
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก (รายคร้ัง) 

(แบบ 69-PO-SUKUK) 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูระดมทุน) …… 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายศุกูก) …… 

 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

  - ใหระบุลักษณะท่ีสําคัญของศุกูกท่ีเสนอขาย เชน ศุกูกท่ีออกเปนไปตามหลักการประเภทใดของ

ศาสนาอิสลาม ทรัพยสินที่ใชอางอิง (โดยกรณีศุกูกไมมีประกันตองระบุดวยวาทรัพยสินท่ีใชอางอิง 

ไมถือเปนหลักประกันของศุกูก ผูลงทุนยังคงมีความเส่ียงในระดับเดียวกับเจาหน้ีสามัญของผูระดมทุน) 

จํานวน ผลตอบแทน อายุ บุคคลท่ีสามารถซ้ือศุกูก (เฉพาะกรณีท่ีไมไดเสนอขายตอบุคคลท่ัวไป)  

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ หลักประกันหรือผูค้ําประกัน (ถามี) 

  - รายละเอียดทีส่ําคัญอ่ืนๆ เชน ผูระดมทุน ศุกูกทรัสต ีที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาชะรีอะฮ   

ผูจัดการการรับประกันการจําหนาย ผูประกันการจําหนาย วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก

มีผลใชบังคับ เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีท่ีมีจํานวนศุกูกที่ขายไดนอยกวาจํานวนศุกูกขั้นต่ํา 

ท่ีผูระดมทุนกําหนด เปนตน 

  - ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ 

ผูระดมทุนและเงื่อนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ 

เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกน้ี มิไดเปนการแสดงวา

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย หรือมิได

ประกันราคาหรือผลตอบแทนของศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิไดรับรองวาศุกูกท่ีเสนอขายเปนไปตาม 

หลักศาสนาอิสลาม หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการ

เสนอขายศุกูกแตอยางใด ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายศุกูกน้ีเปนความรับผิดชอบของผูระดมทุนและผูเสนอขายศุกูก 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือ 

ขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือศุกูกท่ีไดซื้อศุกูกไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่แบบแสดง 

รายการขอมูลการเสนอขายศุกูกน้ันมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือผูถือศุกูก 

ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ท้ังน้ี ภายในหน่ึงป 



 

 

นับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกเปนเท็จหรือขาดขอความ 

ท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก 

มีผลใชบังคับ” 
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สวนที่ 1  สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

สวนที่ 2  ขอมูลสรุป (executive summary) 

สวนที่ 3  ขอมูลผูระดมทุน 

3.1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

3. ปจจัยความเส่ียง 

4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
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3.2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

8. โครงสรางการจัดการ 

9. การกํากับดูแลกิจการ 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

12. รายการระหวางกัน 

3.3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ   

สวนที่ 4  ขอมูลทรัสตีผูออกศุกูก (ใหเปดเผยเฉพาะกรณีที่ทรัสตีผูออกศุกูกเปนนิติบุคคล 

แยกตางหากจากผูระดมทุน) 

1. ขอมูลทั่วไป 

2. ผูถือหุน 

3. รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

4. รายละเอียดของกองทรัสตของบริษัท 
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สวนที่ 5 รายละเอียดโครงสรางศุกูก 

1. รายละเอียดทรัพยสินท่ีใชอางอิง 

2. โครงสรางศุกูก 

3. รายละเอียดของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 

4. สรุปสาระสําคัญของสัญญาท่ีเก่ียวของ 

5. ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 
 

สวนที่ 6  ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูก 

1. รายละเอียดของศุกูกที่เสนอขาย 

2. ขอจํากัดการโอนศุกูกท่ีเสนอขาย 

3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 

สวนที่ 7  การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

เอกสารแนบ 1 รางสัญญากอต้ังทรัสต 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของผูระดมทุน 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอยของผูระดมทุน 

เอกสารแนบ 4 งบการเงิน 

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 
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สวนที่ 1 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

 

 ใหสรุปสาระสําคัญของตราสาร รวมท้ังลักษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีสําคัญของตราสาร  
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สวนที่ 2 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูระดมทุนในสวนท่ี 3 ขอมูลทรัสตีผูออกศุกูกในสวนท่ี 4 

รายละเอียดโครงการศุกูกในสวนท่ี 5 และขอมูลการเสนอขายศุกูกในสวนที่ 6 โดยยอ เพื่อใหผูลงทุน

เขาใจภาพรวมของการดําเนินธุรกิจของผูระดมทุน โครงสรางศุกูก รายละเอียดการเสนอขาย 

2. ใหแสดงขอมูลเก่ียวกับการนําเงินไปใช (วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงินและ

ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ) 

3. เปดเผยประวัติผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชําระหน้ี 

เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้นและการผิดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

