แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (รายครั้ง)
(แบบ 69-PO-SUKUK)
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูร้ ะดมทุน) ……
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเ้ สนอขายศุกูก) ……
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุลกั ษณะที่สาคัญของศุกูกที่เสนอขาย เช่น ศุกูกที่ออกเป็ นไปตามหลักการประเภทใดของ
ศาสนาอิสลาม ทรัพย์สินที่ใช้อา้ งอิง (โดยกรณีศุกูกไม่มีประกันต้องระบุดว้ ยว่าทรัพย์สินที่ใช้อา้ งอิง
ไม่ถือเป็ นหลักประกันของศุกูก ผูล้ งทุนยังคงมีความเสี่ ยงในระดับเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของผูร้ ะดมทุน)
จานวน ผลตอบแทน อายุ บุคคลที่สามารถซื้อศุกูก (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หลักประกันหรื อผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี)
- รายละเอียดที่สาคัญอื่นๆ เช่น ผูร้ ะดมทุน ศุกูกทรัสตี ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์
ผูจ้ ดั การการรับประกันการจาหน่าย ผูป้ ระกันการจาหน่าย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายศุกูก
มีผลใช้บงั คับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจานวนศุกูกที่ขายได้นอ้ ยกว่าจานวนศุกูกขั้นต่า
ที่ผรู ้ ะดมทุนกาหนด เป็ นต้น
ให้ มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ ำ
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูร้ ะดมทุนและเงื่อนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
เป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย หรื อมิได้ประกัน
ราคาหรื อผลตอบแทนของศุกูกที่เสนอขาย หรื อมิได้รับรองว่าศุกูกที่เสนอขายเป็ นไปตามหลักศาสนาอิสลาม
หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนี้
เป็ นความรับผิดชอบของผูร้ ะดมทุนและผูเ้ สนอขายศุกูก
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกมีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อ
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือศุกูกที่ได้ซ้ือศุกูกไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดง
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รายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อผูถ้ ือศุกูก
ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกเป็ นเท็จหรื อขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
มีผลใช้บงั คับ”
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สำรบัญ
หน้ ำ
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3
ส่ วนที่ 4

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ข้ อมูลสรุป (executive summary)
ข้ อมูลผู้ระดมทุน
ข้ อมูลทรัสตีผ้ อู อกศุกูก (ให้ เปิ ดเผยเฉพำะกรณีที่ทรัสตีผ้ อู อกศุกูกเป็ นนิติบุคคล
แยกต่ ำงหำกจำกผู้ระดมทุน)
ส่ วนที่ 5 รำยละเอียดโครงสร้ ำงศุกูก
ส่ วนที่ 6 ข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยศุกูก
ส่ วนที่ 7 กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

ร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของผูร้ ะดมทุน
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อยของผูร้ ะดมทุน
งบการเงิน
อื่นๆ

ภำคผนวก
ภาคผนวก

วิธีการคานวณอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ
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ส่ วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ให้สรุ ปสาระสาคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลสรุป (executive summary)
1. ให้สรุ ปสาระสาคัญของข้อมูลผูร้ ะดมทุนในส่วนที่ 3 ข้อมูลทรัสตีผอู ้ อกศุกูกในส่วนที่ 4
รายละเอียดโครงสร้างศุกูกในส่วนที่ 5 และข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูกในส่วนที่ 6 โดยย่อ เพื่อให้
ผูล้ งทุนเข้าใจภาพรวมของการดาเนินธุรกิจของผูร้ ะดมทุน โครงสร้างศุกูก รายละเอียดการเสนอขาย
2. ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการนาเงินไปใช้ (วัตถุประสงค์การใช้เงิน จานวนเงินและระยะเวลา
ที่ใช้เงินโดยประมาณ)
3. เปิ ดเผยประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรื อผิดนัดชาระหนี้
เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
4. กรณีผรู ้ ะดมทุนเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริ การทัว่ ไป ให้เปิ ดเผยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
4.1 สัดส่ วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
4.2 สัดส่ วนการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
4.3 สัดส่ วนหนี้สินอื่น ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้อมูลในส่ วนที่ 3 ถึงส่ วนที่ 6 ก่ อนตัดสิ นใจจองซื ้อศุกูก)

