
 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) 

(แบบ 69-PP-MTN-SUKUK) 

 

แบบ 69-PP-MTN-SUKUK ใชสำหรับการยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลการสนอขายศุกูกตอสถาบันหรือ 

ผูลงทุนรายใหญพิเศษหรือผูลงทุนรายใหญ ในลักษณะโครงการ มี 3 สวน ดังตอไปนี ้

สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK ใชสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลครั้งแรก 

สวนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK ใชสำหรับการยื่นประกอบกับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

ครั้งแรก และสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลครั้งตอไป โดยอางอิงจากสวนที่ 1 ที่ไดยื่นไวในครั้งแรก

และอางอิงขอมูลในสวนที่ 3 การปรับปรุงขอมูลกรณีเกิดเหตุการณตามที่กำหนดไว 

สวนที ่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK ใชสำหรับการปรับปรุงขอมูลกรณีเกิดเหตุการณตามท่ี

กำหนดไวตามสวนนี้  
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) 

(สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK) 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูระดมทุน) …… 

 บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของทรัสตีผูออกศุกูก) ……  

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

- ใหระบุวาเปนการเสนอขายแบบโครงการศุกูกที่จะเสนอขายในรอบ 2 ป (Medium Term Note Program : 

“MTN”) 

- ใหระบุลักษณะที่สำคัญของโครงการศุกูกที่เสนอขาย เชน ชื่อโครงการ ประเภท ชนิด รูปแบบศุกูก ทรัพยสิน

ที่ใชอางอิง (กรณศุีกูกไมมีประกันตองระบุดวยวาทรัพยสินที่ใชอางอิงไมถือเปนหลักประกันของศุกูกแตอยางใด 

ผูลงทุนยังคงมีความเสี่ยงในระดับเดียวกับเจาหนี้สามัญของบริษัท) จำนวน มูลคาเสนอขายรวม บุคคลที่เสนอ

ขายศุกูกให ขอจำกัดการโอน วันที่ไดรับอนุญาต วันเริ่มเสนอขาย และวันสิ้นสุดการเสนอขายตามโครงการ 

 ใหมีคำเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผู ลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับ 

ผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูกและเงื่อนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ที่เก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกนี้ มิไดเปนการแสดงวา

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนำใหลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคา

หรือผลตอบแทนของศุกูกที่เสนอขาย หรือมิไดรับรองวาศุกูกที่เสนอขายเปนไปตามหลักชะรีอะฮ หรือรับรอง

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกแตอยางใด  ทั ้งนี้  

การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกนี้เปนความรับผิดชอบ

ของผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูก 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความ 

ที ่ควรตองแจงในสาระสำคัญ ผู ถือศุกูกที ่ไดซื ้อศุกูกไมเกินหนึ ่งปนับแตวันที ่แบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายศุกูกนั ้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายผู ระดมทุนและทรัสตีผู ออกศุกูกไดตาม 

มาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรู

หรือควรไดร ู ว าแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุก ูกเปนเท็จหรือขาดขอความที ่ควรตองแจง 

ในสาระสำคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศกุูกมีผลใชบังคับ”
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

1. ขอมูลผูระดมทุนและรายละเอียดศุกูกท่ีเสนอขาย 

 ใหเปดเผยขอมูลผูระดมทุน รายละเอียดศกุูกที่เสนอขาย ดังนี้  

 1.1 ระบุรายการอยางนอย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในสวนที่ไมเก่ียวของกับ

การเสนอขาย)   

ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลของผูระดมทุน อาจเปดเผยโดยอางอิงขอมูลจากแบบแสดง

รายการขอมูลประจำปหรือแบบแสดงรายการขอมูลไดตามวิธีการดังตอไปนี ้

(1) กรณีอางอิงขอมูลจากแบบรายการขอมูลประจำป  

ใหอางอิงจากแบบรายการขอมูลประจำปลาสุด งบการเงินประจำงวดการบัญชีลาสุด และ 

งบการเงินรายไตรมาสลาสุด หรือ 

(2)  กรณีอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูล 

ใหอางอิงจากแบบแสดงรายการขอมูลในกรณีที่ผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูกไดเคยยื่น 

แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวไวสำหรับการเสนอขายศุกูกในกรณีทั่วไป (public offering) และปจจุบัน

แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวยังมีผลใชบังคบัอยู 

ทั้งนี้ การอางอิงขอมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหลงขอมูล ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบ

