
 
 

ตารางแสดงระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ”) ตามข้อ 54(4) ของประกาศนี้  

ให้เป็นไปตาม ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 1 : การยื่นแบบในลักษณะรายครั้ง และในลักษณะโครงการส าหรับการเสนอขายครั้งแรก 

ตารางท่ี 2 : การยื่นแบบในลักษณะโครงการส าหรับการเสนอขายในคร้ังต่อไป 

ตารางท่ี 2.1 กรณีการยื่นแบบ 69-PRICING-SUKUK และแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK 

แบบ วันมีผลใช้บังคับ 
 แบบส าหรับการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

เมื่อพ้น 5 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับแบบ 
(เสนอขายได้ในวันท าการที่ 6) 

 แบบส าหรับการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป  เมื่อพ้น 14 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับแบบ 
(เสนอขายได้ในวันท าการที่ 15) 

แบบที่ใช้ วันมีผลใช้บังคับ 

 
 
แบบ 69-PRICING-SUKUK  
ที่ได้ยื่นภายหลังการยื่นแบบ 
ครั้งแรกส าหรับการเสนอขาย 
แก่ประชาชนทั่วไป 
                         

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ล่วงหน้า 
   ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING-SUKUK < 5 วันท าการ 

เมื่อพ้น 5 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับ 
แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK  
(เสนอขายได้ในวันท าการที่ 6)  

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK พร้อมกับ 
   ย่ืนแบบ 69-PRICING-SUKUK 

เมื่อพ้น 5 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับแบบ 
(เสนอขายได้ในวันท าการที่ 6) 

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ล่วงหน้า 
   ก่อนย่ืนแบบ 69-PRICING-SUKUK > 5 วันท าการ 

วันที่ส านักงานได้รับแบบ 69-PRICING-SUKUK 
(ณ เวลาที่ได้รับแบบ) 

- 
(กรณีไม่มีเหตุย่ืนแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ) 

วันที่ส านักงานได้รับแบบ 69-PRICING-SUKUK 
(ณ เวลาที่ได้รับแบบ) 

 
 
แบบ 69-PRICING-SUKUK 
ที่ได้ยื่นภายหลังการยื่นแบบ 
ครั้งแรกส าหรับการเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น 

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ล่วงหน้า 
   ก่อนย่ืนแบบ 69-PRICING-SUKUK < 1 วันท าการ 

เมื่อพ้น 1 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับ 
แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK  
(เสนอขายได้ในวันท าการที่ 2)  

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK พร้อมกับ 
   ย่ืนแบบ 69-PRICING-SUKUK 

เมื่อพ้น 1 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับแบบ 
(เสนอขายได้ในวันท าการที่ 2) 

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ล่วงหน้า 
   ก่อนย่ืนแบบ 69-PRICING-SUKUK > 1 วันท าการ 

วันที่ส านักงานได้รับแบบ 69-PRICING-SUKUK 
(ณ เวลาที่ได้รับแบบ) 
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ตารางท่ี 2.2 กรณีการยื่นแบบ 69-PRICING-FD และแบบ 69-SUPPLEMENT-FD 

 

 

 

- 
(กรณีไม่มีเหตุย่ืนแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ) 

วันที่ส านักงานได้รับแบบ 69-PRICING-SUKUK 
(ณ เวลาที่ได้รับแบบ) 

แบบที่ใช้ วันมีผลใช้บังคับ 

 
 
แบบ 69-PRICING-FD  
ที่ได้ยื่นภายหลังการยื่นแบบ 
ครั้งแรกส าหรับการเสนอขาย 
แก่ประชาชนทั่วไป 
                         

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-FD ล่วงหน้า 
   ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING -FD < 5 วันท าการ 

เมื่อพ้น 5 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับ 
แบบ 69-SUPPLEMENT-FD  
(เสนอขายได้ในวันท าการที่ 6)  

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-FD พร้อมกับ 
   ยื่นแบบ 69-PRICING -FD  

เมื่อพ้น 5 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับแบบ 
(เสนอขายได้ในวันท าการที่ 6) 

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-FD ล่วงหน้า 
   ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING -FD > 5 วันท าการ 

วันที่ส านักงานได้รับแบบ 69-PRICING-FD 
(ณ เวลาที่ได้รับแบบ) 

- 
(กรณีไม่มีเหตุยื่นแบบ 69-SUPPLEMENT-FD) 

วันที่ส านักงานได้รับแบบ 69-PRICING-FD 
(ณ เวลาที่ได้รับแบบ) 

 
 
แบบ 69-PRICING-FD  
ที่ได้ยื่นภายหลังการยื่นแบบ 
ครั้งแรกส าหรับการเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น 

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-FD ล่วงหน้า 
   ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING -FD < 1 วันท าการ 

เมื่อพ้น 1 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับ 
แบบ 69-SUPPLEMENT-FD  
(เสนอขายได้ในวันท าการที่ 2)  

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-FD พร้อมกับ 
   ยื่นแบบ 69-PRICING -FD  

เมื่อพ้น 1 วันท าการนับแต่วันที่ส านักงานได้รับแบบ 
(เสนอขายได้ในวันท าการที่ 2) 

+ ย่ืน แบบ 69-SUPPLEMENT-FD ล่วงหน้า 
   ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING -FD > 1 วันท าการ 

วันที่ส านักงานได้รับแบบ 69-PRICING-FD 
(ณ เวลาที่ได้รับแบบ) 

- 
(กรณีไม่มีเหตุยื่นแบบ 69-SUPPLEMENT-FD ) 

วันที่ส านักงานได้รับแบบ 69-PRICING-FD 
(ณ เวลาที่ได้รับแบบ) 


