แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN)
แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูร้ ะดมทุน) ……
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของทรัสตีผอู ้ อกศุกูก) ……
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุชื่อและรายละเอียดที่สาคัญโครงการศุกูกที่จะเสนอขาย
- ให้ระบุขอ้ ความว่า
“ข้อมูลส่วนที่ปรับปรุ งตามแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ที่ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกได้ยนื่ ต่อสานักงาน
ในครั้งนี้ ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK
ที่มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ (ระบุ)
ด้วย”

-2ส่ วนที่ 1
รายการข้ อมูล
ข้ อมูลเพิม่ เติมที่สาคัญ
ในกรณีที่มีขอ้ มูลของผูร้ ะดมทุนหรื อข้อมูลศุกูกที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญในกรณี ดงั ต่อไปนี้ และยังไม่ได้เปิ ดเผยในแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/
69-BASE-II&HNW-SUKUK และแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ที่ผา่ นมา
(1) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนประสบความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(2) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรื อบางส่ วน
(3) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
(4) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนทาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอานาจทั้งหมด หรื อบางส่วน
ในการบริ หารงานของบริ ษทั
(5) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนมีการร่ วมทุน ควบรวมกิจการ กระทาหรื อถูกกระทาอันมี
ลักษณะเป็ นการครอบงา หรื อถูกครอบงากิจการตามมาตรา 247
(6) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนมีการฟื้ นฟูกิจการ
(7) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็ นเงื่อนไขที่จะทาให้ผถู ้ ือตราสารถือเป็ นเหตุให้ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
ผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default)
(8) มีการผิดข้อตกลงในการชาระหนี้ตามตราสาร (default)
(9) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ หาร โครงสร้าง
การถือหุน้ อย่างมีนยั สาคัญหรื อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของทรัสตี
ผูอ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุน
(10) ตราสารหนี้และศุกูกของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนถูกปรับลดผลการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(11) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกมีการส่งงบการเงินของกองทรัสต์หรื อผูร้ ะดมทุนให้สานักงาน
หน่วยงานทางการ ซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแลการดาเนินงานโดยตรง หรื อกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่นาส่ง
งบการเงินหรื อแบบ แสดงรายการข้อมูลประจาปี ต่อสานักงานแล้ว ให้ถือว่าได้เปิ ดเผยข้อมูลตาม
แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK แล้ว)
(12) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนมีการเพิ่มทุนหรื อลดทุนจดทะเบียน
(13) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สาคัญ
(14) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนมีการทารายการระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยเปิ ดเผยไว้
(15) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนมีแผนการลงทุนที่สาคัญ
(16) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนได้มาหรื อสูญเสี ยไปซึ่งสัญญาการค้าที่สาคัญ

-3(17) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนมีขอ้ พิพาทที่อาจส่งผลกระทบทาให้ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 5
(18) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกจะมีการเพิ่มหรื อลดมูลค่าการเสนอขายของศุกูกจากที่เคยระบุไว้
ในโครงการ สาหรับกรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายศุกูกซึ่งได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ
โดยเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลง แก้ไข มติคณะกรรมการ หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เคยอนุมตั ิให้ออกศุกูกนี้
ที่เคยระบุไว้ในโครงการ สาหรับกรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายศุกูกซึ่งได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ในลักษณะโครงการ
(19) ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกมีการเปลี่ยนแปลงศุกูกทรัสตี โดยหากศุกูกทรัสตีมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้
ของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุน ให้เปิ ดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวด้วย
(20) ข้อมูลของทรัสตีผอู ้ อกศุกูกหรื อผูร้ ะดมทุนที่มีความแตกต่างจากข้อมูลที่เคยเปิ ดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยยืน่ ต่อสานักงานในครั้งแรกอย่างมีนยั สาคัญ และมีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนที่มีความแตกต่างจากข้อมูลที่เคยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยยืน่ ต่อสานักงานในครั้งแรก
อย่างมีนยั สาคัญ และมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน เช่น ปัจจัยความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลง งบการเงิน
มีขอ้ สังเกตของผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
วิธีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้
 (1) แสดงรายละเอียดข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าว
 (2) ให้อา้ งอิงจากข้อมูลที่ผรู ้ ะดมทุนเคยได้ยนื่ ต่อสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของแบบ 69-PRICING-SUKUK (ในกรณี
ที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุ ปข้อมูล วันที่เผยแพร่ และระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผูล้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น เว็บไซต์ของสานักงาน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อเว็บไซต์
ของผูร้ ะดมทุน เป็ นต้น)
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. ในกรณีเป็ นการเสนอขายศุกูกต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
1.1 ให้กรรมการบริ หารทุกคนและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชีของ
ผูร้ ะดมทุนและทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย
โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัด
ระวังในฐานะกรรมการบริ หารของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี) หรื อผูด้ ารงตาแหน่งบริ หาร
สูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่น
สาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการ
ข้อมูล ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของ ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผรู ้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี)
มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผรู ้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี)
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ................................................ ต่อผูส้ อบบัญชีแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทา
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี )
และบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูร้ ะดมทุน/
ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้า (ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก)
มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดง
ให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)

-5ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสาร
นี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูล
ที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.
ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 กรรมการคนอื่นของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี) นอกจาก 1.1 ให้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัด
ระวังในฐานะกรรมการของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูร้ ะดมทุน/
ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้า (ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก)
มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดง
ให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่น
สาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ …....………......................
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ..........….....................
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
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ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ
* หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้
บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบ
หรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(แล้วแต่กรณี) ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล หรื อเป็ นกรณีอื่นใด
ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. ในกรณีเป็ นการเสนอขายศุกูกในวงจากัดต่อผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่
ให้ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสู งสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูร้ ะดมทุนและทรัสตีผอู ้ อกศุกูกลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง
ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูล แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดของบริ ษทั / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูร้ ะดมทุน/
ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด
หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตี
ผูอ้ อกศุกูกตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้า (ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก) มีความรับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ
ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)

-7ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
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