ได เชน เว็บไซตของสำนักงานหรือเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน  นอกจากนี้  

ในกรณีที่มีขอมูลของผูระดมทุนที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ และยังไมได

เปดเผยในแบบรายการขอมูลประจำปหรือแบบแสดงรายการขอมูลขางตน ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพ่ิมเติมดวย 

โดยอาจระบุแหลงอางอิงขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได และใหสรุปสาระสำคัญของ 

ขอมูลประกอบดวย   

 1.2 รายการขอมูลเพ่ิมเติม 

 (1)  ในการเปดเผยขอมูลตาม 1.1 ขางตน หากผู ระดมทุนเปนสาขาธนาคารตางประเทศ 

ในประเทศไทย ใหแสดงขอมูลของสาขาธนาคารตางประเทศ (“สำนักงานสาขา”) และระบุเพิ่มเติมขอมูล

ของสำนักงานใหญ (หมายถึงธนาคารตางประเทศทั้งองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูล 

การประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที ่สำคัญ และผลการจัดอันดับความนาเชื ่อถือของ 

สำนักงานใหญ (ถามี)  ทั้งนี้ ใหแนบงบการเงินของสำนักงานสาขาเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายศุกูก  นอกจากนี้ ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมดังนี ้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับขอจำกัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ที่กระทบตอความสามารถ 

ในการชำระหนี้ของผูระดมทุน เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเก่ียวกับหลักตางตอบแทน  

- ความเสี่ยงในกรณีที่ผู ระดมทุนลมละลาย ซึ่งผูถือศุกูกอาจไมสามารถขอรับชำระหนี้

หรือฟองบังคับชำระหนี้จากทรัพยสินของสำนักงานสาขาและสำนักงานใหญ  นอกจากนี้ หากมีการเปดเผย
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ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ ใหระบุคำเตือนวาอาจไมสะทอนความสามารถในการชำระหนี้

ตามศุกูกของสำนักงานสาขาโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเกิดกรณีลมละลาย    

 (2)  ในกรณีท ี ่ผ ู ระดมทุนเป นบริษัทที ่จ ัดต ั ้งในประเทศไทยและมิได ม ีห ุ นจดทะเบ ียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเปนสาขาธนาคารตางประเทศ ใหระบุประเภทงบการเงินและ

ระยะเวลาที่ผูระดมทุนตองสงงบการเงินตอหนวยงานทางการ ซึ่งเปนผูกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ระดมทุนเปนบริษัทตางประเทศ (ไมรวมสาขาธนาคารตางประเทศ) ใหระบุประเภท 

งบการเงินและระยะเวลาที่ผูระดมทุนตองสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทมีหุน 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน หรือตอหนวยงานทางการในตางประเทศที ่บริษัทตางประเทศมีหนาที่ 

สงงบการเงนิดังกลาว 

 (3)  ใหแนบรางสัญญากอตั้งทรัสตและรางสัญญาแตงตั ้งทรัสตีเปนเอกสารประกอบการยื่น 

แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK) นี้ดวย 

(4)  ให แนบร างข อกำหนดส ิทธ ิสำหร ับโครงการ MTN เป นเอกสารประกอบการยื่น 

แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK) นี้ดวย 

(5)  ในกรณีผูระดมทุนเปนกิจการตางประเทศ ใหเปดเผยความเสี ่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง

ดังตอไปนี้  

-  การดำเนินคดทีางกฎหมายกับกิจการตางประเทศ เนื่องจากไมไดมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย   

ทั้งนี้ ใหระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอกิจการดังกลาว และปญหาความแตกตางของ

กฎหมายที่ใชบังคับ ซึ่งเปนกฎหมายตางประเทศ (ถาม)ี ดวย 

-  ผลกระทบที่ผูถือศุกูกของกิจการตางประเทศอาจไดรับ ในกรณีที่กฎหมายของประเทศ 

ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้น มีขอจำกัดในการสงเงินออกนอกประเทศ หรือขอจำกัดในการควบคุมการเขาออก

เงินระหวางประเทศ (ถามี) 

-  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชำระราคา 

และการสงมอบหลักทรัพย รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย 

-  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิหรือการตัดสินใจของผูลงทุน

อยางมีนัยสำคัญ 

- ความเสี่ยงของประเทศคูสัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงของภาครัฐบาล ความเสี่ยง