 

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 3 ถึงสวนที่ 6  กอนตัดสินใจจองซ้ือศุกูก) 
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สวนที่ 3 

ขอมูลผูระดมทุน 

 

   ขอมูลตอไปน้ีใหเปดเผยถึงขอมูลของผูระดมทุน (“บริษัท”)  โดยไมจําเปนตอง

เปดเผยขอมูลของทรัสตีผูออกศุกูก ยกเวนหัวขอท่ีกําหนดใหตองเปดเผยขอมูลทรัสตีผูออกศุกูกดวย  

ท้ังน้ี ขอมูลท่ีกําหนดใหเปดเผยเปนเพียงขอมูลขั้นต่ํา ผูระดมทุนควรพิจารณาเปดเผยขอมูลรายละเอียด

อื่นๆ ที่ชวยทําใหผูลงทุนเขาใจและเห็นภาพธุรกิจของผูระดมทุนไดชัดเจนขึ้น 

1.  กรณีผูระดมทุนมีหนาท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-SUKUK)  

ตอสํานักงาน หรือเพ่ิงย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอประชาชน (แบบ 69-DEBT-PO / แบบ 69-BASE-PO/ 

แบบ 69-PO-SUKUK / แบบ 69-BASE-SUKUK) และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวผลใชบังคับไมเกิน  

1 ป ใหเปดเผยขอมูลดังน้ี 

      1.1  บริษัทเปดเผยขอมูลตามท่ีไดเคยเปดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบ 56-SUKUK งวดปลาสุด

หรือแบบแสดงรายการขอมูลที่เคยจัดสงตอสํานักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย 

      1.2  ใหเพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกศุกูก (กรณีท่ีออกเปน 

ตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกหุนกูหรือต๋ัวเงินครั้งกอน  

     1.3  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion  

and Analysis: MD&A) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนป

บัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเส่ือมราคา และ            

คาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(7)  อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทีค่รบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินท่ีมีภาระ 

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

* ในกรณีท่ี key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูระดมทุน  

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห 

ของท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายศุกูก  ท้ังน้ี สามารถใชคูมือจัดทํา 

แบบแสดงรายการขอมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ท่ีจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย เปนแนวทางในการเลือกใช key financial ratio ได  
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   ตัวอยางเชน กรณีท่ีผูระดมทุนเปนธนาคารพาณิชย สามารถใชขอมูล liquidity coverage  

ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีทีผู่ระดมทุนเปนบริษัทหลักทรัพย  

สามารถใชขอมูล net capital แทนรายการ current ratio ได เปนตน 

1.4 ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูก   

ใหจัดทําเอกสารระบุวาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งน้ีมีความแตกตางจากแบบ 56-1 /  

56-SUKUK หรือแบบแสดงรายการขอมูลครั้งลาสุดท่ีย่ืนตอสํานักงานอยางไรบาง (อาจทําเปนตาราง

เปรียบเทียบหรือ highlight สวนท่ีแตกตางก็ได) 

2.  กรณีอ่ืนท่ีไมเขาขายตาม 1. 

     2.1  ใหผูระดมทุนเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและรายละเอียดเปนไปตาม 

แบบ 56-1 / 56-SUKUK โดยอนุโลม 

     2.2  ใหเพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูระดมทุน (กรณีท่ีออกเปน 

ตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอนดวย  

     2.3  การเปดเผยฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและ

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญท่ีสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท 

และบริษัทยอย อยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ปท่ีผานมา (เปนงบการเงินปลาสุดท่ีผาน 

การตรวจสอบ จากผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานและงบการเงินปยอนหลังอีกหน่ึงป)   

ท้ังน้ี ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: 

MD&A) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาส

ลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงินดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา  

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(7)  อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินท่ีมีภาระ 

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

2.4  ใหเปดเผยขอมูลความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูก   
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รายการขอมูลเพ่ิมเติม (เฉพาะสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย) 

 หากผูระดมทุนเปนสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย  (“สํานักงานสาขา”)                   

การเปดเผยขอมูลตาม 1. และ 2. ขางตน ใหเปดเผยขอมูลของสํานักงานสาขาเปนหลัก  และระบุขอมูล        

ของสํานักงานใหญ (หมายถึง ธนาคารตางประเทศท้ังองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูล              

การประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินท่ีสําคัญ และผลการจัดอันดับความนาเช่ือถือของ

สํานักงานใหญ (ถามี) รวมท้ังแสดงขอผูกพันตามขอกําหนดสิทธิท่ีระบุวาสํานักงานสาขาจะดํารงฐานะ  

