
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก (MTN) 

แบบ 69-PRICING-SUKUK 

 

บริษทั .......... (ชือไทย/องักฤษของทรัสตีผูอ้อกศุกูก) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหร้ะบุลกัษณะทีสาํคญัของศุกูกทีเสนอขาย เช่น ศุกูกทีออกเป็นไปตามหลกัการประเภทใดของศาสนา

อิสลาม ทรัพยสิ์นทีใชอ้า้งอิง (โดยกรณีศุกูกไม่มีประกนัตอ้งระบุดว้ยวา่ทรัพยสิ์นทีใชอ้า้งอิงไม่ถือเป็น

หลกัประกนัของศุกูก ผูล้งทุนยงัคงมีความเสียงในระดบัเดียวกบัเจา้หนีสามญัของผูร้ะดมทุน)  

จาํนวน ผลตอบแทน อายุ บุคคลทีสามารถซือศกุูก (เฉพาะกรณีทีไม่ไดเ้สนอขายต่อบุคคลทวัไป)  

ผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ หลกัประกนัหรือผูค้าํประกนั (ถา้มี) 

- รายละเอียดทีสาํคญัอืนๆ เช่น ทรัสตีผูอ้อกศุกูก ศุกูกทรัสตี ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษาชะรีอะฮ ์  

ผูจ้ดัการการรับประกนัการจาํหน่าย ผูป้ระกนัการจาํหน่าย วนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย  

ศุกูกมีผลใชบ้งัคบั เงอืนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีทีมีจาํนวนศุกูกทีขายไดน้้อยกว่าจาํนวนศุกูก  

ขนัตาํทีผูร้ะดมทุนกาํหนด เป็นตน้ 

- ใหร้ะบุขอ้ความวา่ 

“ขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูลทีทรัสตีผูอ้อกศุกูกไดย้นืต่อสํานกังานและมีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที    (ระบุ) 

       รวมทงัขอ้มูลส่วนทีปรับปรุงตามแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ทียืนมา  ก่อนหนา้ภายใต ้

โครงการนีถือเป็นขอ้มูลส่วนหนึงของแบบ 69-PRICING-SUKUK ฉบบันีดว้ย” 

ให้มีคําเตือนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกียวกบั 

ผูร้ะดมทุนและเงือนไขของศุกูก รวมทงัความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียงทีเกียวขอ้งเป็นอยา่งดี  

การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกนี มิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยแ์นะนาํใหล้งทุนในศุกูกทีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของศุกูกที

เสนอขาย หรือมิไดรั้บรองวา่ศุกูกทีเสนอขายเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้ง

ของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกแต่อยา่งใด ทงันี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของ

ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกนีเป็นความรับผิดชอบของทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
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หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกมีขอ้ความหรือรายการทีเป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความที

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ผูถื้อศุกูกทีไดซื้อศุกูกไม่เกินหนึงปีนบัแต่วนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายศุกูกนนัมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือผูถื้อศกุูกไดต้ามมาตรา  แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.   ทงันี ภายในหนึงปีนบัแต่วนัทีไดรู้้ 

หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความทีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกมีผลใชบ้งัคบั” 



- 3 - 

 

 

ส่วนที    

รายการข้อมูล  

1. สรุปขอ้มูลสาํคญัของศุกูก (factsheet)   

 ให้จดัทาํแบบ factsheet ทีมีรายละเอียดของศุกูกทีเสนอขายในครังนนั โดยจดัทาํตามแบบทีกาํหนด 

ในประกาศทีเกียวขอ้ง   

2. ขอ้จาํกดัการโอนศุกูกทีเสนอขาย (ถา้มี เช่น ขอ้จาํกดัการโอนศุกูกทีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน เป็นตน้) 

3. ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนีเพิมเติมดว้ย 

 (1)  ขอ้มูลเกียวกบัการนาํเงินไปใช ้(วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน จาํนวนเงินและระยะเวลาทีใชเ้งินโดยประมาณ)  

 (2)  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียดวิธีการคาํนวณ 

แสดงตามภาคผนวก  

 (3)  ใหแ้นบร่างสัญญาก่อตงัทรัสตเ์พมิเติมสาํหรับการเสนอขายในครังนี และในกรณีเสนอขายศุกูก 

ต่อประชาชนทวัไปและผูล้งทุนรายใหญ่ใหร้ะบุวา่ร่างสัญญาก่อตงัทรัสตส์ําหรับการเสนอขายในครังนี 