1

เช่น หนี้สินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ ืมบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น (ให้ระบุรายการ)
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลผู้ระดมทุน
ข้อมูลต่อไปนี้ให้เปิ ดเผยถึงข้อมูลของผูร้ ะดมทุน (originator) โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลของทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ยกเว้นหัวข้อที่กาหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลทรัสตีผอู ้ อกศุกูกด้วย ทั้งนี้
ข้อมูลที่กาหนดให้เปิ ดเผยเป็ นเพียงข้อมูลขั้นต่า ผูร้ ะดมทุนควรพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ
ที่ช่วยทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจและเห็นภาพธุรกิจของผูร้ ะดมทุนได้ชดั เจนขึ้น
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ระดมทุน
1.1 ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีผูร้ ะดมทุนมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ต่อสานักงาน หรื อเพิ่งยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ /ศุกูกต่อประชาชน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
มีผลใช้บงั คับไม่เกิน 1 ปี ให้ผรู ้ ะดมทุนเปิ ดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี งวดปี ล่าสุ ดหรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ /ศุกูกที่เคยจัดส่งต่อสานักงาน
และปรับปรุ งข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปัจจุบนั ด้วย รวมทั้ง ให้เปิ ดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด
และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ตน้ ปี บัญชีถึงไตรมาสล่าสุ ดด้วย
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ให้ผรู ้ ะดมทุนเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั โดยมีหวั ข้อและรายละเอียด
เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี โดยอนุโลม รวมถึงให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย อย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ 2 ปี ที่ผา่ นมา (เป็ นงบการเงินปี ล่าสุดที่ผา่ นการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานและงบการเงินปี ย้อนหลังอีกหนึ่ งปี ) ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผย
ข้อมล MD&A สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุ ด และผลการดาเนิ นงานสะสมตั้งแต่ตน้ ปี บัญชีถึง
ไตรมาสล่าสุดด้วย
1.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผูร้ ะดมทุน (กรณีที่ออกเป็ นศุกูกไม่มี
ประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงินครั้งก่อน
1.3 เปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียดวิธี
การคานวณแสดงตามภาคผนวก
1.4 ให้เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูกที่เฉพาะเจาะจงผูร้ ะดมทุน
เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ การเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หาร ข้อพิพาททางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงิน หรื อใกล้ถึงจุดดารง financial covenant กับสถาบันการเงิน ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี ความเสี่ ยง
ของหลักประกันกรณี ไม่มีราคาตลาดหรื อกรณี บุคคลค้ าประกัน การพึ่งพาการระดมทุนจากศุกูกและความเสี่ ยง
จากความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูร้ ะดมทุนและศุกูกทรัสตี
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รายการข้อมูลเพิ่มเติม
1. หากผูร้ ะดมทุนเป็ นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย (“สานักงานสาขา”) การเปิ ดเผย
ข้อมูลตาม 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ให้เปิ ดเผยข้อมูลของสานักงานสาขาเป็ นหลัก และระบุขอ้ มูลของ
สานักงานใหญ่ (หมายถึง ธนาคารต่างประเทศทั้งองค์กร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุ ปข้อมูล
การประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที่สาคัญ และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
สานักงานใหญ่ (ถ้ามี) รวมทั้งแสดงข้อผูกพันตามข้อกาหนดสิ ทธิที่ระบุวา่ สานักงานสาขาจะดารงฐานะ
การชาระหนี้ให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่สานักงานสาขาจะส่ งเงินออกไปให้สานักงานใหญ่ ทั้งนี้
ให้แนบงบการเงินของสานักงานสาขาเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
นอกจากนี้ ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1.1 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับข้อจากัดทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ ของผูร้ ะดมทุน เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักต่างตอบแทน
1.2 ความเสี่ ยงในกรณีที่ผูร้ ะดมทุนล้มละลาย ซึ่งผูถ้ ือศุกูกอาจไม่สามารถขอรับชาระหนี้หรื อ
ฟ้องบังคับชาระหนี้ จากทรัพย์สินของสานักงานสาขาและสานักงานใหญ่ ทั้งนี้ หากมีการเปิ ดเผยอันดับ
ความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ ให้ระบุคาเตือนว่า ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่
อาจไม่สะท้อนความสามารถในการคืนเงินลงทุน และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของสานักงานสาขา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเกิดกรณี ลม้ ละลาย
2. หากผูร้ ะดมทุนเป็ นกิจการต่างประเทศ ให้เปิ ดเผยความเสี่ ยงเพิม่ เติมเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
2.1 การดาเนิ นคดีทางกฎหมายกับกิจการต่างประเทศ เนื่ องจากไม่ได้มีถิ่นที่อยูใ่ น
ประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อกิจการดังกล่าว และปัญหา
ความแตกต่างของกฎหมายที่ใช้บงั คับซึ่งเป็ นกฎหมายต่างประเทศ (ถ้ามี) ด้วย
2.2 ผลกระทบที่ผถู ้ ือศุกูกของกิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่กฎหมายของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นมีขอ้ จากัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ หรื อข้อจากัดในการควบคุมการเข้าออก
เงินระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
2.3 ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชาระราคา
และการส่ งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์
2.4 ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรื อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
2.5 ความเสี่ ยงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ ยงของภาครัฐบาล ความเสี่ ยง
จากผลกระทบต่อเนื่อง และความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจมหภาค
2.6 ผูค้ ้ าประกันที่อยูใ่ นต่างประเทศ (ถ้ามี)
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ส่ วนที่ 4
ข้ อมูลทรัสตีผ้ อู อกศุ กูก
(ให้เปิ ดเผยเฉพาะกรณีที่ทรัสตีผอู ้ อกศุกูกเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูร้ ะดมทุน)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
ให้ระบุชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริ ษทั โทรศัพท์ โทรสาร
Home Page (ถ้ามี) จานวนและชนิดของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
2. ผูถ้ ือหุน้
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจานวนหุน้ ที่ถือและสัดส่ วน
การถือหุน้ ล่าสุ ด ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูถ้ ือหุน้ ที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุม
เดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
3. รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ให้ระบุรายชื่อและค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
4. รายละเอียดของกองทรัสต์ของบริ ษทั
- ให้ระบุวา่ บริ ษทั มีกองทรัสต์ท้ งั หมดกี่กอง แต่ละกองออกศุกูกใด (ให้ระบุชื่อเฉพาะของศุกูก)
- ให้ระบุวา่ ทรัพย์สินในแต่ละกองทรัสต์คืออะไร
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ส่ วนที่ 5
รำยละเอียดโครงสร้ ำงศุกูก
1. รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้อา้ งอิง
ให้เปิ ดเผยถึงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการอ้างอิงสาหรับการออกศุกูกในครั้งนี้ โดยให้
เปิ ดเผยถึงลักษณะของทรัพย์สิน และมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว
2. โครงสร้างศุกูก
ให้อธิบายว่าการออกศุกูกในครั้งนี้มีโครงสร้างที่สาคัญ ขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่การยืน่
คาขออนุญาตต่อสานักงาน การขายใบทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ (อธิบาย
ตามลาดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคาอธิบายด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจของผูล้ งทุน) วิธีการการเรี ยกเก็บกระแสรายรับจากสิ นทรัพย์ที่ใช้อา้ งอิงเพื่อมาชาระ
ผลตอบแทนศุกูก และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนัดชาระหนี้หรื อเมื่อศุกูกสิ้ นอายุ
3. รายละเอียดของที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์
ให้ระบุชื่อของที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์ ประวัติการศึกษา ความรู ้ความสามารถ และประวัติในการ
ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาชะรี อะฮ์
4. สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ให้สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกูก
โดยอย่างน้อยให้สรุ ปภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผูร้ ะดมทุน ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ศุกูกทรัสตี และ
ผูถ้ ือศุกูก ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เหตุผิดนัดชาระหนี้ นอกจากนี้ หากศุกูกทรัสตีมีสถานะ
เป็ นเจ้าหนี้ของผูร้ ะดมทุน ให้เปิ ดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวไว้ดว้ ย
5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เปิ ดเผยข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
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ส่ วนที่ 6
ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยศุ กูก
1. รำยละเอียดของศุกูกที่เสนอขำย
(1) ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของศุกูกที่เสนอขาย
(2) ในกรณีที่ศุกูกที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิม่ เติมจากข้อมูลในหน้าแรก
เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะของศุกูกที่เสนอขาย ให้สรุ ปลักษณะสาคัญของศุกูกที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย
เช่น วิธีการในการจ่ายผลตอบแทนและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
ข้อมูลผูค้ ้ าประกัน (ให้แสดงข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผูค้ ้ าประกัน) และสรุ ปสาระสาคัญ
ของสัญญาค้ าประกัน (กรณี เป็ นการค้ าประกัน) เป็ นต้น
(3) ในกรณีศุกูกมีอตั ราผลตอบแทนลักษณะอื่นที่ไม่ใช่แบบคงที่ ให้แสดงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
(Internal Rate of Return : IRR) ไว้ดว้ ย หากเกิดเงื่อนไขข้างต้นแล้วทาให้ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ
ไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ เช่น
- กรณี มีเงื่อนไขการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR สาหรับกรณี เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น
ผูอ้ อกศุกูกเลื่อนการชาระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายชาระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน เป็ นต้น
2. ข้อจำกัดกำรโอนศุกูกที่เสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนศุกูกที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน เป็ นต้น)
3. กำรจอง กำรจำหน่ ำย และกำรจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายศุกูก
ให้ระบุวา่ เป็ นการเสนอขายศุกูกผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อผูค้ า้ หลักทรัพย์หรื อไม่
