนด เป็นตน้ 
  - ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 
ผูร้ะดมทุนและเง่ือนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิได้
ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิไดรั้บรองวา่ศุกูกท่ีเสนอขายเป็นไปตาม
หลกัชะรีอะฮ ์หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายศุกูกแต่อยา่งใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายศุกูกน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายศุกูก 
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือ 
ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อศุกูกท่ีไดซ้ื้อศุกูกไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดง 
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รายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือผูถื้อศุกูก
ไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายใน 
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกเป็นเท็จหรือ 
ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายศุกูกมีผลใชบ้งัคบั” 
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ส่วนท่ี 1 

รำยกำรข้อมูล 
1. ขอ้มูลผูร้ะดมทุนและรายละเอียดศุกูกท่ีเสนอขาย 
 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลผูร้ะดมทุน รายละเอียดศุกูกท่ีเสนอขาย ดงัน้ี  
 1.1 ระบุรำยกำรอย่ำงน้อย ตำมมำตรำ 69(1) ถึง (10) และมำตรำ 70(1) ถึง (8)  ทั้งน้ี  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของผูร้ะดมทุนอาจเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลไดต้ามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
    (1) กรณีอ้ำงองิข้อมูลจำกแบบ 56-1  
     ใหอ้า้งอิงจากแบบ 56-1 ล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุด และ 
งบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 
    (2)  กรณีอ้ำงองิข้อมูลจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 
      ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 69-SUKUK) ในกรณีท่ีผูร้ะดมทุน
และทรัสตีผูอ้อกศุกูกไดเ้คยยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวไวส้ าหรับการเสนอขายศุกูกในกรณี
ทัว่ไป (public offering) และปัจจุบนัแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่
  ทั้งน้ี การอา้งอิงขอ้มูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้เช่น website ของส านกังาน หรือ website ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เป็นตน้  นอกจากน้ี  ในกรณีท่ีมีขอ้มูลของผูอ้อกศุกูกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน
อยา่งมีนยัส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลขา้งตน้ ใหเ้ปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย  โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้
และใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย   

 1.2 เฉพาะการเสนอขายศุกูกท่ีออกใหม่ในวงจ ากดั ในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนมิไดมี้หุ้น 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหร้ะบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาท่ีผูร้ะดมทุน
ตอ้งส่งงบการเงินต่อหน่วยงานก ากบัดูแล  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนเป็นบริษทัต่างประเทศ ใหร้ะบุ
ประเภทงบการเงินและระยะเวลาท่ีผูร้ะดมทุนตอ้งส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 
ท่ีบริษทัมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือต่อหน่วยงานทางการในต่างประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศ
มีหนา้ท่ีส่งงบการเงินดงักล่าว 
  1.3 ใหแ้นบร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละร่างสัญญาแต่งตั้งทรัสตีเป็นเอกสารประกอบการยื่น
แบบ 69-SK น้ีดว้ย 
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2. ขอ้มูลทรัสตีผูอ้อกศุกูก 

ใหร้ะบุช่ือ  สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร 
Home Page (ถา้มี) จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูบ้ริหาร 
และรายละเอียดของกองทรัสตข์องทรัสตีผูอ้อกศุกูก 

 
3. รายละเอียดโครงสร้างศุกูก 

3.1 รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง 
ใหเ้ปิดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการอา้งอิงส าหรับการออกศุกูกในคร้ังน้ี  

โดยใหเ้ปิดเผยถึงลกัษณะของทรัพยสิ์น และมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นดงักล่าว 
3.2 โครงสร้างศุกูก 

ใหอ้ธิบายวา่การออกศุกูกในคร้ังน้ีมีโครงสร้างท่ีส าคญั ขั้นตอน และกระบวนการ 
ตั้งแต่การยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน การขายใบทรัสต ์ การตั้งกองทรัสต ์การโอนทรัพยสิ์น 
เขา้กองทรัสต ์(อธิบายตามล าดบัขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นก่อนหลงั โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายดว้ย 
เพื่อใหง้่ายต่อการท าความเขา้ใจของผูล้งทุน) วิธีการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิง 
เพื่อมาช าระผลตอบแทนศุกูก  และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนดัช าระหน้ีหรือเม่ือศุกูกส้ินอาย ุ

3.2 สรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหส้รุปสาระส าคญัของร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

ออกศุกูก โดยอยา่งนอ้ยใหส้รุปภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูร้ะดมทุน ทรัสตีผูอ้อกศุกูก และศุกูกทรัสตี 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เหตุผิดนดัช าระหน้ี  

3.3 ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 

ส่วนท่ี 2 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล  

  ใหผู้ท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูก ลงลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใด 
ลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ีแลว้ 
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดของบริษทั/ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนัของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ 
ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   
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ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูร้ะดมทุน/

ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้ (ผูร้ะดมทุน/
ทรัสตีผูอ้อกศุกูก) มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการ
น าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ี  (ใหร้ะบุขอ้ความ
ตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได้
ตามท่ีระบุในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1) 
 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้
ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
                    ช่ือ             ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ 

1.                                                                                
2.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
 