การชําระหน้ีใหไมไดรับผลกระทบจากการท่ีสํานักงานสาขาจะสงเงินออกไปใหสํานักงานใหญ   

ท้ังน้ี ใหแนบงบการเงินของสํานักงานสาขาเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ี  นอกจากน้ี ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังน้ี 

- ความเส่ียงเก่ียวกับขอจํากัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ท่ีกระทบตอความสามารถ       

ในการชําระหน้ีของผูระดมทุน เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักตางตอบแทน  

- ความเส่ียงในกรณีที่ผูระดมทุนลมละลาย ซ่ึงผูถือศุกูกอาจไมสามารถขอรับชําระหน้ี

หรือฟองบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินของสํานักงานสาขาและสํานักงานใหญ  ท้ังน้ี หากมีการเปดเผย

อันดับความนาเช่ือถือของสํานักงานใหญ ใหระบุคําเตือนวา ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ

สํานักงานใหญอาจไมสะทอนความสามารถในการคืนเงินลงทุนและจายผลประโยชนตอบแทน 

ของสํานักงานสาขาโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเกิดกรณีลมละลาย 
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สวนที่ 4 

ขอมูลทรัสตีผูออกศุกูก 

(ใหเปดเผยเฉพาะกรณีที่ทรัสตีผูออกศุกูกเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากผูระดมทุน) 

1. ขอมูลทั่วไป 

ใหระบุช่ือ  สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท โทรสาร 

Home Page (ถามี) จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท 

2. ผูถือหุน 

ใหระบุรายชื่อกลุมผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรก พรอมท้ังจํานวนหุนที่ถือและสัดสวน 

การถือหุนลาสุด  ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของ และผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอํานาจ

ควบคุมเดียวกันเปนกลุมเดียวกัน 

3. รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

ใหระบุรายชื่อและคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

4. รายละเอียดของกองทรัสตของบริษัท 

- ใหระบุวาบริษัทมีกองทรัสตท้ังหมดก่ีกอง แตละกองออกศุกูกใด (ใหระบุชื่อเฉพาะของศุกูก) 

- ใหระบุวาทรัพยสินในแตละกองทรัสตคืออะไร  
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สวนท่ี 5 

รายละเอียดโครงสรางศุกูก 

1. รายละเอียดทรัพยสินที่ใชอางอิง 

ใหเปดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสินที่ใชในการอางอิงสําหรับการออกศุกูกในคร้ังน้ี โดยให

เปดเผยถึงลักษณะของทรัพยสิน และมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินดังกลาว 

2. โครงสรางศุกูก 

ใหอธิบายวาการออกศุกูกในคร้ังน้ีมีโครงสรางท่ีสําคัญ ขั้นตอน และกระบวนการตั้งแตการย่ืน

คําขออนุญาตตอสํานักงาน การขายใบทรัสต  การตั้งกองทรัสต การโอนทรัพยสินเขากองทรัสต 

(อธิบายตามลําดับขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นกอนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคําอธิบายดวย เพื่อให

งายตอการทําความเขาใจของผูลงทุน) วิธีการการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยท่ีใชอางอิง

เพื่อมาชําระผลตอบแทนศุกูก  และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนัดชําระหน้ีหรือเม่ือศุกูกสิ้นอายุ 

3. รายละเอียดของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 

ใหระบุชื่อของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ประวัติการศึกษา ความรูความสามารถ และประวัติใน 

การทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 

4. สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เก่ียวของ 

ใหสรุปสาระสําคัญของรางสัญญากอต้ังทรัสตและสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกศุกูก  

โดยอยางนอยใหสรุปภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของผูระดมทุน ทรัสตีผูออกศุกูก ศุกูกทรัสตี 

และผูถือศุกูก ตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต เหตุผิดนัดชําระหน้ี  

นอกจากน้ี หากศุกูกทรัสตีมีสถานะเปนเจาหน้ีของผูระดมทุน ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาว

ไวดวย1 

5. ขอมูลอื่นท่ีเก่ียวของ 

ใหเปดเผยขอมูลอื่นที่เก่ียวของท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

 

                                                   
1 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
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สวนท่ี 6 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูก 

1. รายละเอียดของศุกูกท่ีเสนอขาย 

ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเช่ือถือ รวมท้ังรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ของศุกูกท่ีเสนอขาย 

ในกรณีท่ีศุกูกท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีสําคัญท่ีควรอธิบายเพ่ิมเติมจากขอมูลในหนาแรก เพ่ือให

ผูลงทุนเขาใจลักษณะของศุกูกท่ีเสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญของศุกูกที่เสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน 

วิธีการในการจายผลตอบแทนและการชําระหน้ี ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน เปนตน 

2. ขอจํากัดการโอนศุกูกท่ีเสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนศุกูกที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงาน  

เปนตน) 

