
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก (รายคร้ัง) 
(แบบ 69-PO-SUKUK) 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูร้ะดมทุน) …… 

บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายศุกูก) …… 
 

เสนอขาย 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
  - ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของศุกูกท่ีเสนอขาย เช่น ศุกูกท่ีออกเป็นไปตามหลกัการประเภทใดของ
ศาสนาอิสลาม ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง (โดยกรณีศุกูกไม่มีประกนัตอ้งระบุดว้ยวา่ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง 
ไม่ถือเป็นหลกัประกนัของศุกูก ผูล้งทุนยงัคงมีความเส่ียงในระดบัเดียวกบัเจา้หน้ีสามญัของผูร้ะดมทุน) 
จ านวน ผลตอบแทน อาย ุบุคคลท่ีสามารถซ้ือศุกูก (เฉพาะกรณีท่ีไม่ไดเ้สนอขายต่อบุคคลทัว่ไป)  
ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หลกัประกนัหรือผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 
  - รายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น ผูร้ะดมทุน ศุกูกทรัสตี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ์  
ผูจ้ดัการการรับประกนัการจ าหน่าย ผูป้ระกนัการจ าหน่าย วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
มีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีท่ีมีจ านวนศุกูกท่ีขายไดน้อ้ยกวา่จ านวนศุกูกขั้นต ่า 
ท่ีผูร้ะดมทุนก าหนด เป็นตน้ 
 
  ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 
ผูร้ะดมทุนและเง่ือนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนั
ราคาหรือผลตอบแทนของศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิไดรั้บรองวา่ศุกูกท่ีเสนอขายเป็นไปตามหลกัศาสนาอิสลาม 
หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกแต่อยา่งใด 
ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกน้ี 
เป็นความรับผิดชอบของผูร้ะดมทุนและผูเ้สนอขายศุกูก 
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือ 
ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อศุกูกท่ีไดซ้ื้อศุกูกไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดง 
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รายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือผูถื้อศุกูก 
ไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกเป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความ 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
มีผลใชบ้งัคบั”  
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สำรบัญ  
หน้ำ 

ส่วนท่ี 1  สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet) 
ส่วนท่ี 2  ข้อมูลสรุป (executive summary) 
ส่วนท่ี 3  ข้อมูลผู้ระดมทุน  
ส่วนท่ี 4  ข้อมูลทรัสตีผู้ออกศุกูก (ให้เปิดเผยเฉพำะกรณีท่ีทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคล 

แยกต่ำงหำกจำกผู้ระดมทุน) 
ส่วนท่ี 5  รำยละเอยีดโครงสร้ำงศุกูก 
ส่วนท่ี 6  ข้อมูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยศุกูก 
ส่วนท่ี 7  กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

เอกสารแนบ 1 ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของผูร้ะดมทุน 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ยของผูร้ะดมทุน 
เอกสารแนบ 4 งบการเงิน 
เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 

ภำคผนวก 
ภาคผนวก  วิธีการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ 
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ส่วนท่ี 1 
สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet) 

 
 ใหส้รุปสาระส าคญัของตราสาร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร  
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
1. ใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลผูร้ะดมทุนในส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทรัสตีผูอ้อกศุกูกในส่วนท่ี 4 

รายละเอียดโครงสร้างศุกูกในส่วนท่ี 5 และขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายศุกูกในส่วนท่ี 6 โดยยอ่ เพื่อให้ 
ผูล้งทุนเขา้ใจภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของผูร้ะดมทุน โครงสร้างศุกูก รายละเอียดการเสนอขาย 

2. ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัการน าเงินไปใช ้(วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน จ านวนเงินและระยะเวลา
ท่ีใชเ้งินโดยประมาณ) 

3. เปิดเผยประวติัผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ี 
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึ้นและการผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

4. กรณีผูร้ะดมทุนเป็นบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทัว่ไป ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี  

4.1  สัดส่วนการออกตราสารหน้ี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
4.2  สัดส่วนการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
4.3  สัดส่วนหน้ีสินอ่ืน ๆ ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย1 ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

