
 

 

แบบ 69-PRICING-SUKUK 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของทรัสตีผูออกศุกูก) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุลักษณะท่ีสําคัญของศุกูกที่เสนอขาย เชน ศุกูกท่ีออกเปนไปตามหลักการประเภทใดของ

ศาสนาอิสลาม ทรัพยสินที่ใชอางอิง (โดยกรณีศุกูกไมมีประกันตองระบุดวยวาทรัพยสินท่ีใชอางอิง 

ไมถือเปนหลักประกันของศุกูก ผูลงทุนยังคงมีความเส่ียงในระดับเดียวกับเจาหน้ีสามัญของผูระดมทุน) 

จํานวน ผลตอบแทน อายุ บุคคลท่ีสามารถซ้ือศุกูก (เฉพาะกรณีท่ีไมไดเสนอขายตอบุคคลท่ัวไป)  

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ หลักประกันหรือผูค้ําประกัน (ถามี) 

- รายละเอียดท่ีสําคัญอื่นๆ เชน ทรัสตีผูออกศุกูก ศุกูกทรัสตี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาชะรีอะฮ  

ผูจัดการการรับประกันการจําหนาย ผูประกันการจําหนาย วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ศุกูกมีผลใชบังคับ เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจํานวนศุกูกท่ีขายไดนอยกวาจํานวนศุกูก 

ขั้นต่ําท่ีผูระดมทุนกําหนด เปนตน 

- ใหระบุขอความวา 

“ขอมูลตามแบบแสดงรายการขอมูลท่ีทรัสตีผูออกศุกูกไดย่ืนตอสํานักงานและมีผลใชบังคับเม่ือ      

วันท่ี    (ระบุ)        รวมทั้งขอมูลสวนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ท่ียื่นมา  

กอนหนาภายใตโครงการน้ีถือเปนขอมูลสวนหน่ึงของแบบ 69-PRICING-SUKUK ฉบับน้ีดวย” 

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ 

ผูระดมทุนและเงื่อนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเก่ียวของเปน

อยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกน้ี มิไดเปนการแสดงวา

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย หรือมิได

ประกันราคาหรือผลตอบแทนของศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิไดรับรองวาศุกูกท่ีเสนอขายเปนไปตาม 

หลักชะรีอะฮ หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายศุกูกแตอยางใด ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายศุกูกน้ีเปนความรับผิดชอบของทรัสตีผูออกศุกูก 
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 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือศุกูกที่ไดซ้ือศุกูกไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ี 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท 

หรือผูถือศุกูกไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535   

ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกเปนเท็จ

หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายศุกูกมีผลใชบังคับ” 
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สวนที่ 1   

รายการขอมูล  

 

1. สรุปขอมูลสําคัญของศุกูก (factsheet)   

ใหจัดทําแบบ factsheet ท่ีมีรายละเอียดของศุกูกที่เสนอขายในครั้งน้ัน โดยจัดทําตามแบบ      

ท่ีกําหนดในประกาศที่เก่ียวของ   

2. ขอจํากัดการโอนศุกูกที่เสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนศุกูกท่ีไดจดทะเบียนไวกับ

สํานักงาน เปนตน) 

3. ขอมูลการเสนอขาย  

ใหเปดเผยขอมูลท่ีมีรายละเอียดการจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 

ในกรณีเสนอขายตอประชาชนทั่วไป ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1)  วิธีการเสนอขายศุกูก ใหระบุวาเปนการเสนอขายศุกูกผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

หรือไม 

 (2) ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (กรณผีานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 

  (ก) ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข) ผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ค) ตัวแทนผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 นอกจากน้ี หากผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีความเกี่ยวของกับผูระดมทุนในลักษณะ        

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน  

เปนเจาหน้ี เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย1 

(3) ผูคาหลักทรัพย (กรณีผานผูคาหลักทรัพย) ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท  

 นอกจากน้ี หากผูคาหลักทรัพยมีความเก่ียวของกับผูระดมทุนในลักษณะท่ีอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี 

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย1 

 (4) เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาศุกูก  

 ใหระบุขอตกลงระหวางทรัสตีผูออกศุกูกกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย/ผูคาหลักทรัพย 

ท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหรือการคาศุกูก  ท้ังน้ี ใหแสดงจํานวนเงินคาศุกูก 

ท่ีทรัสตีผูออกศุกูกจะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาศุกูกไวดวย   

 (5) คาใชจายในการเสนอขายศุกูก  

 ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายศุกูก โดยสังเขป 

                                                        
1 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
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(6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อศุกูก  

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานท่ี เปนตน 

(7) วิธีการจัดสรรศุกูก  

 ใหระบุหลักการจัดสรรศุกูกใหแกผูจองซ้ือ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน  

หรือจํานวนศุกูกท่ีจะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนศุกูกและเสนอขายตอผูลงทุน