จากผลกระทบตอเนื่อง และความเสี่ยงดานเศรษฐกิจมหภาค 

-  ผูค้ำประกันท่ีอยูในตางประเทศ (ถาม)ี 

(6)  ในกรณีผูระดมทุนเปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมและบริการท่ัวไป ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้  

-  สัดสวนการออกตราสารหนี้ ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

-  สัดสวนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

-  สัดสวนหนี้สินอ่ืน ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

 
1 เชน หนี้สินจากสญัญาเชาทางการเงนิ เงนิกูยืมบริษัทท่ีเก่ียวของ เปนตน (ใหระบุรายการ) 
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2. รายการเฉพาะกรณีเสนอขายศุกูก HNW และ UHNW 

2.1  เปดเผยอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด

วิธีการคำนวณแสดงตามภาคผนวก  

2.2  ใหเปดเผยขอมูลความเสี ่ยงตอการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูกที ่เฉพาะเจาะจงของ 

ผูระดมทุน เชน การเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจ การเปลี ่ยนโครงสรางการบริหาร ขอพิพาททางกฎหมาย  

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึงจุดดำรง financial covenant กับสถาบันการเงิน ขอสังเกตของ

ผูสอบบัญชี ความเสี่ยงของหลักประกันกรณีไมมีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลค้ำประกัน การพึ่งพาการระดม

ทุนจากตราสารหนี้ เปนตน  

2.3  เปดเผยประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกูยืมจาก

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและ 

การผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกำหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 
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สวนที่ 2 

ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอยีดโครงสรางศุกูก 

1. ขอมูลทรัสตีผูออกศุกูก 

ใหระบุชื่อ  สถานท่ีตั้งสำนักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศพัท โทรสาร Home Page  

(ถามี) จำนวนและชนิดของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด ผูถือหุน กรรมการและผูบริหาร และรายละเอียด

ของกองทรัสตของทรัสตีผูออกศุกูก 

2. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการศุกูกท่ีจะเสนอขาย 

- รายละเอียดของโครงการศุกูกที่จะเสนอขาย 

อธิบายรายละเอียดโครงสรางศุกูกที่จะเสนอขายภายใตโครงการพอสังเขปโดยอธิบายถึงทรัพยสิน 

ที่คาดวาจะใชอางอิง โครงสราง ขั้นตอน และกระบวนการ ในกรณีที ่ศุกูกที่เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืน 

ที่สำคัญที่ควรอธิบายเพ่ิมเติมจากขอมูลในหนาแรก เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของศุกูกที่เสนอขายใหสรุป

ลักษณะสำคัญของศุกูกที ่เสนอขายเพิ ่มเติมดวย เชน วิธีการในการจายผลตอบแทนและการชำระหนี้ 

ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและ 

ผลการดำเนินงานของผูค้ำประกัน) และสรุปสาระสำคญัของสัญญาค้ำประกัน (กรณีเปนการค้ำประกัน) เปนตน 

- ขอจำกัดการโอนศุกูกที่เสนอขาย (ถาม)ี 

  เชน ขอจำกัดการโอนศุกูกที่ไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน เปนตน 

3. ขอมูลอื่น ๆ ของศุกูกที่เสนอขาย ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ในกรณีที ่โครงการศุกูกอาจมีการเสนอขายศุกูกเพื ่ออนุร ักษสิ ่งแวดลอม (“green sukuk”)  

ศุกูกเพื่อพัฒนาสังคม (“social sukuk”) และศุกูกเพื่อความยั่งยืน (“sustainability sukuk”) ใหเปดเผย

ขอมูลเพ่ิมเติมดังนี ้

(1)  มาตรฐานสำหรับ green sukuk social sukuk และ sustainability sukuk และมาตรฐาน

นิยามและหมวดหมูโครงการหรือกิจกรรมที่ยั ่งยืน (Taxonomy) (ถามี) ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ

หรือระดับสากล ที่นำมาใชอางอิงในการขออนุญาตเสนอขายศุกูกดังกลาวตามแตกรณีดังนี้ 

(ก)  กรณีการเสนอขายศุกูกเพื ่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐาน ASEAN Green Bond 

Standards (ASEAN GBS) หร ือมาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond 

Principles (ICMA GBP) เปนตน 

(ข)  กรณีการเสนอขายศุกูกเพ่ือพัฒนาสังคม เชน มาตรฐาน ASEAN Social Bond Standards 

(ASEAN SBS) หร ื อมาตรฐาน  International Capital Market Association Social Bond Principles 

