
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูก (MTN) 
แบบ 69-PRICING-SUKUK 

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

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

 
- ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของศุกูกท่ีเสนอขาย เช่น ศุกูกท่ีออกเป็นไปตามหลกัการประเภทใดของศาสนา
อิสลาม ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง (โดยกรณีศุกูกไม่มีประกนัตอ้งระบุดว้ยวา่ทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิงไม่ถือเป็น
หลกัประกนัของศุกูก ผูล้งทุนยงัคงมีความเส่ียงในระดบัเดียวกบัเจา้หน้ีสามญัของผูร้ะดมทุน)  
จ านวน ผลตอบแทน อาย ุบุคคลท่ีสามารถซ้ือศุกูก (เฉพาะกรณีท่ีไม่ไดเ้สนอขายต่อบุคคลทัว่ไป)  
ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หลกัประกนัหรือผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 
- รายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น ทรัสตีผูอ้อกศุกูก ศุกูกทรัสตี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ์  
ผูจ้ดัการการรับประกนัการจ าหน่าย ผูป้ระกนัการจ าหน่าย วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย  
ศุกูกมีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีท่ีมีจ านวนศุกูกท่ีขายไดน้อ้ยกวา่จ านวนศุกูก  
ขั้นต ่าท่ีผูร้ะดมทุนก าหนด เป็นตน้ 
- ใหร้ะบุขอ้ความวา่ 
“ขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูกไดย้ืน่ต่อส านักงานและมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี    (ระบุ) 
       รวมทั้งขอ้มูลส่วนท่ีปรับปรุงตามแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ท่ียื่นมา  ก่อนหนา้ภายใต ้
โครงการน้ีถือเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงของแบบ 69-PRICING-SUKUK ฉบบัน้ีดว้ย” 

ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  
“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 

ผูร้ะดมทุนและเง่ือนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี  
การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของศุกูกท่ี
เสนอขาย หรือมิไดรั้บรองวา่ศุกูกท่ีเสนอขายเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้ง
ของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกแต่อยา่งใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกน้ีเป็นความรับผิดชอบของทรัสตีผูอ้อกศุกูก 
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หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อศุกูกท่ีไดซ้ื้อศุกูกไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือผูถื้อศุกูกไดต้ามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้ 
หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกมีผลใชบ้งัคบั” 
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ส่วนท่ี 1   
รำยกำรข้อมูล  

1. สรุปขอ้มูลส าคญัของศุกูก (factsheet)   
 ใหจ้ดัท าแบบ factsheet ท่ีมีรายละเอียดของศุกูกท่ีเสนอขายในคร้ังนั้น โดยจดัท าตามแบบท่ีก าหนด 
ในประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง   
2. ขอ้จ ากดัการโอนศุกูกท่ีเสนอขาย (ถา้มี เช่น ขอ้จ ากดัการโอนศุกูกท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านักงาน เป็นตน้) 
3. ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
 (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการน าเงินไปใช ้(วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน จ านวนเงินและระยะเวลาท่ีใชเ้งินโดยประมาณ)  
 (2)  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียดวิธีการค านวณ 
แสดงตามภาคผนวก  
 (3)  ใหแ้นบร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับการเสนอขายในคร้ังน้ี และในกรณีเสนอขายศุกูก 
ต่อประชาชนทัว่ไปและผูล้งทุนรายใหญ่ให้ระบุวา่ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตส์ าหรับการเสนอขายในคร้ังน้ี 
มีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงจากขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/ 
69-BASE-II&HNW-SUKUK 
  ไม่แตกต่าง  
  แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั* 

หมายเหตุ  * ในกรณีท่ีร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายศุกูกฉบบัน้ี มีสาระส าคญัแตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน 
พร้อมแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK ทรัสตี ผูอ้อกศุกูกตอ้งด าเนินการ 
ยืน่แบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK ชุดใหม่ต่อส านกังาน  

 (4)  รายละเอียดโครงสร้างศุกูก 
(1)  รายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีใชอ้า้งอิง 
 ใหเ้ปิดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการอา้งอิงส าหรับการออกศุกูกในคร้ังน้ี  

โดยใหเ้ปิดเผยถึงลกัษณะของทรัพยสิ์น และมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นดงักล่าว 
(2)  โครงสร้างศุกูก 