ตางประเทศ ใหระบุดวย 

 (8) วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซ้ือศุกูก  

  ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาการจองซื้อศุกูก การกําหนดจํานวนในการจองซ้ือ 

ศุกูกตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซื้อศุกูก ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย  ท่ีเปนตัวแทนรับเงิน 

คาจองซื้อศุกูก วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซ้ือศุกูกคืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือศุกูกเกินกวาจํานวนศุกูกท่ีเสนอขาย 

  ใหระบุการจัดสรรกรณีท่ีมีผูจองซื้อศุกูกเกินกวาจํานวนศุกูกท่ีเสนอขาย 

 (10)  วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือศุกูก  

  ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อศุกูกในกรณีท่ีผูจองซ้ือไมไดรับ

การจัดสรรศุกูก 

(11) วิธีการสงมอบศุกูก  

  ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

(12)  ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 1  

                ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากน้ี หากท่ีปรึกษาทางการเงิน                   

มีความเกี่ยวของกับผูระดมทุนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือ

หุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

ในกรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 

ใหเปดเผยขอมูลขั้นต่ําตามมาตรา 69(10)  

4. ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ีเพิ่มเติมดวย 

(1) ขอมูลเกี่ยวกับการนําเงินไปใช (วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงินและระยะเวลา 

ท่ีใชเงินโดยประมาณ)  

(2) กรณีเสนอขายศุกูกตอประชาชนท่ัวไป และผูลงทุนรายใหญ ใหเปดเผยอัตราสวน

ทางการเงิน* ดังน้ี 

(2.1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเส่ือมราคา  

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2.2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  

(2.3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  
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(2.4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(2.5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(2.6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (B/E size to interest bearing debt 

ratio) 

(2.7)  อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินท่ีมีภาระ 

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

(2.8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

* ในกรณีท่ี key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูระดมทุนสามารถปรับ

รายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะหของที่ปรึกษา

ทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาท่ีจําหนายศุกูก  ท้ังน้ี สามารถใชคูมือจัดทําแบบแสดงรายการ

ขอมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เปนแนวทางในการเลือกใช key financial ratio ได  

ตัวอยางเชน  1. กรณีท่ีผูระดมทุนเปนธนาคารพาณิชย สามารถใชขอมูล liquidity coverage ratio /  

net stable funding ratio แทนรายการ current ratio  

                     2. กรณีท่ีผูระดมทุนเปนบริษัทหลักทรัพย สามารถใชขอมูล net capital แทนรายการ 

current ratio ได เปนตน                    

 (3) ใหแนบรางสัญญากอตั้งทรัสตเพ่ิมเติมสําหรับการเสนอขายในคร้ังน้ี  และในกรณ ี   

เสนอขายศุกูกตอประชาชนทั่วไปและผูลงทุนรายใหญใหระบุวารางสัญญากอต้ัง 

ทรัสตสําหรับการเสนอขายในครั้งน้ีมีการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงจากขอกําหนดสิทธิ 

ท่ีเปนสวนหน่ึงของแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK 

  ไมแตกตาง  

  แตกตาง ใหระบุรายละเอียดท่ีแตกตางกัน* 

หมายเหต ุ * ในกรณีท่ีรางสัญญากอต้ังทรัสตที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายศุกูกฉบับน้ี มีสาระสําคัญแตกตางจากขอกําหนดสิทธิฉบับท่ีไดย่ืนตอ

สํานักงานพรอมแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK ทรัสต ี             

ผูออกศุกูกตองดําเนินการย่ืนแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK         

ชุดใหมตอสํานักงาน  

(4)  รายละเอียดโครงสรางศุกูก 

4.1  รายละเอียดทรัพยสินท่ีใชอางอิง 

ใหเปดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสินท่ีใชในการอางอิงสําหรับการออกศุกูกในครั้งน้ี 

โดยใหเปดเผยถึงลักษณะของทรัพยสิน และมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินดังกลาว 
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4.2  โครงสรางศุกูก 

ใหอธิบายวาการออกศุกูกในครั้งน้ีมีโครงสรางท่ีสําคัญ ขั้นตอน และกระบวนการ

ตัง้แตการย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน การขายใบทรัสต การตั้งกองทรัสต การโอนทรัพยสินเขา

กองทรัสต (อธิบายตามลําดับขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นกอนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคําอธิบายดวย 

เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจของผูลงทุน) วิธีการการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยท่ีใช

อางอิงเพ่ือมาชําระผลตอบแทนศุกูก  และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนัดชําระหน้ีหรือเม่ือศุกูกส้ินอายุ 

4.3  รายละเอียดของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ   

ใหระบุช่ือของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ประวัติการศึกษา ความรูความสามารถ และประวัติ

ในการทําหนาที่เปนท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 

4.4  สรุปสาระสําคัญของสัญญาท่ีเก่ียวของ 

ใหสรุปสาระสําคัญของรางสัญญากอต้ังทรัสตและสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