(ICMA SBP) เปนตน   
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(ค)  กรณีการเสนอขายศุกูกเพื่อความยั ่งยืน เชน มาตรฐาน ASEAN Sustainability Bond 

Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability 

Bond Guidelines (ICMA SBG) เปนตน 

(2)  วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน (use of proceeds) 

(3)  กระบวนการที ่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project evaluation 

and selection) โดยระบุกระบวนการและปจจัยที่ใชในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอื่นใด  

ที่ใชอางอิง 

(4)  การบริหารจัดการเงินที ่ไดจากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึง

วิธีการติดตามการใชเงินที่ไดมาจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบงแยกเงินออกจากเงินอื่นของ

บริษัทใหเห็นอยางชัดเจน เชน การนำเงินที่ไดจากการระดมทุนแยกเปนบัญชีตางหากจากบัญชีทรัพยสินอื่น ๆ  

(sub-account) ของผูเสนอขายศุกูก เปนตน 

(5)  การรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูลเกี ่ยวกับการดำเนินการภายหลังการเสนอขาย 

(reporting) โดยใหเปดเผยรายงานประเภทตาง ๆ จนกวาจะครบอายุของศุกูก เชน รายงานการใชเงินท่ี

ไดมาจากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหนาของโครงการวาดำเนินการถึงขั้นตอนใด จำนวนเงินที่ใช 

และยอดคงเหลือ เปนตน รวมทั้งชองทางการเปดเผยขอมูล เชน บนเว็บไซตของผูเสนอขายศุกูก ซึ่งควรจัดใหมี

การรายงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เปนตน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกศุกูกยังไมสามารถระบุขอมูลตาม (1) - (5) ผูออกสามารถเปดเผยขอมูลขั้นต่ำได 

พรอมระบุว าจะเปดเผยขอมูลใหผู ลงทุนรับทราบโดยการยื ่นแบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที ่ 3 :  

แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) กอนการเสนอขายแตละครั้ง 



8 

 

สวนที่ 3  

รับรองความถูกตองของขอมูล 

(สวนขอมูลของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก) 

1. ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก 

ใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ2 พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล 

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน / ผูรับมอบอำนาจ] ของผูระดมทุน/ 

ทรัสตีผูออกศุกูก ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด 

หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูระดมทุน/ทรัสตี 

ผูออกศุกูกตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจา (ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก)  

มีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที ่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดง 

ใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มี 

การอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)” 

ชื่อ   ตำแหนง ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

หมายเหตุ *หากในวันที ่ย ื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเป นที ่ทำใหบุคคลใด  

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู ระดมทุน/ทรัสตี 

ผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาว ไมสามารถ 

ลงลายมือชื ่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรู ผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได  

เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาว 

ลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลหรือเปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผัน 

จากสำนักงาน 

  

 
2 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยขอกำหนดท่ีเก่ียวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปดเผยขอมูล 
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2. การรับรองการปฏิบตัิหนาที่ของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผู มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท  

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกศุกูก ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุก ูกฉบับนี ้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกศุกูกในอนาคตแลวเห็นวา 

สมมติฐานไดจัดทำขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูกหรือ 

ผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูกมีการระบุนโยบายและแผนการ

ประกอบธุรกิจของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูกในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการ

ขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ............................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกนี้ 

ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก .................(ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไมไดรับ 

ความรวมมือจากผูบริหารของผูออกศุกูกในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี้)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้นมาอางอิง  

ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื่อง.............................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกนี้ 

ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ....................................ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปนอยางด”ี 

ชื่อ   ตำแหนง ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิตที ่ปรึกษาทางการเงินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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ภาคผนวก  

วิธีการคำนวณอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ 

อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

1. กลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป 

(1) อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(2) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                     

(interest coverage ratio : ICR)  (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา                     

และคาตัดจำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา                  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(4) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน              

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป)  

(5) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 

1 ปตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ) 

(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สินระยะยาว  

ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป) * 100 / 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 

(8) เงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สิน                 

ที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ) 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สนิทั้งหมดที่มี

ภาระดอกเบ้ีย 

2. กลุมธนาคารพาณิชย 

(1) อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับ

สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(สินทรัพยสภาพคลอง / ประมาณการกระแสเงนิสดไหล

ออกสุทธิใน 30 วัน ภายใตสถานการณดานสภาพคลอง

ที่มีความรุนแรง) 

(2) อัตราสวนแหลงเงินที่มีความมั่นคงและ 

ความตองการแหลงเงินท่ีมีความมั่นคง (Net 

Stable Funding Ratio: NSFR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(แหลงเงนิที่มีความมั่นคง / ความตองการแหลงเงินที่มี

ความมั่นคง) 

(3) เงินกองทุนชั้นที ่1 (Tier 1 ratio) (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ ธปท. 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(4) เงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio) (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

3. กลุมบริษัทหลักทรัพย 

(1) เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินท่ัวไป

และทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน (NCR)  

(รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ก.ล.ต. 

