
 

แบบ 35-SUKUK 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยศุกูกท่ีออกใหม่* 

เรียน   เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ 

 ขำ้พเจำ้บริษทั       [ระบุช่ือบริษทัผูร้ะดมทุน]      
มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่           
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่            
โทรศพัท ์   โทรสำร        Web address    
มีกำรประกอบธุรกิจหลกัคือ           
ในฐำนะผูร้ะดมทุน 
และขำ้พเจำ้บริษทั                                   [ระบุช่ือบริษทัผูอ้อกศุกูก]      
มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่            
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่           
โทรศพัท ์    โทรสำร     Web address     
ในฐำนะผูอ้อกศุกูก 
ประสงคจ์ะยืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยศุกูกท่ีออกใหม่  โดยมี      เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
ในกำรเสนอขำยหุ้นกูค้ร้ังน้ี 

 ค ำขออนุญำตน้ีพร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ขำ้พเจำ้    ประสงค/์ไม่ประสงค ์  ใหน้ ำไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลใด ๆ 
1. เกณฑ์การอนุญาต 

1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูร้ะดมทุน 

1.1.1 เป็นนิติบุคคลประเภท 
❑  บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย  
❑  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้น 
❑  สำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศท่ีไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยต์ำม 

กฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
1.1.2 งบกำรเงิน 

❑   กรณีเป็นบริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือเป็นนิติบุคคลท่ีมี 
กฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้น  รำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตำมงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมประจ ำงวด 
กำรบญัชีปีล่ำสุด และงบกำรเงินไตรมำสสุดทำ้ยก่อนยื่นค ำขอไม่มีควำมหมำยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

- ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจดัท ำงบกำรเงินของผูร้ะดมทุนและงบกำรเงินรวมหรือแสดง 
ควำมเห็นวำ่งบกำรเงินไม่ถูกตอ้ง 

 
* แบบค ำขอน้ีสำมำรถ download ไดจ้ำก http://www.sec.or.th 
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- แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในรำยกำรบญัชีท่ีเป็นสำระส ำคญัวำ่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
บญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหำชนจ ำกดั 

- แสดงควำมเห็นวำ่  ถูกจ ำกดัขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูร้ะดมทุน กรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 
❑   กรณีเป็นสำขำของธนำคำรพำณิชยต์ำ่งประเทศท่ีไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์

ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  รำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตำมงบกำรเงินและงบกำรเงินรวม
ประจ ำงวดกำรบญัชีปีล่ำสุด และงบกำรเงินไตรมำสสุดทำ้ยก่อนยืน่ค ำขอไม่มีควำมหมำยในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  

- ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจดัท ำงบกำรเงินของผูร้ะดมทุนและงบกำรเงินรวมหรือแสดง 
ควำมเห็นวำ่งบกำรเงินไม่ถูกตอ้ง  

- แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในรำยกำรบญัชีท่ีเป็นสำระส ำคญัวำ่ ไม่เป็นไปตำม 
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบญัชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) 
หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US 
GAAP) หรือ มำตรฐำนกำรบญัชีอ่ืนท่ีส ำนกังำนยอมรับ   
   ทั้งน้ี กำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรต่ำงประเทศเป็นไปตำม 

❑ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบญัชี  หรือ  
❑ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting  

Standards (FAS)  หรือ 
❑ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ 
❑ มำตรฐำนกำรบญัชีอ่ืน  ระบ ุ        

- แสดงควำมเห็นวำ่  ถูกจ ำกดัขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูร้ะดมทุน กรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 
1.1.3 ไม่อยูร่ะหวำ่งคำ้งกำรน ำส่งงบกำรเงินหรือรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน 

ของบริษทัต่อส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56  
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)         

1.1.4 ไม่อยูร่ะหวำ่งปรับปรุงแกไ้ขงบกำรเงินหรือรำยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งจดัท ำและจดัส่งตำมมำตรำ 56 หรือ 
มำตรำ 57 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56 หรือ 57 ตำมท่ีส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแจง้ให้
ด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข 

❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)         

1.1.5 ไม่อยูร่ะหวำ่งกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งของส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตำมมำตรำ 58 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 58  

❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)         
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1.1.6 กรรมกำรและผูบ้ริหำร 1 

- รำยช่ือและต ำแหน่ง 

1.           

2.           

 
- มีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีถูกปฏิเสธกำรแสดงรำยช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและ 

ผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ำมประกำศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)      
❑ ไม่มี 

1.1.7 ผูมี้อ ำนำจควบคุม 

- รำยช่ือและต ำแหน่ง 

1.           

2.           