การออกศุกูก โดยอยางนอยใหสรุปภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของผูระดมทุน ทรัสตีผูออกศุกูก  

ศุกูกทรัสตี และผูถือศุกูก ตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต เหตุผิดนัดชําระหน้ี  

4.5  ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 

ใหเปดเผยขอมูลอื่นท่ีเก่ียวของท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

กรณีเสนอขายผูลงทุนท่ัวไป 

1. ขอมูลทั่วไป 

ใหระบุช่ือ  สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท 

โทรสาร Home Page (ถามี) จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท 

2. ผูถือหุน 

ใหระบุรายชื่อกลุมผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรก พรอมท้ังจํานวนหุนที่ถือและ

สัดสวนการถือหุนลาสุด  ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของ และผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอํานาจ

ควบคุมเดียวกันเปนกลุมเดียวกัน 

3. รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

 ใหระบุรายชื่อและคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

กรณีเสนอขายผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 

ใหระบช่ืุอ  สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท โทรสาร 

Home Page (ถามี) จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด ผูถือหุน กรรมการและผูบริหาร  

และรายละเอียดของกองทรัสตของทรัสตีผูออกศุกูก 
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1. ใหกรรมการบริหารทุกคนและผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงาน

บัญชีของผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูก ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

ในแบบ 69-PRICING-SUKUK พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารใน 

แบบ 69-PRICING-SUKUK แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ 69-PRICING-SUKUK ฉบับน้ีแลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี)  

หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากน้ี ขาพเจา    

ขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของ 

แบบ 69-PRICING-SUKUK ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) และบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก  

(แลวแตกรณี) มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี)  

ไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) และ 

บริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก  

(แลวแตกรณี) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว  

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

ตอผูสอบบัญชีแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุม 

ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูระดมทุน/ 

ทรัสตีผูออกศุกูก (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.  กรรมการคนอื่นของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) นอกจาก 1. 

ใหลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบ 69-PRICING-SUKUK พรอมท้ังมอบอํานาจ

ใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบ 69-PRICING-SUKUK แทนดวย โดยใหใชขอความและ

รูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ 69-PRICING-SUKUK ฉบับน้ีแลว และ   

ดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ขาพเจาไมมีเหตุ   

อันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง

แจงในสาระสําคัญ 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 

ท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  

ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 

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

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

ดังกลาวขางตน” 

ชื่อ             ตําแหนง      ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                            

4.                                                                        

5.                                                                        
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ชื่อ           ตําแหนง        ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
  

 หมายเหตุ หากในวันท่ียื่นแบบ 69-PRICING-SUKUK ตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที ่        

ทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบ 69-PRICING-SUKUK ได เมื่อเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว 
ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคล
ดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการท่ีบคุคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือ               
ไมสามารถบังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแต

กรณี) ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบ 69-PRICING-SUKUK หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มี
เหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

3.  การรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา

บริษัท (ถามี) ในแบบ 69-PRICING-SUKUK โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบ 69-PRICING-SUKUK ฉบับน้ีแลว และดวย           

ความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูระดมทุนในอนาคตแลว

เห็นวา สมมติฐานไดจัดทําข้ึนอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูระดมทุนหรือผูลงทุน

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูระดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ 

ผูระดมทุนในอนาคตในแบบ 69-PRICING-SUKUK)” 

ในกรณีท่ีที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของกับ 

แบบ 69-PRICING-SUKUK บางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเง่ือนไข

ไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ………………. ของแบบ 69-PRICING-SUKUK น้ี              

ท่ีขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เน่ืองจาก …………..……….. (ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ 

หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ในการตรวจสอบ

ขอมูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

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

ในกรณีท่ีที่ปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานน้ัน 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังน้ี 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง …………….….. ของแบบ 69-PRICING-SUKUK น้ี               

ท่ีขาพเจาใชขอมูลจาก .…………………..…… ซ่ึงขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ีเปนอยางด”ี 
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ชื่อ             ตําแหนง         ลายมือชื่อ* 
1.                                                                               
2.                                                            
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เอกสารประกอบการย่ืนแบบ 69-PRICING-SUKUK 

เอกสาร 
 

1 หนังสือรับรองการดํารงคุณสมบัติของผูออกศุกูก (checklist) (ถามี) 
 

2 2.1 หนังสือรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน

สําหรับการเสนอขายศุกูก (ถามี) 

2.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพย 

ท่ีทําหนาท่ีจําหนายศุกูก/ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

 

3 หนังสือขอจดขอจํากัดการโอนผูถือศุกูก (ถามี) 
 

4 หนังสือรับทราบขอจํากัดการโอนศุกูกของนายทะเบียน (ถามี) 
 

5 หนังสือแสดงการยอมรับการแตงตั้งเปนศุกูกทรัสตี  
 

6 อ่ืน ๆ (ถามี) ระบุ.........................................  

 

 