 
 (ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนท่ี 3 ถึงส่วนท่ี 6  ก่อนตัดสินใจจองซื้อศุกูก) 
 

 
1 เช่น หน้ีสินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ืมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลผู้ระดมทุน 
 
   ขอ้มูลต่อไปน้ีใหเ้ปิดเผยถึงขอ้มูลของผูร้ะดมทุน (originator) โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลของทรัสตีผูอ้อกศุกูก ยกเวน้หวัขอ้ท่ีก าหนดใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มูลทรัสตีผูอ้อกศุกูกดว้ย  ทั้งน้ี 
ขอ้มูลท่ีก าหนดใหเ้ปิดเผยเป็นเพียงขอ้มูลขั้นต ่า ผูร้ะดมทุนควรพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดอ่ืน ๆ  
ท่ีช่วยท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจและเห็นภาพธุรกิจของผูร้ะดมทุนไดช้ดัเจนขึ้น 

1.  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ระดมทุน  
1.1  ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

(1) กรณีผูร้ะดมทุนมีหนา้ท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีต่อส านกังาน หรือเพิ่งยื่น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี/ศุกูกต่อประชาชน และแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว
มีผลใชบ้งัคบัไม่เกิน 1 ปี ใหผู้ร้ะดมทุนเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีไดเ้คยเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีงวดปีล่าสุดหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี/ศุกูกท่ีเคยจดัส่งต่อส านกังาน
และปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัดว้ย  รวมทั้ง ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด  
และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชีถึงไตรมาสล่าสุดดว้ย 

(2) กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหผู้ร้ะดมทุนเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั โดยมีหวัขอ้และรายละเอียด
เป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีโดยอนุโลม รวมถึงใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินและ
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ย อยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ 2 ปีท่ีผา่นมา (เป็นงบการเงินปีล่าสุดท่ีผา่นการตรวจสอบ  
จากผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานและงบการเงินปียอ้นหลงัอีกหน่ึงปี)  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผย
ขอ้มล MD&A ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชีถึง 
ไตรมาสล่าสุดดว้ย   

1.2 ใหเ้พิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของผูร้ะดมทุน (กรณีท่ีออกเป็นศุกูกไม่มี 
ประกนั) และยอดหน้ีคงคา้งในการออกหุน้กูห้รือตัว๋เงินคร้ังก่อน  

1.3  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียดวิธี 
การค านวณแสดงตามภาคผนวก  

1.4  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูกท่ีเฉพาะเจาะจงผูร้ะดมทุน  
เช่น การเปล่ียนโครงสร้างธุรกิจ การเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททางกฎหมาย การเปล่ียนแปลง 
ฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดด ารง financial covenant กบัสถาบนัการเงิน ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ความเส่ียง
ของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลค ้าประกนั การพึ่งพาการระดมทุนจากศุกูกและความเส่ียง
จากความสัมพนัธ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูร้ะดมทุนและศุกูกทรัสตี  
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รายการขอ้มูลเพิ่มเติม  
 1. หากผูร้ะดมทุนเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย (“ส านกังานสาขา”) การเปิดเผย
ขอ้มูลตาม 1.1 และ 1.2 ขา้งตน้ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของส านกังานสาขาเป็นหลกั และระบุขอ้มูลของ 
ส านกังานใหญ่ (หมายถึง ธนาคารต่างประเทศทั้งองคก์ร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอ้มูล 
การประกอบธุรกิจ ตวัเลขรายการบญัชีในงบการเงินท่ีส าคญั และผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ส านกังานใหญ่ (ถา้มี) รวมทั้งแสดงขอ้ผกูพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีระบุวา่ส านกังานสาขาจะด ารงฐานะ   
การช าระหน้ีใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากการท่ีส านกังานสาขาจะส่งเงินออกไปใหส้ านกังานใหญ่  ทั้งน้ี  
ใหแ้นบงบการเงินของส านกังานสาขาเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก  
นอกจากน้ี ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

1.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของผูร้ะดมทุน เช่น กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายเก่ียวกบัหลกัต่างตอบแทน  