3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

(1) วิธีการเสนอขายศุกูก  

 ใหระบุวาเปนการเสนอขายศุกูกผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือผูคาหลักทรัพยหรือไม 

(2) ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 

 (ก) ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข) ผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ค) ตัวแทนผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 นอกจากน้ี หากผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีความเกี่ยวของกับผูระดมทุนในลักษณะท่ีอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี 

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย1 

(3) ผูคาหลักทรัพย (กรณีผานผูคาหลักทรัพย) ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท  

นอกจากน้ี หากผูคาหลักทรัพยมีความเก่ียวของกับผูระดมทุนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิด 

ความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี เปนตน) 

ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย1 

(4) เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาหลักทรัพย 

ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายศุกูกกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย/ผูคาหลักทรัพย                 

ท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหรือการคาศุกูก  ท้ังน้ี ใหแสดงจํานวนเงิน               

คาศุกูกที่ผูเสนอขายศุกูกจะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาศุกูกไวดวย   

 (5) คาใชจายในการเสนอขายศุกูก  

 ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายศุกูก โดยสังเขป 

(6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อศุกูก  

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานท่ี เปนตน 
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(7) วิธีการจัดสรรศุกูก  

 ใหระบุหลักการจัดสรรศุกูกใหแกผูจองซ้ือ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน หรือ 

จํานวนศุกูกที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนศุกูกและเสนอขายตอผูลงทุน 

ตางประเทศ ใหระบุดวย 

(8) วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซ้ือศุกูก  

 ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาการจองซื้อศุกูก การกําหนดจํานวนในการจองซ้ือศุกูก 

ตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซ้ือศุกูก ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชยท่ีเปนตัวแทนรับเงิน 

คาจองซื้อศุกูก วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซ้ือศุกูกคืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือศุกูกเกินกวาจํานวนศุกูกท่ีเสนอขาย 

 ใหระบุการจัดสรรกรณีที่มีผูจองซ้ือศุกูกเกินกวาจํานวนศุกูกที่เสนอขาย 

(10) วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือศุกูก  

 ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซ้ือศุกูกในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับ 

การจัดสรรศุกูก 

(11) วิธีการสงมอบศุกูก  

 ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน1 (ถามี)  

ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากน้ี หากท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวของกับ    

ผูระดมทุนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน           

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 
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สวนท่ี 7 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1.  ใหกรรมการบริหารทุกคนและผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ของผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูก ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายศุกูก พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายศุกูกแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก  

(แลวแตกรณี)หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว 

ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบแสดง 

รายการขอมูลการเสนอขายศุกูก ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี)  

และบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก  

(แลวแตกรณี) มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี)  

ไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) และ 

บริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก  

(แลวแตกรณี) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว  

และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันท่ี  ................................................   

ตอผูสอบบัญชีแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออก 

ศุกูก (แลวแตกรณี) และบริษัทยอย 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจา 

ไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวา 

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 
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ชื่อ            ตําแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง               ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

2.  กรรมการคนอ่ืนของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) นอกจาก 1.1  

ใหลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก  

พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก 

แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) 

ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือ 

ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 

ท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  

ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 

…....………...................... เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี 

ลายมือชื่อของ …..........…..................... กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว 

ดังกลาวขางตน” 

ชื่อ             ตําแหนง      ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                            

4.                                                                        

5.                                                                        

         ชื่อ           ตําแหนง             ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
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 หมายเหตุ หากในวันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกตอสํานักงาน  
มีเหตุจําเปนที่ทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกได  
เมือ่เหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี)  ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  
เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถ 
รูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก 
(แลวแตกรณี) ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกและ    
รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตจุําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

3.  การรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา

บริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับน้ีแลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูระดมทุนในอนาคตแลว

เห็นวา สมมติฐานไดจัดทําข้ึนอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูระดมทุนหรือผูลงทุน

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูระดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูระดม

ทุนในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก)” 

ในกรณีท่ีที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลการเสนอขายศุกูกบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบาย

เง่ือนไขไวเพิ่มเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ………………. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ศุกูกน้ี ท่ีขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เน่ืองจาก …………..……….. (ไมมีขอมูลเพียงพอ 

ท่ีจะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูระดมทุน/ผูเสนอขายศุกูก (แลวแตกรณี)  

ในการตรวจสอบขอมูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา……..ซ่ึงขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ…………...แทน” 

ในกรณีท่ีที่ปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานน้ัน 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังน้ี 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ศุกูกน้ี ท่ีขาพเจาใชขอมูลจาก .…………………..…… ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองน้ี 

เปนอยางด”ี 

        ชื่อ             ตําแหนง      ลายมือชื่อ* 

1.                                                                               
2.                                                             