ใหอ้ธิบายวา่การออกศุกูกในคร้ังน้ีมีโครงสร้างท่ีส าคญั ขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต่ 
การยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน การขายใบทรัสต ์การตั้งกองทรัสต ์การโอนทรัพยสิ์นเขา้กองทรัสต ์(อธิบาย
ตามล าดบัขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นก่อนหลงั โดยควรมีแผนภาพประกอบค าอธิบายดว้ย เพื่อให้ง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจของผูล้งทุน) วิธีการการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิงเพื่อมาช าระผลตอบแทนศุกูก  
และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนดัช าระหน้ีหรือเม่ือศุกูกส้ินอาย ุ
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(3)  รายละเอียดของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์   

ใหร้ะบุช่ือของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ ประวติัการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประวติัในการท า
หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาชะรีอะฮ์ 

(4)  สรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหส้รุปสาระส าคญัของร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกศุกูก  

โดยอยา่งนอ้ยใหส้รุปภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูร้ะดมทุน ทรัสตีผูอ้อกศุกูก ศุกูกทรัสตี และผูถื้อ 
ศุกูก ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เหตุผิดนดัช าระหน้ี  

(5)  ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 

- กรณีเสนอขายผูล้งทุนทัว่ไป 
1.  ขอ้มูลทัว่ไป 

ใหร้ะบุช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์
โทรสาร Home Page (ถา้มี) จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

2. ผูถื้อหุน้ 
 ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหุน้ท่ีถือและ

สัดส่วนการถือหุน้ล่าสุด  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ท่ีอยู่ภายใตผู้มี้อ  านาจ 
ควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 

3. รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
ใหร้ะบุรายช่ือและค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

- กรณีเสนอขายผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
ใหร้ะบุช่ือ  สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร 

Home Page (ถา้มี) จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูบ้ริหาร  
และรายละเอียดของกองทรัสตข์องทรัสตีผูอ้อกศุกูก 

- กรณีศุกูกมีอตัราผลตอบแทนลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่แบบคงท่ี ใหแ้สดงอตัราผลตอบแทน 
ท่ีแทจ้ริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเง่ือนไขขา้งตน้แลว้ท าใหผ้ลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะ
ไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไว ้เช่น  

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

1. สัดส่วนการออกตราสารหน้ี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
2. สัดส่วนการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
3. สัดส่วนหน้ีสินอ่ืน ๆ ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย1 ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

- การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม ในกรณีท่ีศุกูกท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบาย
เพิ่มเติมจากขอ้มูลในหนา้แรก เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของศุกูกท่ีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของศุกูก 
ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น วิธีการในการจ่ายผลตอบแทนและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์น 
ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้  ้าประกนั (ใหแ้สดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูค้  ้าประกนั) 
และสรุปสาระส าคญัของสัญญาค ้าประกนั (กรณีเป็นการค ้าประกนั) เป็นตน้ 

4. ขอ้มูลการเสนอขาย  
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
4.1  ในกรณีเสนอขำยต่อประชำชนท่ัวไปหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ ให้เปิดเผยข้อมูลเพิม่เติม ดังนี ้

(1)  วิธีการเสนอขายศุกูก ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายศุกูกผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือผูค้า้
หลกัทรัพยห์รือไม่ 

 (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) ใหเ้ปิดเผย
ลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

 (4) เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ศุกูก  
 ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้สนอขายศุกูกกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย/์ผูค้า้หลกัทรัพย ์

ท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหรือการคา้ศุกูก  ทั้งน้ี ใหแ้สดงจ านวนเงินค่าศุกูก 
ท่ีผูเ้สนอขายศุกูกจะไดรั้บหลงัจากหกัค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ศุกูกไวด้ว้ย   

 
1 เช่น หน้ีสินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ืมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 



ร่าง 

- 6 - 
 

 

  



ร่าง 

- 7 - 
 

 

 
(5) ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายศุกูก  

 ใหร้ะบุจ านวนประกอบรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเสนอขายศุกูก โดยสังเขป 
(6) วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือศุกูก  

 ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 
(7) วิธีการจดัสรรศุกูก  

 ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรศุกูกใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรือจ านวน 
ศุกูกท่ีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนศุกูกและเสนอขายต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 
 (8) วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือศุกูก  
  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือศุกูก การก าหนดจ านวนในการจองซ้ือ 
ศุกูกต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือศุกูก ช่ือบริษทัเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย ์ ท่ีเป็นตวัแทนรับเงิน 
ค่าจองซ้ือศุกูก วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือศุกูกคืน  