มีการเพมิเติมหรือเปลียนแปลงจากขอ้กาํหนดสิทธิทีเป็นส่วนหนึงของแบบ -BASE-PO-SUKUK/ 

69-BASE-II&HNW-SUKUK 

  ไม่แตกต่าง  

  แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดทีแตกต่างกนั* 

หมายเหตุ  * ในกรณีทีร่างสัญญาก่อตงัทรัสตที์ประกอบเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายศุกูกฉบบันี มีสาระสาํคญัแตกต่างจากขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัทีไดย้นืต่อสํานกังาน 

พร้อมแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK ทรัสตี ผูอ้อกศุกูกตอ้งดาํเนินการ 

ยนืแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK ชุดใหม่ต่อสํานกังาน  

 (4)  รายละเอียดโครงสร้างศุกูก 

( )  รายละเอียดทรัพยสิ์นทีใชอ้า้งอิง 

 ใหเ้ปิดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสิ์นทีใชใ้นการอา้งอิงสาํหรับการออกศุกูกในครังนี  

โดยใหเ้ปิดเผยถึงลกัษณะของทรัพยสิ์น และมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นดงักล่าว 

( )  โครงสร้างศุกูก 

ใหอ้ธิบายวา่การออกศุกูกในครังนีมีโครงสร้างทีสาํคญั ขนัตอน และกระบวนการตงัแต ่

การยนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน การขายใบทรัสต ์การตงักองทรัสต ์การโอนทรัพยสิ์นเขา้กองทรัสต ์(อธิบาย

ตามลาํดบัขนัตอนทีเกิดขึนก่อนหลงั โดยควรมีแผนภาพประกอบคาํอธิบายดว้ย เพือให้ง่ายต่อการทาํความ

เขา้ใจของผูล้งทุน) วิธีการการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยท์ีใชอ้า้งอิงเพือมาชาํระผลตอบแทนศุกูก  

และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนดัชาํระหนีหรือเมือศุกูกสินอาย ุ
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( )  รายละเอียดของทีปรึกษาชะรีอะฮ ์  

ใหร้ะบุชือของทีปรึกษาชะรีอะฮ ์ประวติัการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประวติัในการทาํ

หนา้ทีเป็นทีปรึกษาชะรีอะฮ ์

( )  สรุปสาระสาํคญัของสัญญาทีเกียวขอ้ง 

ใหส้รุปสาระสาํคญัของร่างสัญญาก่อตงัทรัสตแ์ละสัญญาอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกศุกูก  

โดยอยา่งนอ้ยให้สรุปภาระหนา้ทีความรับผิดชอบของผูร้ะดมทุน ทรัสตีผูอ้อกศุกูก ศุกูกทรัสตี และผูถื้อ 

ศุกูก ตามทีระบุไวใ้นสัญญาก่อตงัทรัสต ์เหตุผิดนัดชาํระหนี  

( )  ขอ้มูลอืนทีเกียวขอ้ง 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอืนทีเกียวขอ้งทีอาจมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 

- กรณีเสนอขายผูล้งทุนทวัไป 

1.  ขอ้มูลทวัไป 

ใหร้ะบุชือ สถานทีตงัสาํนกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์

โทรสาร Home Page (ถา้มี) จาํนวนและชนิดของหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษทั 

2. ผูถื้อหุน้ 

 ใหร้ะบุรายชือกลุ่มผูถื้อหุ้นทีถือหุน้สูงสุด  รายแรก พร้อมทงัจาํนวนหุน้ทีถือและ

สัดส่วนการถือหุน้ล่าสุด  ทงันี ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ทีอยู่ภายใตผู้มี้อาํนาจ 

ควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 

3. รายชือกรรมการและผูบ้ริหาร 

ใหร้ะบุรายชือและค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

- กรณีเสนอขายผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

ใหร้ะบุชือ  สถานทีตงัสาํนกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร 

Home Page (ถา้มี) จาํนวนและชนิดของหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด ผูถ้ือหุ้น กรรมการและผูบ้ริหาร  

และรายละเอียดของกองทรัสตข์องทรัสตีผูอ้อกศุกูก 

- กรณีศุกูกมีอตัราผลตอบแทนลกัษณะอนืทีไม่ใช่แบบคงที ใหแ้สดงอตัราผลตอบแทน 

ทีแทจ้ริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเงือนไขขา้งตน้แลว้ทาํใหผ้ลตอบแทนทีผูล้งทุนจะ

ไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบียทีระบุไว ้เช่น  

-  กรณีมีเงือนไขการเลือนจ่ายดอกเบีย ใหแ้สดง IRR สาํหรับกรณีเลวร้ายทีสุดทีอาจเกิดขึนได ้

เช่น ผูอ้อกศุกูกเลือนการชาํระดอกเบียทุกงวด โดยจ่ายชาํระเพียงครังเดียวเมือครบกาํหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 
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-  กรณีผูร้ะดมทุนเป็นริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทวัไป ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี  

1. สัดส่วนการออกตราสารหนี ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

2. สัดส่วนการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย  

3. สัดส่วนหนีสินอืน ๆ ทีมีภาระดอกเบีย1 ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย  

- การเปิดเผยขอ้มูลเพมิเติม ในกรณีทีศุกูกทีเสนอขายมีรายละเอียดอืนทีสาํคญัทีควรอธิบาย

เพมิเติมจากขอ้มูลในหนา้แรก เพือให้ผูล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของศุกูกทีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะสําคญัของศุกูก 

ทีเสนอขายเพิมเติมดว้ย เช่น วิธีการในการจ่ายผลตอบแทนและการชาํระหนี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์น 

ทีใชเ้ป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้าํประกนั (ใหแ้สดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของผูค้าํประกนั) 

และสรุปสาระสาํคญัของสัญญาคาํประกนั (กรณีเป็นการคาํประกนั) เป็นตน้ 

4. ขอ้มูลการเสนอขาย  

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีมีรายละเอียดการจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร 

.   ในกรณีเสนอขายต่อประชาชนทัวไปหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้เปิดเผยข้อมูลเพมิเติม ดังน ี
(1)  วิธีการเสนอขายศุกูก ใหร้ะบุว่าเป็นการเสนอขายศุกูกผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือผูค้า้

หลกัทรัพยห์รือไม่ 

 (2) ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์(กรณีผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย) ให้ระบุ 

  (ก) ผูป้ระกนัการจาํหน่ายและจดัจาํหน่าย ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

 (ข) ผูจ้ดัจาํหน่าย ใหร้ะบุชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์

 (ค) ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่าย ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

 นอกจากนี หากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยม์ีความเกียวขอ้งกบัผูร้ะดมทุนในลกัษณะทีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หนี  

เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

(3) ผูค้า้หลกัทรัพย ์(กรณีผา่นผูค้า้หลกัทรัพย)์ ใหร้ะบุชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์ 

 นอกจากนี หากผูค้า้หลกัทรัพยมี์ความเกียวขอ้งกบัผูร้ะดมทุนในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิด 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกนั มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หนี เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผย

ลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

 (4) เงอืนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย/คา้ศุกูก  

 ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหว่างผูเ้สนอขายศุกูกกบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย/์ผูค้า้หลกัทรัพย ์

ทีเกียวกบัเงือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหรือการคา้ศุกูก  ทงันี ใหแ้สดงจาํนวนเงินค่าศุกูก 

ทีผูเ้สนอขายศุกูกจะไดรั้บหลงัจากหักค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย/คา้ศุกูกไวด้ว้ย   

  

  

 
1 เช่น หนีสินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ืมบริษทัทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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(5) ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายศุกูก  

 ให้ระบุจาํนวนประกอบรายการทีเป็นค่าใช้จ่ายทงัหมดในการเสนอขายศุกูก โดยสังเขป 

(6) วิธีการขอรับหนงัสือชีชวนและใบจองซือศุกูก  

 ให้ระบุวธีิการขอรับหนงัสือชีชวน เช่น วนั เวลา สถานที เป็นตน้ 

(7) วิธีการจดัสรรศุกูก  

 ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรศกุูกใหแ้ก่ผูจ้องซือ โดยระบุชือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรือจาํนวน 

ศุกูกทีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจาํนวนศุกูกและเสนอขายต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 

 (8) วนัและวธีิการจองและการชาํระเงินค่าจองซือศุกูก  

  ใหร้ะบุรายละเอียดเกียวกบัระยะเวลาการจองซือศุกูก การกาํหนดจาํนวนในการจองซือ 

ศุกูกต่อราย วิธีการชาํระเงินค่าจองซือศุกูก ชือบริษทัเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย ์ ทีเป็นตวัแทนรับเงิน 