1.2 ความเส่ียงในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนลม้ละลาย ซ่ึงผูถื้อศุกูกอาจไม่สามารถขอรับช าระหน้ีหรือ
ฟ้องบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นของส านกังานสาขาและส านกังานใหญ่  ทั้งน้ี หากมีการเปิดเผยอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ ให้ระบุค  าเตือนวา่ ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่
อาจไม่สะทอ้นความสามารถในการคืนเงินลงทุน และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของส านกังานสาขา
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเกิดกรณีลม้ละลาย 

2. หากผูร้ะดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ ให้เปิดเผยความเส่ียงเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
2.1  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการต่างประเทศ เน่ืองจากไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่น 

ประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการดงักล่าว และปัญหา 
ความแตกต่างของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัซ่ึงเป็นกฎหมายต่างประเทศ (ถา้มี) ดว้ย 

2.2  ผลกระทบท่ีผูถื้อศุกูกของกิจการต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ีกฎหมายของประเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ หรือขอ้จ ากดัในการควบคุมการเขา้ออก 
เงินระหวา่งประเทศ (ถา้มี) 

2.3  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ การช าระราคา 
และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทั้งวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

2.4  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจของ 
ผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

2.5  ความเส่ียงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงของภาครัฐบาล ความเส่ียง
จากผลกระทบต่อเน่ือง และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจมหภาค 

2.6  ผูค้  ้าประกนัท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) 
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ส่วนท่ี 4 
ข้อมูลทรัสตีผู้ออกศุกูก 

(ใหเ้ปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ะดมทุน) 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
ใหร้ะบุช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร 

Home Page (ถา้มี) จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
2. ผูถื้อหุน้ 

ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหุน้ท่ีถือและสัดส่วน 
การถือหุน้ล่าสุด  ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุม
เดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 

3. รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
ใหร้ะบุรายช่ือและค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

4. รายละเอียดของกองทรัสตข์องบริษทั 
- ใหร้ะบุวา่บริษทัมีกองทรัสต์ทั้งหมดก่ีกอง แต่ละกองออกศุกูกใด (ใหร้ะบุช่ือเฉพาะของศุกูก) 
- ใหร้ะบุวา่ทรัพยสิ์นในแต่ละกองทรัสตค์ืออะไร  
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ส่วนท่ี 5 
รำยละเอยีดโครงสร้ำงศุกูก 

1. รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง 
ใหเ้ปิดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการอา้งอิงส าหรับการออกศุกูกในคร้ังน้ี โดยให้

เปิดเผยถึงลกัษณะของทรัพยสิ์น และมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นดงักล่าว 
2. โครงสร้างศุกูก 

ใหอ้ธิบายวา่การออกศุกูกในคร้ังน้ีมีโครงสร้างท่ีส าคญั ขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่การยืน่ 
ค าขออนุญาตต่อส านกังาน การขายใบทรัสต ์การตั้งกองทรัสต ์การโอนทรัพยสิ์นเขา้กองทรัสต ์(อธิบาย
ตามล าดบัขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นก่อนหลงั โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายดว้ย เพื่อให้ง่ายต่อการ 
ท าความเขา้ใจของผูล้งทุน) วิธีการการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิงเพื่อมาช าระ
ผลตอบแทนศุกูก และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนดัช าระหน้ีหรือเม่ือศุกูกส้ินอายุ 

3. รายละเอียดของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ 
ใหร้ะบุช่ือของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ์ประวติัการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประวติัในการ 

ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ 
4. สรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใหส้รุปสาระส าคญัของร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกศุกูก  
โดยอยา่งนอ้ยใหส้รุปภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูร้ะดมทุน ทรัสตีผูอ้อกศุกูก ศุกูกทรัสตี และ 
ผูถื้อศุกูก ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เหตุผิดนดัช าระหน้ี นอกจากน้ี หากศุกูกทรัสตีมีสถานะ 
เป็นเจา้หน้ีของผูร้ะดมทุน ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 

5. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนท่ี 6 
ข้อมูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยศุกูก 

1. รำยละเอยีดของศุกูกท่ีเสนอขำย 
(1) ใหแ้สดงผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของศุกูกท่ีเสนอขาย 
(2)  ในกรณีท่ีศุกูกท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอ้มูลในหนา้แรก 

เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของศุกูกท่ีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของศุกูกท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย 
เช่น วิธีการในการจ่ายผลตอบแทนและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 
ขอ้มูลผูค้  ้าประกนั (ใหแ้สดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูค้  ้าประกนั) และสรุปสาระส าคญั
ของสัญญาค ้าประกนั (กรณีเป็นการค ้าประกนั) เป็นตน้ 

(3)  ในกรณีศุกูกมีอตัราผลตอบแทนลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่แบบคงท่ี ใหแ้สดงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
(Internal Rate of Return : IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเง่ือนไขขา้งตน้แลว้ท าใหผ้ลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ 
ไม่เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไว ้เช่น  

- กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบ้ีย  ใหแ้สดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจเกิดขึ้นได ้เช่น  
ผูอ้อกศุกูกเล่ือนการช าระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 
2. ข้อจ ำกดักำรโอนศุกูกท่ีเสนอขำย (ถา้มี เช่น ขอ้จ ากดัการโอนศุกูกท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน เป็นตน้) 
3. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 

(1) วิธีการเสนอขายศุกูก  
 ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายศุกูกผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือผูค้า้หลกัทรัพยห์รือไม่ 

(2) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(กรณีผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย) ใหร้ะบุ 
 (ก) ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ข) ผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ค) ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
 นอกจากน้ี หากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยมี์ความเก่ียวขอ้งกบัผูร้ะดมทุนในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี 
เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

(3) ผูค้า้หลกัทรัพย ์(กรณีผา่นผูค้า้หลกัทรัพย)์ ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์ 
นอกจากน้ี หากผูค้า้หลกัทรัพยมี์ความเก่ียวขอ้งกบัผูร้ะดมทุนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) 
ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 
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(4) เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้หลกัทรัพย ์
ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้สนอขายศุกูกกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย/์ผูค้า้หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบั

เง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหรือการคา้ศุกูก  ทั้งน้ี ใหแ้สดงจ านวนเงินค่าศุกูกท่ี 
ผูเ้สนอขายศุกูกจะไดรั้บหลงัจากหกัค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ศุกูกไวด้ว้ย   
 (5) ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายศุกูก  
 ใหร้ะบุจ านวนประกอบรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเสนอขายศุกูก โดยสังเขป 

(6) วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือศุกูก  
 ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 

(7) วิธีการจดัสรรศุกูก  
 ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรศุกูกใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรือจ านวนศุกูก
ท่ีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนศุกูกและเสนอขายต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ใหร้ะบุดว้ย 

(8) วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือศุกูก  
 ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือศุกูก การก าหนดจ านวนในการจองซ้ือศุกูกต่อราย 
วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือศุกูก ช่ือบริษทัเงินทุนหรือธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นตวัแทนรับเงินค่าจองซ้ือ 
ศุกูก วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือศุกูกคืน  

(9) การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือศุกูกเกินกวา่จ านวนศุกูกท่ีเสนอขาย 
 ใหร้ะบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือศุกูกเกินกวา่จ านวนศุกูกท่ีเสนอขาย 

(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือศุกูก  
 ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือศุกูกในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บ 
การจดัสรรศุกูก 

(11) วิธีการส่งมอบศุกูก  
 ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 
4. ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)  

ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ นอกจากน้ี หากท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งกบั     
ผูร้ะดมทุนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั 
มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 
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ส่วนท่ี 7 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

1. ใหก้รรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของ 
ผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูก ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายศุกูก พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายศุกูกแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ีแลว้ 
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) 
หรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น 
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ 
ขอรับรองวา่ 

 (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายศุกูก ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัยอ่ยแลว้  

 (2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) มีระบบ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี
เป็นสาระส าคญัทั้งของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  
รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 (3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้ร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)  
มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  ................................................  ต่อผูส้อบบญัชีแลว้  
ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท า 
ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) 
และบริษทัยอ่ย 

 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกศุกูกตามท่ีปรากฏ
ในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก
ฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ศุกูกฉบบัน้ี  (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุน
สามารถตรวจสอบได)้ 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว้
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ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ            ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                           
2.                                                                                      
3.                                                                                                                           
4.                                                                                      
5.                                                                                      

