
 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก (รายคร้ัง) 
(แบบ 69-II&HNW-SUKUK) 

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

บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของทรัสตีผูอ้อกศุกูก) …… 
 

เสนอขาย 
 

ช่ือเฉพาะของศุกูก 
ลกัษณะท่ีส าคญัของศุกูก 

รายละเอียดอ่ืนๆ 
 

  - ลกัษณะท่ีส าคญัของศุกูกท่ีเสนอขาย เช่น รูปแบบศุกูก ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง (กรณีศุกูกไม่มีประกนั 
ตอ้งระบุดว้ยวา่ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิงไม่ถือเป็นหลกัประกนัของศุกูกแต่อยา่งใด ผูล้งทุนยงัคงมีความเส่ียง 
ในระดบัเดียวกบัเจา้หน้ีสามญัของบริษทั) จ านวน ผลตอบแทน อาย ุบุคคลท่ีสามารถซ้ือศุกูก ขอ้จ ากดั 
การโอน ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หลกัประกนัหรือผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 
  - รายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น ผูร้ะดมทุน ศุกูกทรัสตี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ์ผูจ้ดัการ
การรับประกนัการจ าหน่าย ผูป้ระกนัการจ าหน่าย วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
มีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีท่ีมีจ านวนศุกูกท่ีขายไดน้อ้ยกวา่จ านวนศุกูกขั้นต ่าท่ี 
ผูร้ะดมทุนก าหนด เป็นตน้ 

ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  
“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 

ผูร้ะดมทุนและเง่ือนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิได้
ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิไดรั้บรองวา่ศุกูกท่ีเสนอขายเป็นไปตาม 
หลกัชะรีอะฮ ์หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ศุกูกแต่อยา่งใด  ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายศุกูกน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายศุกูก 
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 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือ 
ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อศุกูกท่ีไดซ้ื้อศุกูกไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือผูถื้อศุกูกได้
ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความ 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก 
มีผลใชบ้งัคบั” 
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ส่วนท่ี 1 
รำยกำรข้อมูล 

1.  ขอ้มูลผูร้ะดมทุนและรายละเอียดศุกูกท่ีเสนอขาย 
 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลผูร้ะดมทุน รายละเอียดศุกูกท่ีเสนอขาย ดงัน้ี  

1.1 สรุปขอ้มูลส าคญัของศุกูก (factsheet)   
ในกรณีการเสนอขายศุกูกซ่ึงไม่ไดก้ าหนดใหต้อ้งมีการจดัอบัดบัความน่าเช่ือถือแต่ผูอ้อกศุกูก 

สมคัรใจท่ีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของศุกูก ผูอ้อกศุกูกหรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี  
เพื่อประกอบการเสนอขายศุกูกนั้น ให้ระบุวา่ผูอ้อกศุกูกจะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ือง
ตลอดอายขุองศุกูกหรือไม่ดว้ย 

1.2 ระบุรายการอยา่งนอ้ย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั้งน้ี  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของผูร้ะดมทุน อาจเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลไดต้ามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
  (1) กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
     ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบญัชี
ล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 
   (2)  กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูล 
    ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูกไดเ้คยยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวไวส้ าหรับการเสนอขายศุกูกในกรณีทัว่ไป (public offering) และปัจจุบนั
แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่
  ทั้งน้ี การอา้งอิงขอ้มูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้เช่น เวบ็ไซตข์องส านกังาน หรือ เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีขอ้มูลของผูร้ะดมทุนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
อยา่งมีนยัส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี หรือแบบแสดงรายการขอ้มูล
ขา้งตน้ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้และใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย   