(2) ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีผา่ นผูจ้ ดั จาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผูป้ ระกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผูจ้ ดั จาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ค) ตัวแทนผูจ้ ดั จาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
นอกจากนี้ หากผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์มีความเกี่ยวข้องกับผูร้ ะดมทุนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ ระหว่างกัน มีกรรมการร่ วมกัน เป็ นเจ้าหนี้
เป็ นต้น) ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย
(3) ผูค้ า้ หลักทรัพย์ (กรณีผา่ นผูค้ า้ หลักทรัพย์) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
นอกจากนี้ หากผูค้ า้ หลักทรัพย์มีความเกี่ยวข้องกับผูร้ ะดมทุนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมการร่ วมกัน เป็ นเจ้าหนี้ เป็ นต้น)
ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย
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(4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าหลักทรัพย์
ให้ระบุขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ สนอขายศุกูกกับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์/ผูค้ า้ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับ
เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรื อการค้าศุกูก ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงินค่าศุกูกที่
ผูเ้ สนอขายศุกูกจะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าศุกูกไว้ดว้ ย
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายศุกูก
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายศุกูก โดยสังเขป
(6) วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อศุกูก
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็ นต้น
(7) วิธีการจัดสรรศุกูก
ให้ระบุหลักการจัดสรรศุกูกให้แก่ผจู ้ องซื้ อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรื อจานวนศุกูก
ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนศุกูกและเสนอขายต่อผูล้ งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ ย
(8) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อศุกูก
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อศุกูก การกาหนดจานวนในการจองซื้ อศุกูกต่อราย
วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อศุกูก ชื่อบริ ษทั เงินทุนหรื อธนาคารพาณิชย์ที่เป็ นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อ
ศุกูก วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อศุกูกคืน
(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผจู ้ องซื้อศุกูกเกินกว่าจานวนศุกูกที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อศุกูกเกินกว่าจานวนศุกูกที่เสนอขาย
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้ อศุกูก
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อศุกูกในกรณี ที่ผจู ้ องซื้อไม่ได้รับ
การจัดสรรศุกูก
(11) วิธีการส่งมอบศุกูก
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
4. ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ หากที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับ
ผูร้ ะดมทุนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ ระหว่างกัน
มีกรรมการร่ วมกัน เป็ นเจ้าหนี้ เป็ นต้น) ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย
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ส่ วนที่ 7
กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
1. ให้กรรมการบริ หารทุกคนและผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ของ
ผูร้ ะดมทุนและทรัสตีผอู ้ อกศุกูก ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายศุกูก พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายศุกูกแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี )
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งบริ หารสู งสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายศุกูก ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี) และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผรู ้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี) มีระบบ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี) ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็ นสาระสาคัญทั้งของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี)
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ................................................ ต่อผูส้ อบบัญชีแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทา
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี )
และบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกศุกูกตามที่ปรากฏ
ในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ศุกูกฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุน
สามารถตรวจสอบได้)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้
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ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูล
ที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ
2. กรรมการคนอื่นของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี) นอกจาก 1.ให้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก พร้อมทั้งมอบอานาจ
ให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกแทนด้วย โดยให้ใช้
ข้อความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) ข้าพเจ้าไม่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ …....………...................... เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ …..........…..................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.