(2) อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(3) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย  (interest bearing debt to EBITDA 

ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(5) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สิน

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด  ภายใน 1 ป)  

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษ ี* 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

4. กลุมธุรกิจประกันชีวิต 

(1) อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินทุนที่ตอง      

ดำรงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(2) สินทรัพยลงทุนตอสำรองประกันภัย  

(รอยละ) 

สินทรัพยลงทุน * 100 / เงนิสำรองประกันภัย 

(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(4) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (รอยละ) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สวนของ 

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

(5) คาใชจายในการรับประกันภัย  

(รวมคาบำเหน็จ) ตอเบี้ยรับประกันภัยสุทธิ   

(รอยละ) 

 

คาใชจายในการรับประกันภัย (รวมคาบำเหน็จ) * 100 / 

เบี้ยรับประกันภัยสุทธิ 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

5. กลุมธุรกิจลีสซิ่ง 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย (interest bearing debt to EBITDA 

ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได                   

(NPL ratio) (รอยละ) 

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / สินเชื่อรวม  

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

(6) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละ) (รายไดรวมงวดปจจุบัน-รายไดรวมงวดกอน) * 100 / 

รายไดรวมงวดกอน 

6. บริษัทในกลุมสินเชื่อสวนบุคคล 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                 

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได                 

(NPL Ratio) (รอยละ) 

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / เงินใหสินเชื่อ

รวม 

(5) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (รอยละ) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสินเชื่อรวม 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

7. บริษัทในกลุมบริษัทบริหารสินทรัพย 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และ 

คาตัดจำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) ) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

 

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

(6) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (รอยละ) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สวนของ 

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปดเผยอัตราสวนทางการเงินอ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสม เชน EBITDA margin ratio (รอยละ) เทากับ                

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย / รายไดรวม เปนตน สำหรับกิจการในกลุมพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใหเปดเผยอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เทา) เทากับ (สินทรัพยหมุนเวียน-สนิคา

คงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มเติมดวย  

2) บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) ใหพิจารณาเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน

ตามธุรกิจหลักของกลุม 

3) การแสดงขอมูล key financial ratio งวดลาสุดที่มีขอมูลไมครบ 1 ป  หากเปรียบเทียบขอมูลในงบการเงิน

ประเภทเดียวกัน เชน D/E ratio, ICR และ Current ratio เปนตน ใหใชงบการเงินงวดลาสุด (รอบระยะเวลาตั้งแต

ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุด) ในการคำนวณ ยกเวนการเปรียบเทียบระหวางงบการเงิน เชน ROA, ROE และ DSCR 

เปนตน ใหใชขอมูลยอนหลัง 4 ไตรมาส เพื่อใหเปรียบเทียบกันได  กรณีชวงเวลาใดที่บรษิัทไมไดจัดทำงบระหวางป

สำหรับงวดปกอน ใหจัดทำ key financial ratio โดยใชขอมูลเฉพาะงวดลาสุด และอธิบายในหมายเหตุเพิ่มเติม 

ตัวอยาง ณ ไตรมาส 3 ป 25XX 

- การคำนวณ ROA เทากับ กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษียอนหลัง 4 ไตรมาส หารดวย สินทรัพยรวม(เฉลี่ย) 
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4)  ในการคำนวณดอกเบี้ยจาย (I ที่เปนตัวหารในสูตรคำนวณ ICR) ใหรวมคาใชจายดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และคาใชจายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนตนทุนสินทรพัยในงบแสดงฐานะการเงินดวย  

5)  ระบุขอกำหนดในการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามขอกำหนดสิทธิ และอัตราสวนดังกลาว ณ รอบปบัญชีปจจุบัน 

และเปดเผยสูตรการคำนวณนั้น ทั้งนี้ หากไมมีขอกำหนดดังกลาว ใหระบุวา “ไมมีขอกำหนดในการดำรงอัตราสวน

