
 

แบบ 35-SUKUK 
แบบค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่* 

เรียน   เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ข้าพเจ้าบริษัท       [ระบุชื่อบริษัทผู้ระดมทุน]      
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า           
ที่ตั้งส านักงานใหญ่            
โทรศัพท ์   โทรสาร        Web address    
มีการประกอบธุรกิจหลักคือ           
ในฐานะผู้ระดมทุน 
และข้าพเจ้าบริษัท                                   [ระบุชื่อบริษัทผู้ออกศุกูก]      
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า            
ที่ตั้งส านักงานใหญ่           
โทรศัพท์     โทรสาร     Web address     
ในฐานะผู้ออกศุกูก 
ประสงค์จะยื่นค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่  โดยมี      เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งน้ี 

 ค าขออนุญาตน้ีพร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า    ประสงค/์ไม่ประสงค์   ให้น าไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลใด ๆ 
1. เกณฑ์การอนุญาต 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ระดมทุน 

1.1.1 เป็นนิติบุคคลประเภท 
  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
  สาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตาม 

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
1.1.2 งบการเงิน 

   กรณีเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นนิติบุคคลท่ีมี  
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวด 
การบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปน้ี  

- ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดท างบการเงินของผู้ระดมทุนและงบการเงินรวมหรือแสดง 
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

                                                        
* แบบค าขอนี้สามารถ download ได้จาก http://www.sec.or.th 
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- แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
บัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจ ากัด 

- แสดงความเห็นว่า  ถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ระดมทุน กรรมการ หรือผู้บริหาร 
   กรณีเป็นสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวม
ประจ างวดการบัญชีปลี่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอไม่มีความหมายในลักษณะ ดังต่อไปน้ี  

- ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดท างบการเงินของผู้ระดมทุนและงบการเงินรวมหรือแสดง 
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง  

- แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่า ไม่เป็นไปตาม 
มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) 
หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US 
GAAP) หรือ มาตรฐานการบัญชีอื่นที่ส านักงานยอมรับ   
   ทั้งน้ี การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารต่างประเทศเป็นไปตาม 

 มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี  หรือ  
 International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting  

Standards (FAS)  หรือ 
 United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ 
 มาตรฐานการบัญชีอื่น  ระบุ        

- แสดงความเห็นว่า  ถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ระดมทุน กรรมการ หรือผู้บริหาร 
1.1.3 ไม่อยู่ระหว่างค้างการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน 

ของบริษัทต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  
 ใช่  
 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)         

1.1.4 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือ 
มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามท่ีส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

1.1.5 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58  

 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         
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1.1.6 กรรมการและผู้บริหาร 1 

- รายชื่อและต าแหน่ง 

1.           

2.           

 
- มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ 

ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เก่ียวกับข้อก าหนดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ 

 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)      
 ไม่มี 

1.1.7 ผู้มีอ านาจควบคุม 

- รายชื่อและต าแหน่ง 

1.           

2.           

- มีผู้มีอ านาจควบคุมท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เก่ียวกับข้อก าหนดเก่ียวกับกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม 

 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)       
 ไม่มี 

1.1.8 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยส าคัญ   

 เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)       
 ไม่เคย 

 

1.2 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ออกศุกูก 

1.2.1 เปน็นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  ใช่  
  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)         

1.2.2 งบการเงิน 
   รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวด 

การบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปน้ี  

                                                        
1
 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศ ให้หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย  
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- ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดท างบการเงินของผู้ระดมทุนและงบการเงินรวมหรือแสดง 
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

- แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
บัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจ ากัด 

- แสดงความเห็นว่า  ถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ออกศุกูก กรรมการ หรือผู้บริหาร 
1.2.3 ไม่อยู่ระหว่างค้างการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน  

ของบริษัทต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  
 ใช่  
 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)         

1.2.4 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือ 
มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามท่ีส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

1.2.5 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58  

 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

1.2.6 กรรมการและผู้บริหาร 2 

- รายชื่อและต าแหน่ง 

1.           

2.           

 
- มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ 

ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เก่ียวกับข้อก าหนดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ 

 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)      
 ไม่มี 

1.2.7 ผู้มีอ านาจควบคุม 

- รายชื่อและต าแหน่ง 

                                                        
2
 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศ ให้หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย  
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1.           