ค่าจองซือศุกูก วิธีการและเงือนไขในการถอนเงินค่าจองซือศุกูกคืน  

(9) การจดัสรรในกรณีทีมีผูจ้องซือศุกูกเกินกวา่จาํนวนศุกูกทีเสนอขาย 

  ให้ระบุการจดัสรรกรณีทีมีผูจ้องซือศุกูกเกินกวา่จาํนวนศุกูกทีเสนอขาย 

 (10)  วิธีการคืนเงินค่าจองซือศุกูก  

  ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซือศุกูกในกรณีทีผูจ้องซือไม่ไดรั้บ 

การจดัสรรศุกูก 

(11) วิธีการส่งมอบศุกูก  

  ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 

(1 )  ทีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

                ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ นอกจากนี หากทีปรึกษาทางการเงิน 

มีความเกียวขอ้งกบัผูร้ะดมทุนในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการ 

ถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หนี เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

.   ในกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน 

( )  วิธีการเสนอขายศุกูก 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขนัตาํตามมาตรา 69(10)  

( )  ขอ้จาํกดัการโอนศุกูกทีเสนอขาย 

 เช่น ขอ้จาํกดัการโอนศุกูกทีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังาน เป็นตน้ 
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ส่วนที  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

1.  ใหก้รรมการบริหารทุกคนและผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของ 

ผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูก ลงลายมือชือพร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล

พร้อมทงัมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความ

และรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดั 

ระวงัในฐานะกรรมการบริหารของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) หรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด

ในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีประกอบเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล

ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด

ของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้ร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)  

มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี เพอืให้แน่ใจวา่ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนทีเป็นสาระสาํคญัทงัของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัย่อยอยา่งถูกตอ้งครบถว้น

แลว้ รวมทงัควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้ร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)  

มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัที  ..........................................  ต่อผูส้อบบญัชีแลว้ ซึงครอบคลุมถึง

ขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมี

ผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัย่อย 

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกศุกูกตามทีปรากฏ

ในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบันี  

ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนั

เช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบันี  (ใหร้ะบุ 

ขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที

ระบุในส่วนที ) 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ได ้

รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสาร

นีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล

ทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
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      ชือ             ตาํแหน่ง     ลายมือชือ* 

1.                                                                                                                       

2.                                                                                  

3.                                                                                                                       

4.                                                                                  

5.                                                                                  

ชือ            ตาํแหน่ง             ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                                   

.  กรรมการคนอืนของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) นอกจาก 1. 

ใหล้งลายมือชือพร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลพร้อมทงัมอบอาํนาจให ้

บุคคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดั 

ระวงัในฐานะกรรมการของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ขา้พเจา้ไม่มีเหตอุนัควรสงสัยวา่  

ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ได ้

สอบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด 

หรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้…....………...................... เป็น 

ผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ …..........…..................... กาํกบั

ไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ชือ             ตาํแหน่ง      ลายมือชือ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                            

4.                                                                        

5.                                                                        

 

ชือ           ตาํแหน่ง        ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                           
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 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสาํนกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้บุคคลใด  

ยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ ผูร้ะดมทุน/ทรัสตี 

ผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าว ไม่สามารถ 

ลงลายมือชือไดเ้กิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ 

เนืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ไม่จาํตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าว 

ลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจาก

สาํนกังาน 

.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของทีปรึกษาทางการเงิน 

ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนัทีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชือ พร้อมทงัประทบัตราบริษทั 

(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลโดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองว่าขา้พเจา้ 

(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั 

ในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้น 

สาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

(2)  ไดพิ้จารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ะดมทุนในอนาคตแลว้เห็นวา่ 

สมมติฐานไดจ้ดัทาํขึนอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูร้ะดมทุนหรือผูล้งทุนอยา่งชดัเจน

เพียงพอ (เฉพาะกรณีทีผูร้ะดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ะดมทุนในอนาคต 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูล)” 

ในกรณีทีทีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเงือนไขไวเ้พิมเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเรือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลนี ทีขา้พเจา้ 

ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เนืองจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอทีจะตรวจสอบ หรือ 

ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แตก่รณี) ในการตรวจสอบขอ้มูลใน

เรืองนี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ…………...แทน” 

ในกรณีทีทีปรึกษาทางการเงินนาํขอ้มูลจากบุคคลอืนทีมีความเชียวชาญในดา้นนนั 

มาอา้งอิง ให้ระบุขอ้ความเพิมเติม ดงันี 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเรือง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลนี ทีขา้พเจา้ 

ใชข้อ้มูลจาก .…………………..…… ซึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ชียวชาญในเรืองนีเป็นอยา่งดี” 