ผูร้ ับมอบอานาจ

ลายมือชื่อ
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หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกต่อสานักงาน
มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกได้
เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก (แล้วแต่กรณี ) ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที
เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถ
รู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่ องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูร้ ะดมทุน/ทรัสตีผอู ้ อกศุกูก
(แล้วแต่กรณี ) ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

3. การรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ ะดมทุนในอนาคตแล้วเห็นว่า
สมมติฐานได้จดั ทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูร้ ะดมทุนหรื อผูล้ งทุน
อย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผรู ้ ะดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ ะดมทุน
ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก)”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายศุกูกบางส่วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่ วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้
เพิม่ เติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง ………………. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนี้
ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ
หรื อไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารของผูร้ ะดมทุน/ผูเ้ สนอขายศุกูก (แล้วแต่กรณี) ในการตรวจสอบ
ข้อมูลในเรื่ องนี้ )” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า……..ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ…………...แทน”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง
ให้ระบุขอ้ ความเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง …………….….. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนี้
ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก .…………………..…… ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*
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ภำคผนวก
วิธีกำรคำนวณอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน (key financial ratio) แบ่ งตำมประเภทธุรกิจ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
1. กลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำรทั่วไป
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)
(2) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(4) ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)

สู ตรกำรคำนวณ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี )
หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม

(5) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของ
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนด
(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาว
ภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ) * 100 /
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย
(8) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มี
ที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)
ภาระดอกเบี้ย
2. กลุ่มธนำคำรพำณิชย์
(1) สิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง
(สิ นทรัพย์สภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ)
ไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง)
(2) แหล่งเงินที่มีความมัน่ คงต่อความต้องการ
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
แหล่งเงินที่มีความมัน่ คง (Net Stable Funding
Ratio: NSFR) (ร้อยละ)
(3) เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ)
(4) เงินกองทุนทั้งสิ้ น (CAR ratio) (ร้อยละ)
3. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิต่อหนี้สิน
ทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน
(NCR) (ร้อยละ)
(2) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)
(3) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(5) ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)
(6) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(8) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
4. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต
(1) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ตอ้ ง
ดารงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ)
(2) สิ นทรัพย์ลงทุนต่อสารองประกันภัย
(ร้อยละ)
(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ)

สู ตรกำรคำนวณ
(แหล่งเงินที่มีความมัน่ คง / ความต้องการแหล่งเงินที่มี
ความมัน่ คง)
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
คานวณตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี )
หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
คานวณตามเกณฑ์ คปภ.
สิ นทรัพย์ลงทุน * 100 / เงินสารองประกันภัย
คานวณตามเกณฑ์ คปภ.
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
(4) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)
(5) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(รวมค่าบาเหน็จ) ต่อเบี้ยรับประกันภัยสุ ทธิ
(ร้อยละ)
5. กลุ่มธุรกิจลีสซิ่ง
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) สัดส่ วนสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL ratio) (ร้อยละ)
(6) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
(7) อัตราการเติบโตของรายได้ (ร้อยละ)
6. บริษัทในกลุ่มสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

สู ตรกำรคำนวณ
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (เฉลี่ย)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย (รวมค่าบาเหน็จ) * 100 /
เบี้ยรับประกันภัยสุ ทธิ

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
สิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ * 100 / สิ นเชื่อรวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
(รายได้รวมงวดก่อน-รายได้รวมงวดปัจจุบนั ) * 100 /
รายได้รวมงวดก่อน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) สัดส่ วนสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL Ratio) (ร้อยละ)
(6) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต่อสิ นเชื่อรวม
(allowance for doubtful account to total
receivables ratio) (ร้อยละ)
(7) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหำรสิ นทรัพย์
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
(6) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)

สู ตรกำรคำนวณ
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ * 100 / เงินให้
สิ นเชื่อรวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ * 100 / เงินให้สินเชื่อรวม

กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (เฉลี่ย)
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หมายเหตุ :
1) สามารถเปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio
(ร้อยละ) เท่ากับ กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย / รายได้รวม เป็ นต้น สาหรับกิจการในกลุ่ม
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ให้เปิ ดเผยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากับ (สิ นทรัพย์หมุนเวียน-สิ นค้า
คงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มเติมด้วย
2) การแสดงข้อมูล key financial ratio งวดล่าสุ ด ในกรณี ที่งบกาไรขาดทุนเป็ นงบระหว่างปี
ให้นาข้อมูลย้อนหลัง 4 ไตรมาสมาคานวณเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเต็มปี กรณี ช่วงเวลาใดที่บริ ษทั ไม่ได้จดั ทา
งบระหว่างปี สาหรับงวดปี ก่อน ให้จดั ทา key financial ratio โดยใช้ขอ้ มูลเฉพาะงวดล่าสุ ด และอธิบายในหมายเหตุ
เพิ่มเติม

