แบบ 35-SUKUK
แบบคำขออนุญำตเสนอขำยศุกูกที่ออกใหม่

*

เรี ยน เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้ำพเจ้ำบริ ษทั
[ระบุชื่อบริ ษทั ผูร้ ะดมทุน]
มีชื่อเป็ นภำษำอังกฤษว่ำ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
Web address
มีกำรประกอบธุรกิจหลักคือ
ในฐำนะผูร้ ะดมทุน
และข้ำพเจ้ำบริ ษทั
[ระบุชื่อบริ ษทั ผูอ้ อกศุกูก]
มีชื่อเป็ นภำษำอังกฤษว่ำ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
Web address
ในฐำนะผูอ้ อกศุกูก
ประสงค์จะยืน่ คำขออนุญำตเสนอขำยศุกูกที่ออกใหม่ โดยมี
ในกำรเสนอขำยหุ ้นกูค้ รั้งนี้

เป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน

คำขออนุญำตนี้พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้ำพเจ้ำ ประสงค์/ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิ ดเผย
ต่อบุคคลใด ๆ

1. เกณฑ์ การอนุญาต
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ะดมทุน
1.1.1

เป็ นนิติบุคคลประเภท
❑ บริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย
❑ นิติบุคคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น
❑ สำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิ ชย์ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
1.1.2 งบกำรเงิน
❑ กรณี เป็ นบริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรื อเป็ นนิติบุคคลที่มี
กฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น รำยงำนกำรสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีที่ออกตำมงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมประจำงวด
กำรบัญชีปีล่ำสุ ด และงบกำรเงินไตรมำสสุ ดท้ำยก่อนยื่นคำขอไม่มีควำมหมำยในลักษณะดังต่อไปนี้
- ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจัดทำงบกำรเงินของผูร้ ะดมทุนและงบกำรเงินรวมหรื อแสดง
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินไม่ถูกต้อง
*

แบบคำขอนี้สำมำรถ download ได้จำก http://www.sec.or.th
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- แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในรำยกำรบัญชีที่เป็ นสำระสำคัญว่ำไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำน
บัญชีที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั มหำชนจำกัด
- แสดงควำมเห็นว่ำ ถูกจำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูร้ ะดมทุน กรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำร
❑ กรณี เป็ นสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ตำ่ งประเทศที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิ ชย์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน รำยงำนกำรสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีที่ออกตำมงบกำรเงินและงบกำรเงินรวม
ประจำงวดกำรบัญชีปีล่ำสุ ด และงบกำรเงินไตรมำสสุ ดท้ำยก่อนยืน่ คำขอไม่มีควำมหมำยในลักษณะ ดังต่อไปนี้
- ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจัดทำงบกำรเงินของผูร้ ะดมทุนและงบกำรเงินรวมหรื อแสดง
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินไม่ถูกต้อง
แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในรำยกำรบัญชีที่เป็ นสำระสำคัญว่ำ ไม่เป็ นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี หรื อ International Financial Reporting Standards (IFRS)
หรื อ Financial Accounting Standards (FAS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US
GAAP) หรื อ มำตรฐำนกำรบัญชีอื่นที่สำนักงำนยอมรับ
ทั้งนี้ กำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของธนำคำรต่ำงประเทศเป็ นไปตำม
❑ มำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี หรื อ
❑ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ Financial Accounting
Standards (FAS) หรื อ
❑ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรื อ
❑ มำตรฐำนกำรบัญชีอื่น ระบุ
- แสดงควำมเห็นว่ำ ถูกจำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูร้ ะดมทุน กรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำร
1.1.3 ไม่อยูร่ ะหว่ำงค้ำงกำรนำส่ งงบกำรเงินหรื อรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษทั ต่อสำนักงำนหรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมมำตรำ 56 หรื อมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)
1.1.4 ไม่อยูร่ ะหว่ำงปรับปรุ งแก้ไขงบกำรเงินหรื อรำยงำนที่มีหน้ำที่ตอ้ งจัดทำและจัดส่ งตำมมำตรำ 56 หรื อ
มำตรำ 57 หรื อมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56 หรื อ 57 ตำมที่สำนักงำนหรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้
ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไข
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)
1.1.5 ไม่อยูร่ ะหว่ำงกำรมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมคำสั่งของสำนักงำนหรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตำมมำตรำ 58 หรื อมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 58
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)
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1.1.6

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร 1
- รำยชื่อและตำแหน่ง
1.
2.

- มีกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรที่ถูกปฏิเสธกำรแสดงรำยชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตำมประกำศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์
มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรำยละเอียด)
ไม่มี

❑
❑
1.1.7

ผูม้ ีอำนำจควบคุม
- รำยชื่อและตำแหน่ง
1.
2.

- มีผมู ้ ีอำนำจควบคุมที่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมประกำศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมกำร
และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
❑
❑
1.1.8

มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรำยละเอียด)
ไม่มี

เคยเสนอขำยหลักทรัพย์ โดยฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขภำยหลังกำรอนุญำตอย่ำงมีนยั สำคัญ
❑ เคย (โปรดแสดงรำยละเอียด)
❑ ไม่เคย

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผูอ้ อกศุกูก
1.2.1

เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย
 ใช่
 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)
1.2.2 งบกำรเงิน
❑ รำยงำนกำรสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีที่ออกตำมงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมประจำงวด
กำรบัญชีปีล่ำสุ ด และงบกำรเงินไตรมำสสุ ดท้ำยก่อนยื่นคำขอไม่มีควำมหมำยในลักษณะดังต่อไปนี้
1

ในกรณี ผขู ้ ออนุญำตเป็ นธนำคำรต่ำงประเทศ ให้หมำยถึง กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่ดำรงตำแหน่งในสำขำในประเทศไทย

4
- ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจัดทำงบกำรเงินของผูร้ ะดมทุนและงบกำรเงินรวมหรื อแสดง
ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินไม่ถูกต้อง
- แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในรำยกำรบัญชีที่เป็ นสำระสำคัญว่ำไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำน
บัญชีที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั มหำชนจำกัด
- แสดงควำมเห็นว่ำ ถูกจำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูอ้ อกศุกูก กรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำร
1.2.3 ไม่อยูร่ ะหว่ำงค้ำงกำรนำส่ งงบกำรเงินหรื อรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษทั ต่อสำนักงำนหรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมมำตรำ 56 หรื อมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)
1.2.4 ไม่อยูร่ ะหว่ำงปรับปรุ งแก้ไขงบกำรเงินหรื อรำยงำนที่มีหน้ำที่ตอ้ งจัดทำและจัดส่ งตำมมำตรำ 56 หรื อ
มำตรำ 57 หรื อมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56 หรื อ 57 ตำมที่สำนักงำนหรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้
ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไข
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)
1.2.5 ไม่อยูร่ ะหว่ำงกำรมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมคำสั่งของสำนักงำนหรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตำมมำตรำ 58 หรื อมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 58
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)
1.2.6

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร 2
- รำยชื่อและตำแหน่ง
1.
2.

- มีกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรที่ถูกปฏิเสธกำรแสดงรำยชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตำมประกำศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์
❑
❑
1.2.7

มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรำยละเอียด)
ไม่มี

ผูม้ ีอำนำจควบคุม
- รำยชื่อและตำแหน่ง

2

ในกรณี ผขู ้ ออนุญำตเป็ นธนำคำรต่ำงประเทศ ให้หมำยถึง กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่ดำรงตำแหน่งในสำขำในประเทศไทย
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1.
2.
- มีผมู ้ ีอำนำจควบคุมที่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมประกำศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมกำร
และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
❑
❑
1.2.8

1.2.9

มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรำยละเอียด)
ไม่มี

เคยเสนอขำยหลักทรัพย์ โดยฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขภำยหลังกำรอนุญำตอย่ำงมีนยั สำคัญ
❑ เคย (โปรดแสดงรำยละเอียด)
❑ ไม่เคย
ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญำตเป็ นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกผูร้ ะดมทุน รอบระยะเวลำบัญชีของผูร้ ะดมทุน
ต้องมีรอบระยะเวลำบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลำบัญชีของผูข้ ออนุญำต
 ใช่
 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)

1.3 ศุกูกทรัสตี
 ศุกูกทรัสตีได้รับควำมเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี

2. ศุกูกที่เสนอขาย
2.1 ลักษณะของศุกูกที่จะเสนอขำย
❑ สำมัญ
❑ มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่ำของหลักประกัน)
❑ ด้อยสิ ทธิ โดยเงื่อนไขกำรด้อยสิ ทธิคือ
❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
2.2 สำระสำคัญของศุกูก
ชื่อเฉพำะ
จำนวนที่เสนอขำย
มูลค่ำที่ตรำไว้
มูลค่ำเสนอขำยทั้งหมด
ผลประโยชน์ตอบแทน
ระยะเวลำกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน [ระบุงวดกำรจ่ำยชำระเงินลงทุนและผลประโยชน์
ตอบแทน]
อำยุ
เงื่อนไขกำรคืนเงินลงทุนก่อนกำหนด (put /call) [ถ้ำมี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชดั เจน]
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สิ ทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ำมี)
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
สำระสำคัญอื่น (ถ้ำมี)

3. เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขออนุญำตเสนอขำยศุกูกที่ออกใหม่มำด้วยแล้ว ดังนี้
❑ แบบคำขออนุญำตเป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (กรณี ที่ผขู ้ ออนุญำตมิได้เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ
ทรัสตีตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตี และยังไม่เคยได้รับอนุญำตให้เป็ นทรัสตีผอู ้ อกศุกูก)
❑ ร่ ำงสัญญำก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับกำรออกศุกูก
❑ ร่ ำงสัญญำแต่งตั้งศุกูกทรัสตี
❑ หนังสื อรับรองจำกผูอ้ อกศุกูกว่ำศุกูกที่ขออนุญำตได้ผำ่ นกำรพิจำรณำของที่ปรึ กษำชะรี อะฮ์ ซึ่งให้ควำมเห็น
ว่ำศุกูกมีลกั ษณะเป็ นไปตำมหลักศำสนำอิสลำมแล้ว
❑ หนังสื อรับรองจำกที่ปรึ กษำทำงกำรเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญำตเสนอขำยศุกูกในประเด็นต่อไปนี้
- กำรขออนุญำตเสนอขำยศุกูกนี้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรออกและเสนอขำยศุกูกและกำรเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนแล้ว
- ข้อมูลและข้อควำมที่ปรำกฏในคำขออนุญำตถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีขอ้ ควำมที่อำจทำให้สำคัญผิด
- กำรคัดเลือกที่ปรึ กษำกฎหมำยและที่ปรึ กษำชะรี อะฮ์ซ่ ึงให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรออกศุกูกนี้ ได้
คำนึงถึงควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในวิชำชีพ และสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเหมำะสม
แล้ว โดยที่ปรึ กษำชะรี อะฮ์มีคุณสมบัติไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์ที่ประกำศกำหนด
❑ สำเนำควำมเห็นของที่ปรึ กษำชะรี อะฮ์วำ่ ได้ตรวจสอบแล้วว่ำ ลักษณะและข้อตกลงเกี่ยวกับศุกูกที่ขอ
อนุญำตเป็ นไปตำมหลักศำสนำอิสลำม
❑ หนังสื อรับรองจำกที่ปรึ กษำกฎหมำยว่ำร่ ำงสัญญำก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับกำรออกศุกูกสำมำรถบังคับได้
ตำมกฎหมำย
❑ กรณี ผรู ้ ะดมทุน : สำเนำมติคณะกรรมกำรที่อนุมตั ิให้ออกศุกูกที่จะเสนอขำย หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
❑ กรณี ผอู ้ อกศุกูก : สำเนำมติคณะกรรมกำรที่อนุมตั ิให้ออกศุกูกที่จะเสนอขำย
❑ หนังสื อแจ้งบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นศุกูกทรัสตี
❑ หนังสื อยอมรับกำรแต่งตั้งเป็ นศุกูกทรัสตี
❑ สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั ที่ออกให้โดยกระทรวงพำณิ ชย์ไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นเอกสำรต่อสำนักงำน
❑ สำเนำสัญญำให้บุคคลอื่นมีอำนำจเด็ดขำดในกำรบริ หำรงำน (ถ้ำมี)
❑ หนังสื อรับรองแสดงกำรรับทรำบภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยหลังกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (เฉพำะกรณี ที่บริ ษทั ไม่เคยมีภำระ
หน้ำที่กบั สำนักงำน)
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❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

4. การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญำตเสนอขำยศุกูกที่ออกใหม่ และเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดแล้ว
ขอรับรองว่ำข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวมีควำมถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จหรื อขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้ง
ในสำระสำคัญ”

ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ* ………………......……………….. ผูร้ ะดมทุน
(……………………………………)
ลงชื่อ * …….…………….…………….. ผูอ้ อกศุกูก
(……………………………………)
ลงชื่อ * …….…………….…………….. ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
(……………………………………)

หมำยเหตุ ให้กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันผูร้ ะดมทุน ผูอ้ อกศุกูก และที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ลงลำยมือชื่อ
พร้อมประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี) เพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญำต
ก่อนวันที่สำนักงำนมีหนังสื อแจ้งตอบรับแบบคำขอดังกล่ำว
(ในกรณี ที่มีกำรมอบอำนำจ ให้แนบหนังสื อมอบอำนำจฉบับจริ งประกอบคำขอด้วย)