ชือ             ตาํแหน่ง         ลายมือชือ* 

1.                                                                               

2.                                                            
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เอกสารประกอบการยืนแบบ 69-PRICING-SUKUK 

เอกสาร 
 

1 หนงัสือรับรองการดาํรงคุณสมบติัของผูอ้อกศุกูก (checklist) (ถา้มี) 
 

2 2.1 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของทปีรึกษาทางการเงิน

สาํหรับการเสนอขายศุกูก (ถา้มี) 

2.2 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของบริษทัหลกัทรัพย ์

ทีทาํหนา้ทีจาํหน่ายศุกูก/ทีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

 

3 หนงัสือขอจดขอ้จาํกดัการโอนผูถื้อศุกูก (ถา้มี) 
 

4 หนงัสือรับทราบขอ้จาํกดัการโอนศุกูกของนายทะเบียน (ถา้มี) 
 

5 หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตงัเป็นศุกูกทรัสตี  
 

6 อนื ๆ (ถา้มี) ระบุ.........................................  
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ภาคผนวก 

วิธีการคํานวณอตัราส่วนทางการเงนิ (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทัวไป 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หนีสินหมุนเวยีน 

(2) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย 

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(3) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกัดอกเบีย 

ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(4) ความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั 

(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / (หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสิน

ระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี)  

(5) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หนีสินทีมีภาระดอกเบยีต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 

(7) หนีสินทีมีภาระดอกเบยีทีครบกาํหนด

ภายใน 1 ปีต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ร้อยละ) 

(หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสินระยะยาว 

ทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 

(8) เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสิน 

ทีมีภาระดอกเบีย (ร้อยละ) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน * 100 / หนีสินทงัหมดทีมี

ภาระดอกเบีย 

2. กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 

(1) สินทรัพยส์ภาพคล่องเพือรองรับ

สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(สินทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด

ไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ 

ดา้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง) 

(2) แหล่งเงินทีมีความมนัคงต่อความตอ้งการ

แหล่งเงินทีมีความมนัคง (Net Stable Funding 

Ratio: NSFR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(แหล่งเงินทีมีความมนัคง / ความตอ้งการแหล่งเงินทีมี

ความมนัคง) 

(3) เงินกองทุนชนัที 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(4) เงินกองทุนทงัสิน (CAR ratio) (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

3. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 

(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนีสิน 

ทวัไปและทรัพยสิ์นทีตอ้งวางเป็นประกนั 

(NCR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หนีสินหมุนเวยีน 

(3) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย               

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบยีต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(5) ความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / (หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสิน

ระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี)  

(6) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษ ี* 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

4. กลุ่มธุรกจิประกนัชีวิต 

(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนทีตอ้ง      

ดาํรงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อสาํรองประกนัภยั  

(ร้อยละ) 

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินสํารองประกนัภยั 

(3) อตัราการเปลียนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(4) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษ ี* 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉลีย) 

(5) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  

(รวมค่าบาํเหน็จ) ต่อเบียรับประกนัภยัสุทธิ  

(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบาํเหน็จ) * 100 / 

เบียรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกจิลสีซิง 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย               

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบยีต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษเีงินได ้ค่าเสือมราคา                        

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  

(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเชือรวม  
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

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

รายไดร้วมงวดก่อน 

6. บริษทัในกลุ่มสินเชือส่วนบุคคล 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย                 

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบยีต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษเีงินได ้ค่าเสือมราคา  

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                

(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินใหสิ้นเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / เงินให้

สินเชือรวม 

(6) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (ร้อยละ) 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสิ้นเชือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษ ี* 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

7. บริษทัในกลุ่มบริษทับริหารสินทรัพย์ 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย                

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบยีต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษเีงินได ้ค่าเสือมราคา  

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกัดอกเบีย 

ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษ ี* 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

(6) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษ ี* 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉลีย) 

 

หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ)  

เท่ากบั กาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ สําหรับกิจการในกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวยีนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคา้คงเหลือ) / 

หนีสินหมุนเวียน เพิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีทีงบกาํไรขาดทนุเป็นงบระหวา่งปีใหน้าํขอ้มูล 

ยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาคาํนวณเพอืให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดทบีริษทัไม่ไดจ้ดัทาํงบระหว่างปีสาํหรับงวดปีก่อน  

ให้จดัทาํ key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตเุพมิเติม 

 