(9) การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือศุกูกเกินกวา่จ านวนศุกูกท่ีเสนอขาย 
  ใหร้ะบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือศุกูกเกินกวา่จ านวนศุกูกท่ีเสนอขาย 
 (10)  วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือศุกูก  
  ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือศุกูกในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บ 
การจดัสรรศุกูก 

(11) วิธีการส่งมอบศุกูก  
  ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 

(12)  ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
                ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ นอกจากน้ี หากท่ีปรึกษาทางการเงิน 
มีความเก่ียวขอ้งกบัผูร้ะดมทุนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการ 
ถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

4.2  ในกรณีเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบัน 
(1)  วิธีการเสนอขายศุกูก 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่าตามมาตรา 69(10)  
(2)  ขอ้จ ากดัการโอนศุกูกท่ีเสนอขาย 
 เช่น ขอ้จ ากดัการโอนศกุูกท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 2 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

1.  ใหก้รรมการบริหารทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของ 
ผูร้ะดมทุนและทรัสตีผูอ้อกศุกูก ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล
พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความ
และรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดั 
ระวงัในฐานะกรรมการบริหารของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) หรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด
ในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล
ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้ร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)  
มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัย่อยอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
แลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้ร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี)  
มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  ..........................................  ต่อผูส้อบบญัชีแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึง
ขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) และบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกศุกูกตามท่ีปรากฏ
ในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ี  
ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้น
เช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายศุกูกฉบบัน้ี  (ใหร้ะบุ 
ขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ี
ระบุในส่วนท่ี 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสาร
น้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
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      ช่ือ             ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                       
2.                                                                                  
3.                                                                                                                       
4.                                                                                  
5.                                                                                  

ช่ือ            ต าแหน่ง             ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                                   

2.  กรรมการคนอ่ืนของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) นอกจาก 1. 
ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลพร้อมทั้งมอบอ านาจให้ 
บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดั 
ระวงัในฐานะกรรมการของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่  
ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
สอบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 
หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้…....………...................... เป็น 
ผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ …..........…..................... ก ากบั
ไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

ช่ือ           ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                           
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 หมายเหตุ หากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหบุ้คคลใด  
ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูร้ะดมทุน/ทรัสตี 
ผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าว ไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ 
เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจาก
ส านกังาน 

3.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั 

(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลโดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั 

ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ะดมทุนในอนาคตแลว้เห็นวา่ 
สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูร้ะดมทุนหรือผูล้งทุนอยา่งชดัเจน
เพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูร้ะดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูร้ะดมทุนในอนาคต 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล)” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ี ท่ีขา้พเจา้ 
ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะตรวจสอบ หรือ 
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูร้ะดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก (แลว้แต่กรณี) ในการตรวจสอบขอ้มูลใน
เร่ืองน้ี)” หรือ 

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

มาอา้งอิง ให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลน้ี ท่ีขา้พเจา้ 

ใชข้อ้มูลจาก .…………………..…… ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี” 

ช่ือ             ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ* 
1.                                                                               
2.                                                            
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เอกสำรประกอบกำรย่ืนแบบ 69-PRICING-SUKUK 
เอกสาร 

 

1 หนงัสือรับรองการด ารงคุณสมบติัของผูอ้อกศุกูก (checklist) (ถา้มี) 
 

2 2.1 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน
ส าหรับการเสนอขายศุกูก (ถา้มี) 
2.2 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัหลกัทรัพย  ์
ท่ีท าหนา้ท่ีจ าหน่ายศุกูก/ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

 

3 หนงัสือขอจดขอ้จ ากดัการโอนผูถื้อศุกูก (ถา้มี) 
 

4 หนงัสือรับทราบขอ้จ ากดัการโอนศุกูกของนายทะเบียน (ถา้มี) 
 

5 หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นศุกูกทรัสตี  
 

6 อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ.........................................  
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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 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(สินทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ) ไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ 

ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง) 
(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) 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 

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

ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกนัภยั  
(ร้อยละ) 

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินส ารองประกนัภยั 

(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 / 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
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   

(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   หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 
(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) 

 
หมายเหตุ : 

1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ)  
เท่ากบั ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ ส าหรับกิจการในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคา้คงเหลือ) / 
หน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีท่ีงบก าไรขาดทนุเป็นงบระหว่างปีใหน้ าขอ้มูล 
ยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาค านวณเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัท างบระหว่างปีส าหรับงวดปีก่อน  
ให้จดัท า key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตเุพ่ิมเติม 

 