  รำยกำรข้อมูลเพิม่เติม 
 (1) ในการเปิดเผยขอ้มูลตาม 1.2 ขา้งตน้ หากผูร้ะดมทุนเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศ 
ในประเทศไทย ใหแ้สดงขอ้มูลของสาขาธนาคารต่างประเทศ (“ส านกังานสาขา”)  และระบุเพิ่มเติมขอ้มูล
ของส านกังานใหญ่ (หมายถึงธนาคารต่างประเทศทั้งองคก์ร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอ้มูล 
การประกอบธุรกิจ ตวัเลขรายการบญัชีในงบการเงินท่ีส าคญั และผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ส านกังานใหญ่ (ถา้มี)  ทั้งน้ี ใหแ้นบงบการเงินของส านกังานสาขาเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายศุกูก  นอกจากน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 
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- ความเส่ียงเก่ียวกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของผูร้ะดมทุน เช่น กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายเก่ียวกบัหลกัต่างตอบแทน  

- ความเส่ียงในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนลม้ละลาย ซ่ึงผูถื้อศุกูกอาจไม่สามารถขอรับช าระหน้ี
หรือฟ้องบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นของส านกังานสาขาและส านกังานใหญ่  นอกจากน้ี หากมี 
การเปิดเผยผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ ให้ระบุค  าเตือนวา่อาจไม่สะทอ้น
ความสามารถในการช าระหน้ีตามศุกูกของส านกังานสาขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเกิดกรณีลม้ละลาย    

 (2)  ในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทยและมิไดมี้หุน้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศ ใหร้ะบุประเภทงบการเงิน 
และระยะเวลาท่ีผูร้ะดมทุนตอ้งส่งงบการเงินต่อหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจ
โดยตรง  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูร้ะดมทุนเป็นบริษทัต่างประเทศ (ไม่รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ) ใหร้ะบุ
ประเภทงบการเงินและระยะเวลาท่ีผูร้ะดมทุนตอ้งส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 
ท่ีบริษทัมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือต่อหน่วยงานทางการในต่างประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศ 
มีหนา้ท่ีส่งงบการเงินดงักล่าว 
  (3)  ใหแ้นบร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละร่างสัญญาแต่งตั้งทรัสตีเป็นเอกสารประกอบ 
การยืน่แบบ 69-II&HNW-SUKUK น้ีดว้ย 

(4)  ในกรณีผูร้ะดมทุนเป็นบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทัว่ไป ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี  

-  สัดส่วนการออกตราสารหน้ี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
-  สัดส่วนการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
-  สัดส่วนหน้ีสินอ่ืน ๆ ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย1 ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

(5)  กรณีผูร้ะดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ ใหเ้ปิดเผยความเส่ียงเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  

-  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการต่างประเทศ เน่ืองจากไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่
ในประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการดงักล่าว และปัญหา 
ความแตกต่างของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัซ่ึงเป็นกฎหมายต่างประเทศ (ถา้มี) ดว้ย 

-  ผลกระทบท่ีผูถื้อศุกูกของกิจการต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ีกฎหมายของ
ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ หรือขอ้จ ากดัในการควบคุม 
การเขา้ออกเงินระหวา่งประเทศ (ถา้มี) 

-  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ การช าระ
ราคา และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทั้งวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

 
1 เช่น หน้ีสินจากสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกูย้ืมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 



- 5 - 
 

 

-  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิ หรือการตดัสินใจของ 
ผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

-  ความเส่ียงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงของภาครัฐบาล  
ความเส่ียงจากผลกระทบต่อเน่ือง และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจมหภาค 

-  ผูค้  ้าประกนัท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) 
1.3 ระบุปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูก 
1.4 รายละเอียดของศุกูกท่ีเสนอขาย 

(1)  กรณีศุกูกมีอตัราผลตอบแทนลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่แบบคงท่ี ใหแ้สดงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
(Internal Rate of Return : IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเง่ือนไขขา้งตน้แลว้ท าใหผ้ลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ 
ไม่เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไว ้เช่น  

- กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบ้ีย  ใหแ้สดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ 
เช่น ผูอ้อกศุกูกเล่ือนการช าระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 

(2)  วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือศุกูก ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น  
วนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 

