
 

 

แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK 

 

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

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

 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบช่ืุอและรายละเอียดท่ีสําคัญโครงการศุกูกที่จะเสนอขาย 

-  ใหระบุขอความวา 

“ขอมูลสวนท่ีปรับปรุงตามแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ท่ีทรัสตีผูออกศุกูกไดย่ืนตอสํานักงานในคร้ังน้ี 

ใหถือเปนสวนหน่ึงของขอมูลตามแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK ท่ีมีผลใชบังคับ

เม่ือวันท่ี    (ระบุ)           ดวย” 
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สวนที่ 1   

รายการขอมูล  

ขอมูลเพ่ิมเติมที่สําคัญ  

ในกรณีท่ีมีขอมูลของผูระดมทุนหรือขอมูลศุกูกท่ีอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ 

ของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญในกรณีดังตอไปน้ี และยังไมไดเปดเผยในแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/ 

69-BASE-II&HNW-SUKUK และแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ที่ผานมา  

(1)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนประสบความเสียหายอยางรายแรง 

(2)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนหยุดประกอบกิจการท้ังหมด หรือบางสวน 

(3)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(4)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนทําสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจทั้งหมด หรือบางสวน ใน

การบริหารงานของบริษัท 

(5)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการรวมทุน ควบรวมกิจการ กระทําหรือถูกกระทํา

อันมีลักษณะเปนการครอบงํา หรือถูกครอบงํากิจการตามมาตรา 247 

(6)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการฟนฟูกิจการ 

  (7)  เหตุการณใด  ๆที่เปนเงื่อนไขท่ีจะทําใหผูถือตราสารถือเปนเหตุใหทรัสตีผูออกศุกูก 

ผิดขอตกลงตามตราสาร (events of default)  

(8)  มีการผิดขอตกลงในการชําระหน้ีตามตราสาร (default)  

(9)  ทรัสตีผูออกศุกูกมีการเปล่ียนแปลงแกไขขอตกลงใด ๆ ท่ีเก่ียวกับตราสารในสาระสําคัญ 

เชน อัตราหรือสัดสวนการจายผลประโยชนตอบแทน กําหนดเวลาไถถอน อายุตราสาร เปนตน  

(10)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหาร โครงสราง

การถือหุน อยางมีนัยสําคัญหรือมีการเปล่ียนแปลงผูมีอํานาจควบคุมของทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุน 

(11)  ตราสารหน้ีและศุกูกของทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการเปล่ียนแปลง            

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

(12)  มีการสงงบการเงินของกองทรัสตหรือผูระดมทุนใหสํานักงาน หนวยงานทางการ 

ซึ่งเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย 

(13)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 

(14)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคัญ 

(15)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการทํารายการระหวางกันที่เพ่ิมขึ้นจากท่ีเคย

เปดเผยไว 

(16)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีแผนการลงทุนท่ีสําคัญ 

(17)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนไดมาหรือสูญเสียไปซึ่งสัญญาการคาท่ีสําคัญ 
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(18)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีขอพิพาทท่ีอาจสงผลกระทบทําใหสวนของ         

ผูถือหุนลดลงเกินกวารอยละ 5 

(19)  ทรัสตีผูออกศุกูกจะมีการเพ่ิมมูลคาการเสนอขายของศุกูกจากท่ีเคยระบุไวในโครงการ 

สําหรับกรณีท่ีเปนการออกและเสนอขายศุกูกซ่ึงไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลในลักษณะโครงการ 

(20)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงมติคณะกรรมการ หรือมต ิ      

ท่ีประชุมผูถือหุนท่ีเคยอนุมัติใหออกศุกูกท่ีเคยระบุไวในโครงการ สําหรับกรณีที่เปนการออกและเสนอขายศุกูก

ซึ่งไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลในลักษณะโครงการ  

(21)  มีการเปล่ียนแปลงศุกูกทรัสต ีโดยหากศุกูกทรัสตีมีสถานะเปนเจาหน้ีของทรัสต ี       

ผูออกศุกูกหรือผูระดมทุน ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวดวย1 