ช่ือ            ต าแหน่ง               ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

2. กรรมการคนอ่ืนของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) นอกจาก 1.ใหล้งลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก พร้อมทั้งมอบอ านาจ 
ใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกแทนดว้ย โดยใหใ้ช้
ขอ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ีแลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ขา้พเจา้ไม่มีเหตุ 
อนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควร 
ตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูล 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้…....………...................... เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ …..........…..................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ             ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                           
2.                                                                                      
3.                                                                                                                         
4.                                                                                     
5.                                                                                     

         ช่ือ           ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
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 หมายเหตุ หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกต่อส านกังาน  
มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกได ้ 
เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)  ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  
เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถ 
รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
(แลว้แต่กรณี) ไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกและ     
ร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

3. การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั  

(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ะดมทุนในอนาคตแลว้เห็นวา่ 
สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูร้ะดมทุนหรือผูล้งทุน 
อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูร้ะดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ะดมทุน 
ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก)” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายศุกูกบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเง่ือนไขไว้
เพิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกน้ี  
ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะตรวจสอบ 
หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูร้ะดมทุน/ผูเ้สนอขายศุกูก (แลว้แต่กรณี) ในการตรวจสอบ
ขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ…………...แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิง  

ใหร้ะบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกน้ี  

ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก .…………………..…… ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี” 

        ช่ือ             ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                            
2.                                                                          
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ภำคผนวก 

 

วิธีกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน (key financial ratio) แบ่งตำมประเภทธุรกจิ  
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 

1. กลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำรท่ัวไป 
(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
(2) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(3) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(4) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสิน
ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

(5) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

(7) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนด
ภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

(หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสินระยะยาว 
ท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

(8) เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสิน 
ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน * 100 / หน้ีสินทั้งหมดท่ีมี
ภาระดอกเบ้ีย 

2. กลุ่มธนำคำรพำณิชย์ 
(1) สินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(สินทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ 
ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง) 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(2) แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คงต่อความตอ้งการ
แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คง (Net Stable Funding 
Ratio: NSFR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คง / ความตอ้งการแหล่งเงินท่ีมี
ความมัน่คง) 

(3) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(4) เงินกองทุนทั้งส้ิน (CAR ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

3. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสิน 
ทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 
(NCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
(3) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย  (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(5) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั       
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสิน
ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

(6) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

4. กลุ่มธุรกจิประกนัชีวิต 
(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนท่ีตอ้ง      
ด ารงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกนัภยั  
(ร้อยละ) 

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินส ารองประกนัภยั 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(3) อตัราการเปล่ียนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 
(4) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉล่ีย) 
(5) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  
(รวมค่าบ าเหน็จ) ต่อเบ้ียรับประกนัภยัสุทธิ  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบ าเหน็จ) * 100 / 
เบ้ียรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกจิลสีซ่ิง 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา                        
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  
(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเช่ือรวม  

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

(7) อตัราการเติบโตของรายได ้(ร้อยละ) (รายไดร้วมงวดก่อน-รายไดร้วมงวดปัจจุบนั) * 100 / 
รายไดร้วมงวดก่อน 

6. บริษัทในกลุ่มสินเช่ือส่วนบุคคล 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย                 
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม  (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                
(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินใหสิ้นเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้* 100 / เงินให้
สินเช่ือรวม 

(6) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม 
(allowance for doubtful account to total 
receivables ratio) (ร้อยละ) 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสิ้นเช่ือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย                
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 
 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

(6) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (เฉล่ีย) 
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หมายเหตุ : 
1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio  

(ร้อยละ) เท่ากบั ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ ส าหรับกิจการในกลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มุนเวียน-สินคา้
คงเหลือ) / หน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีท่ีงบก าไรขาดทนุเป็นงบระหว่างปี 
ให้น าขอ้มูลยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาค านวณเพื่อให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัท า 
งบระหว่างปีส าหรับงวดปีก่อน ให้จดัท า key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุ
เพ่ิมเติม 

 