(3)  การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม ในกรณีท่ีศุกูกท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบาย
เพิ่มเติมจากขอ้มูลในหนา้แรก เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของศุกูกท่ีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของ 
ศุกูกท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น วิธีการในการจ่ายผลตอบแทนและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์น
ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้  ้าประกนั (ใหแ้สดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูค้  ้าประกนั) 
และสรุปสาระส าคญัของสัญญาค ้าประกนั (กรณีเป็นการค ้าประกนั) เป็นตน้ 

2.  รายการเฉพาะกรณีเสนอขายศุกูก HNW 

2.1 เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด 
วิธีการค านวณแสดงตามภาคผนวก  

2.2 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูกท่ีเฉพาะเจาะจงของผูร้ะดมทุน 
เช่น การเปล่ียนโครงสร้างธุรกิจ การเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททางกฎหมาย การเปล่ียนแปลง
ฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดด ารง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน ขอ้สังเกตของ 
ผูส้อบบญัชี ความเส่ียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลค ้าประกนั หรือกรณีหลกัประกนั
ท่ีมีจ านวนและมูลค่าเคล่ือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู)้ การพึ่งพา
การระดมทุนจากตราสารหน้ี เป็นตน้ 

2.3 เปิดเผยประวติัผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ีเงินกูย้มื 
จากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
และการผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 
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3. ขอ้มูลทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
ใหร้ะบุช่ือ  สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร 

Home Page (ถา้มี) จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูบ้ริหาร  
และรายละเอียดของกองทรัสตข์องทรัสตีผูอ้อกศุกูก 

4. รายละเอียดโครงสร้างศุกูก 
4.1 รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง 

ใหเ้ปิดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการอา้งอิงส าหรับการออกศุกูกในคร้ังน้ี  
โดยใหเ้ปิดเผยถึงลกัษณะของทรัพยสิ์น และมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นดงักล่าว 

4.2 โครงสร้างศุกูก 
ใหอ้ธิบายวา่การออกศุกูกในคร้ังน้ีมีโครงสร้างท่ีส าคญั ขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่ 

การยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน การขายใบทรัสต ์ การตั้งกองทรัสต ์การโอนทรัพยสิ์นเขา้กองทรัสต ์
(อธิบายตามล าดบัขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นก่อนหลงั โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายดว้ย เพื่อใหง้่าย 
ต่อการท าความเขา้ใจของผูล้งทุน) วิธีการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิงเพื่อมาช าระ
ผลตอบแทนศุกูก และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนดัช าระหน้ีหรือเม่ือศุกูกส้ินอายุ 

4.3 สรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหส้รุปสาระส าคญัของร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกศุกูก 

โดยอยา่งนอ้ยใหส้รุปภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูร้ะดมทุน ทรัสตีผูอ้อกศุกูก และศุกูกทรัสตี 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เหตุผิดนดัช าระหน้ี 

4.4 ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
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ส่วนท่ี 2 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล  

  ใหผู้ท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั  
หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูก ลงลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใด 
ลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ีแลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดของบริษทั/ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั
ของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้
ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูร้ะดมทุน/ 
ทรัสตีผูอ้อกศุกูกตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้ (ผูร้ะดมทุน/ทรัสตี 
ผูอ้อกศุกูก) มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูล 
มาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ี  (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี  
เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุใน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
          ช่ือ            ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ 

1.                                                                                
2.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง          ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
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การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั 

(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกศุกูก ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกศุกูกในอนาคตแลว้เห็นว่า 
สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกศุกูกหรือผูล้งทุน 
อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ 
ผูอ้อกศุกูกในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก)” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดง 
รายการขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ........................... ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย            
ศุกูกน้ีท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก ...............................(ไม่มีขอ้มูลเพียงพอ         
ท่ีจะตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกศุกูกในการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” 
หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้............ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ....................แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้น 

มาอา้งอิง ให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง.............................ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ศุกูกท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก ....................................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี 
เป็นอยา่งดี” 

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 างบระหว่างปี
ส าหรับงวดปีก่อนใหจ้ดัท า key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุเพ่ิมเติม 

 