- มีผูมี้อ ำนำจควบคุมท่ีมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักรรมกำร 
และผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)       
❑ ไม่มี 

1.1.8 เคยเสนอขำยหลกัทรัพย ์โดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขภำยหลงักำรอนุญำตอยำ่งมีนยัส ำคญั   

❑ เคย (โปรดแสดงรำยละเอียด)       
❑ ไม่เคย 

 

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกศุกูก 

1.2.1 เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 
  ใช่  
  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)         

1.2.2 งบกำรเงิน 
❑   รำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตำมงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมประจ ำงวด 

กำรบญัชีปีล่ำสุด และงบกำรเงินไตรมำสสุดทำ้ยก่อนยื่นค ำขอไม่มีควำมหมำยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

 
1
 ในกรณีผูข้ออนุญำตเป็นธนำคำรต่ำงประเทศ ให้หมำยถึง กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งในสำขำในประเทศไทย  
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- ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจดัท ำงบกำรเงินของผูร้ะดมทุนและงบกำรเงินรวมหรือแสดง 
ควำมเห็นวำ่งบกำรเงินไม่ถูกตอ้ง 

- แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในรำยกำรบญัชีท่ีเป็นสำระส ำคญัวำ่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
บญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหำชนจ ำกดั 

- แสดงควำมเห็นวำ่  ถูกจ ำกดัขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูอ้อกศุกูก กรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 
1.2.3 ไม่อยูร่ะหวำ่งคำ้งกำรน ำส่งงบกำรเงินหรือรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน 

ของบริษทัต่อส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56  
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)         

1.2.4 ไม่อยูร่ะหวำ่งปรับปรุงแกไ้ขงบกำรเงินหรือรำยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งจดัท ำและจดัส่งตำมมำตรำ 56 หรือ 
มำตรำ 57 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56 หรือ 57 ตำมท่ีส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแจง้ให้
ด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข 

❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)         

1.2.5 ไม่อยูร่ะหวำ่งกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งของส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตำมมำตรำ 58 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 58  

❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)         

1.2.6 กรรมกำรและผูบ้ริหำร 2 

- รำยช่ือและต ำแหน่ง 

1.           

2.           

 
- มีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีถูกปฏิเสธกำรแสดงรำยช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและ 

ผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ำมประกำศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)      
❑ ไม่มี 

1.2.7 ผูมี้อ ำนำจควบคุม 

- รำยช่ือและต ำแหน่ง 

 
2
 ในกรณีผูข้ออนุญำตเป็นธนำคำรต่ำงประเทศ ให้หมำยถึง กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งในสำขำในประเทศไทย  
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1.           

2.           

- มีผูมี้อ ำนำจควบคุมท่ีมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักรรมกำร 
และผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)       
❑ ไม่มี 

1.2.8 เคยเสนอขำยหลกัทรัพย ์โดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขภำยหลงักำรอนุญำตอยำ่งมีนยัส ำคญั   

❑ เคย (โปรดแสดงรำยละเอียด)       
❑ ไม่เคย 

1.2.9 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญำตเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกผูร้ะดมทุน รอบระยะเวลำบญัชีของผูร้ะดมทุน 
ตอ้งมีรอบระยะเวลำบญัชีเดียวกนักบัรอบระยะเวลำบญัชีของผูข้ออนุญำต 
  ใช่  
  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)         
 

1.3 ศุกูกทรัสตี 
 ศุกูกทรัสตีไดรั้บควำมเห็นชอบใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
หลกัเกณฑใ์นกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี  
 

2. ศุกูกท่ีเสนอขาย 
2.1 ลกัษณะของศุกูกท่ีจะเสนอขำย 
❑   สำมญั 

 ❑   มีหลกัประกนั (โปรดระบปุระเภทและมูลค่ำของหลกัประกนั)     
 ❑   ดอ้ยสิทธิ  โดยเง่ือนไขกำรดอ้ยสิทธิคือ    
        ❑   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ          

2.2 สำระส ำคญัของศุกูก 
  ช่ือเฉพำะ            

จ ำนวนท่ีเสนอขำย         
มูลค่ำท่ีตรำไว ้          

 มูลค่ำเสนอขำยทั้งหมด          
 ผลประโยชน์ตอบแทน           
 ระยะเวลำกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน [ระบุงวดกำรจ่ำยช ำระเงินลงทุนและผลประโยชน์ 

ตอบแทน]           
 อำย ุ            

เง่ือนไขกำรคืนเงินลงทุนก่อนก ำหนด (put /call)    [ถำ้มี ใหร้ะบุเง่ือนไขใหช้ดัเจน]   
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สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน (ถำ้มี)          
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ          
สำระส ำคญัอ่ืน (ถำ้มี)                                                               
 
 

3. เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขออนุญำตเสนอขำยศุกูกท่ีออกใหม่มำดว้ยแลว้ ดงัน้ี 
❑  แบบค ำขออนุญำตเป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูก (กรณีท่ีผูข้ออนุญำตมิไดเ้ป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ 

ทรัสตีตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหป้ระกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี และยงัไม่เคยไดรั้บอนุญำตใหเ้ป็นทรัสตีผูอ้อกศุกูก) 

❑ ร่ำงสัญญำก่อตั้งทรัสตเ์พื่อรองรับกำรออกศุกูก 
❑ ร่ำงสัญญำแต่งตั้งศุกูกทรัสตี 
❑ หนงัสือรับรองจำกผูอ้อกศุกูกว่ำศุกูกท่ีขออนุญำตไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำของท่ีปรึกษำชะรีอะฮ ์ซ่ึงใหค้วำมเห็น

วำ่ศุกูกมีลกัษณะเป็นไปตำมหลกัศำสนำอิสลำมแลว้ 
❑ หนงัสือรับรองจำกท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีร่วมจดัท ำค ำขออนุญำตเสนอขำยศุกูกในประเด็นต่อไปน้ี 

- กำรขออนุญำตเสนอขำยศุกูกน้ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในประกำศเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั
กำรออกและเสนอขำยศุกูกและกำรเปิดเผยขอ้มูลครบถว้นแลว้ 

- ขอ้มูลและขอ้ควำมท่ีปรำกฏในค ำขออนุญำตถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่มีขอ้ควำมท่ีอำจท ำใหส้ ำคญัผิด  
- กำรคดัเลือกท่ีปรึกษำกฎหมำยและท่ีปรึกษำชะรีอะฮซ่ึ์งใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรออกศุกูกน้ี ได้

ค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในวิชำชีพ และสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเหมำะสม
แลว้ โดยท่ีปรึกษำชะรีอะฮมี์คุณสมบติัไม่ขดัต่อหลกัเกณฑท่ี์ประกำศก ำหนด 

❑ ส ำเนำควำมเห็นของท่ีปรึกษำชะรีอะฮว์ำ่ไดต้รวจสอบแลว้วำ่ ลกัษณะและขอ้ตกลงเก่ียวกบัศุกูกท่ีขอ
อนุญำตเป็นไปตำมหลกัศำสนำอิสลำม 

❑ หนงัสือรับรองจำกท่ีปรึกษำกฎหมำยวำ่ร่ำงสัญญำก่อตั้งทรัสตเ์พื่อรองรับกำรออกศุกูกสำมำรถบงัคบัได้
ตำมกฎหมำย 

❑ กรณีผูร้ะดมทุน : ส ำเนำมติคณะกรรมกำรท่ีอนุมติัให้ออกศุกูกท่ีจะเสนอขำย หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
❑ กรณีผูอ้อกศุกูก : ส ำเนำมติคณะกรรมกำรท่ีอนุมติัให้ออกศุกูกท่ีจะเสนอขำย 
❑ หนงัสือแจง้บุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นศุกูกทรัสตี 
❑ หนงัสือยอมรับกำรแต่งตั้งเป็นศุกูกทรัสตี 
❑ ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัท่ีออกใหโ้ดยกระทรวงพำณิชยไ์ม่เกิน 3 เดือน 
      นบัถึงวนัท่ียื่นเอกสำรต่อส ำนกังำน 
❑ ส ำเนำสัญญำใหบุ้คคลอ่ืนมีอ ำนำจเด็ดขำดในกำรบริหำรงำน (ถำ้มี) 
❑ หนงัสือรับรองแสดงกำรรับทรำบภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของบริษทัตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์(เฉพำะกรณีท่ีบริษทัไม่เคยมีภำระ 
หนำ้ท่ีกบัส ำนกังำน) 
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❑ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)            

4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
       “ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยศุกูกท่ีออกใหม่ และเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดแลว้  
ขอรับรองวำ่ขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวมีควำมถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จหรือขำดขอ้ควำมท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสำระส ำคญั”  
 
 

                                                                                          ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
                                                                 ลงช่ือ* ………………......………………..  ผูร้ะดมทุน 
                                                                             (……………………………………) 
 
                                                                  ลงช่ือ *   …….…………….……………..  ผูอ้อกศุกูก 
                                                                             (……………………………………) 
 
                                                                  ลงช่ือ *   …….…………….……………..  ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
                                                                             (……………………………………) 
 
 

 
หมำยเหตุ     ใหก้รรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนัผูร้ะดมทุน ผูอ้อกศุกูก และท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ลงลำยมือช่ือ
พร้อมประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) เพื่อรับรองควำมถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นแบบค ำขออนุญำต 
ก่อนวนัท่ีส ำนกังำนมีหนงัสือแจง้ตอบรับแบบค ำขอดงักล่ำว   
       (ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ ใหแ้นบหนงัสือมอบอ ำนำจฉบบัจริงประกอบค ำขอดว้ย)  

 