2.           

- มีผู้มีอ านาจควบคุมท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เก่ียวกับข้อก าหนดเก่ียวกับกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม 

 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)       
 ไม่มี 

1.2.8 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยส าคัญ   

 เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)       
 ไม่เคย 

1.2.9 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน รอบระยะเวลาบัญชีของผู้ระดมทุน  
ต้องมีรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ขออนุญาต 
  ใช่  
  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)         
 

1.3 ศุกูกทรัสตี 
 ศุกูกทรัสตีได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี   
 

2. ศุกูกที่เสนอขาย 
2.1 ลักษณะของศุกูกที่จะเสนอขาย 
   สามัญ 

    มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน)     
    ด้อยสิทธิ  โดยเงื่อนไขการด้อยสิทธิคือ    
           อื่น ๆ (โปรดระบุ)          

2.2 สาระส าคัญของศุกูก 
  ชื่อเฉพาะ            

จ านวนที่เสนอขาย         
มูลค่าที่ตราไว้           

 มูลค่าเสนอขายทั้งหมด          
 ผลประโยชน์ตอบแทน           
 ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน [ระบุงวดการจ่ายช าระเงินลงทุนและผลประโยชน์ 

ตอบแทน]           
 อายุ             

เงื่อนไขการคืนเงินลงทุนก่อนก าหนด (put /call)    [ถ้ามี ให้ระบุเง่ือนไขให้ชัดเจน]   
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สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)          
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ          
สาระส าคัญอื่น (ถ้ามี)                                                               
 
 

3. เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
  แบบค าขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

ทรัสตตีามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก) 

 ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พื่อรองรับการออกศุกูก 
 ร่างสัญญาแต่งตั้งศุกูกทรัสตี 
 หนังสือรับรองจากผู้ออกศุกูกว่าศุกูกที่ขออนุญาตได้ผ่านการพิจารณาของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ ซึ่งให้ความเห็น

ว่าศุกูกมีลักษณะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว 
 หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดท าค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกในประเด็นต่อไปน้ี 

- การขออนุญาตเสนอขายศุกูกน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศเก่ียวกับข้อก าหนดเก่ียวกับ
การออกและเสนอขายศุกูกและการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

- ข้อมูลและข้อความท่ีปรากฏในค าขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อความที่อาจท าให้ส าคัญผิด  
- การคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซ่ึงให้ความเห็นเก่ียวกับการออกศุกูกน้ี ได้

ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเหมาะสม
แล้ว โดยที่ปรึกษาชะรีอะฮ์มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ท่ีประกาศก าหนด 

 ส าเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ว่าได้ตรวจสอบแล้วว่า ลักษณะและข้อตกลงเก่ียวกับศุกูกที่ขอ
อนุญาตเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม 

 หนังสือรับรองจากที่ปรึกษากฎหมายว่าร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูกสามารถบังคับได้
ตามกฎหมาย 

 กรณีผู้ระดมทุน : ส าเนามติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกศุกูกที่จะเสนอขาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 กรณีผู้ออกศุกูก : ส าเนามติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกศุกูกที่จะเสนอขาย 
 หนังสือแจ้งบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นศุกูกทรัสตี 
 หนังสือยอมรับการแต่งต้ังเป็นศุกูกทรัสตี 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน 
      นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อส านักงาน 
 ส าเนาสัญญาให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) 
 หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่บริษัทไม่เคยมีภาระ 
หน้าที่กับส านักงาน) 
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 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ            

4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
       “ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบค าขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว  
ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง  
ในสาระส าคัญ”  
 
 

                                                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                 ลงชื่อ* ………………......………………..  ผู้ระดมทุน 
                                                                             (……………………………………) 
 
                                                                  ลงชื่อ *   …….…………….……………..  ผู้ออกศุกูก 
                                                                             (……………………………………) 
 
                                                                  ลงชื่อ *   …….…………….……………..  ที่ปรึกษาทางการเงิน 
                                                                             (……………………………………) 
 
 

                                                        
หมายเหตุ     ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันผู้ระดมทุน ผู้ออกศุกูก และที่ปรึกษาทางการเงิน ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบค าขออนุญาต  
ก่อนวันที่ส านักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบค าขอดังกล่าว   
       (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ ให้แนบหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงประกอบค าขอด้วย )  

 