(22)  ขอมูลของทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนท่ีมีความแตกตางจากขอมูลที่เคยเปดเผย

ไวในแบบแสดงรายการขอมูลท่ีเคยย่ืนตอสํานักงานในคร้ังแรกอยางมีนัยสําคัญ และมีผลตอการตัดสินใจ

ของผูลงทุน 

วิธีการเปดเผยขอมูล 

 ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพ่ิมเติม โดยเลือกวิธีการ ดังน้ี 

   (1) แสดงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมดังกลาว  

   (2) ใหอางอิงจากขอมูลที่ผูระดมทุนเคยไดย่ืนตอสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย และใหถือวาขอมูลดังกลาวเปนสวนหน่ึงของแบบ 69-PRICING-SUKUK (ในกรณีท่ีมี

การอางอิงขอมูลดังกลาว ใหสรุปขอมูล วันที่เผยแพร และระบุแหลงอางอิงขอมูลซึ่งผูลงทุนสามารถ

ตรวจสอบได เชน website ของสํานักงาน website ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ website  

ของผูระดมทุน เปนตน)  

                                                        
1 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
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สวนท่ี 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 1. ในกรณีเปนการเสนอขายศุกูกตอประชาชนเปนการท่ัวไป 

  1.1  ใหกรรมการบริหารทุกคนและผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของ                

ผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูก ลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบ 69-SUPPLEMENT-

SUKUK พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK            

แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

   “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ฉบับน้ีแลว และ      

ดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) หรือผูดํารง

ตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ         

ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

   (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบ 69-SUPPLEMENT-

SUKUK ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสดของ ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) และบริษัทยอยแลว  

   (2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี)         

มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ไดเปดเผยขอมูล       

ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญทั้งของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) และบริษัทยอยอยางถูกตอง

ครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

   (3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี)         

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูล              

การประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันท่ี  ................................................  ตอผูสอบบัญชีแลว            

ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทํา      

ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) 

และบริษัทยอย 

   ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูระดมทุน/           

ทรัสตีผูออกศุกูกตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวใน                        

แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจา (ผูระดมทุน/ทรัสต ี           

ผูออกศุกูก) มีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมา

แสดงใหปรากฏในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มี

การอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 1) 
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   ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาได          

รับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ

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

ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”            

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

  1.2  กรรมการคนอื่นของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) นอกจาก 1.1 ใหลงลายมือชื่อ

พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใด      

ลงนามกํากับเอกสารในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

   “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ฉบับน้ีแลว และดวย 

ความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ขาพเจาไมมีเหตุอันควร

สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจง          

ในสาระสําคัญ 

   ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูระดมทุน/         

ทรัสตีผูออกศุกูกตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวใน                   

แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจา (ผูระดมทุน/ทรัสต ี     

ผูออกศุกูก) มีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมา

แสดงใหปรากฏในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มี

การอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 1) 

   ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาได        

สอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 

หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให …....………...................... เปน              

ผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ …..........…..................... 

กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 
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         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

  

    * หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ตอสํานักงาน มีเหตุจําเปน        

ท่ีทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ได เม่ือเหตุดังกลาว      

หมดส้ินแลว ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือช่ือทันที เวนแต        

เหตุท่ีทําใหบคุคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถ 

รูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูระดมทุน/ทรัสต ี            

ผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK 

หรือเปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน  

 2. ในกรณีเปนการเสนอขายศุกูกในวงจํากัดตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ 

  ใหผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูกลงลายมือชื่อ 

พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใด 

ลงนามกํากับเอกสารในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

  “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ฉบับน้ีแลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดของบริษัท/ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

ของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําให

ผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   

  ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออก   

ศุกูกตามท่ีปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุไวในแบบ 69-SUPPLEMENT-

SUKUK ฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจา (ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก) มีความรับผิดชอบ

ตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏใน                         
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แบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอางอิงขอมูลจาก

แหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 1) 

  ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรอง   

ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไว

ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่

ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ             ตําแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

 