ทางการเงิน” 

6)  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทตางประเทศ ยกเวนไมตองคำนวณอัตราสวนทางการเงินบางรายการ 

ตามตารางขางตนหากไมสามารถคำนวณได  
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) 

สวนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK  

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูระดมทุน) …… 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของทรัสตีผูออกศุกูก) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

- ใหระบุลักษณะที่สำคัญของศุกูกที่เสนอขาย เชน ศุกูกที่ออกเปนไปตามหลักการประเภทใดของศาสนา

อิสลาม ทรัพยสินที ่ใชอางอิง (โดยกรณีศุกูกไมมีประกันตองระบุดวยวาทรัพยสินที่ใชอางอิงไมถือเปน

หลักประกันของศุกูก ผู ลงทุนยังคงมีความเสี ่ยงในระดับเดียวกับเจาหนี้สามัญของผู ระดมทุน) จำนวน 

ผลตอบแทน อายุ บุคคลที่สามารถซื้อศุกูก (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายตอบุคคลทั่วไป) ผลการจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือ หลักประกันหรือผูค้ำประกัน (ถามี) 

- รายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ เชน ทรัสตีผู ออกศุกูก ศุกูกทรัสตี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที ่ปรึกษาชะรีอะฮ  

ผูจัดการการรับประกันการจำหนาย ผูประกันการจำหนาย วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย  

ศุกูกมีผลใชบังคบั เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจำนวนศุกูกที่ขายไดนอยกวาจำนวนศุกูก ข้ันต่ำท่ี

ผูระดมทุนกำหนด เปนตน 

- ใหระบุขอความวา 

“ขอมูลตามแบบแสดงรายการขอมูลที ่ทรัสตีผู ออกศุกูกไดยื ่นตอสำนักงานและมีผลใชบังคับ 

เมื่อวันที่    (ระบุ)        รวมทั ้งขอมูลสวนที ่ปรับปรุงตามแบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที ่ 3 :  

แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) ที ่ย ื ่นมากอนหนาภายใตโครงการนี้ถือเปนขอมูลสวนหนึ่งของ 

แบบ แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที่ 2 : 69-PP-PRICING-SUKUK) ฉบับนี้ดวย” 

 

ใหมีคำเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผู ลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับ 

ผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูกและเงื่อนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ที่เก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกนี้ มิไดเปนการแสดง

วาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนำใหลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคา

หรือผลตอบแทนของศุกูกที่เสนอขาย หรือมิไดรับรองวาศุกูกที่เสนอขายเปนไปตามหลักชะรีอะฮ หรือ

รับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกแตอยางใด  
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ทั ้งนี้  การร ับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกนี้ 

เปนความรับผิดชอบของผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูก 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความ

ที ่ควรตองแจงในสาระสำคัญ ผู ถือศุกูกที ่ไดซื ้อศุกูกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที ่แบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูกไดตาม 

มาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี

ไดรู หรือควรไดรู วาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจง 

ในสาระสำคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศกุูกมีผลใชบังคับ” 
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

1. สรุปขอมูลสำคัญของศุกูก (factsheet)   

 ใหจัดทำแบบ factsheet ที่มีรายละเอียดของศุกูกที่เสนอขายในครั้งนั้น โดยจัดทำตามแบบ 

ที่กำหนดในประกาศที่เก่ียวของ   

2. ขอจำกัดการโอนศุกูกที ่เสนอขาย (ถามี เชน ขอจำกัดการโอนศุกูกที่ไดจดทะเบียนไวกับ

สำนักงาน เปนตน) 

3. ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้เพ่ิมเติมดวย 

 (1)  ขอมูลเกี่ยวกับการนำเงินไปใช (วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงินและระยะเวลาที่ใชเงิน

โดยประมาณ) 

สำหรับการเสนอขาย green sukuk, social sukuk และ sustainability sukuk ใหเปดเผย

วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน (use of proceeds) จากศุกูกที่เสนอขาย โดยระบุรายละเอียด

การใชเงิน ซึ ่งเปนประโยชนตอสิ ่งแวดลอม ชวยพัฒนาสังคม หรือสงเสริมความยั ่งยืนแลวแตกรณี   

ทั ้งน ี ้  ในกรณีท ี ่ผ ู ออกศุก ูกเพิ ่มเติมหรือแกไขขอมูลศุก ูกในแบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส วนที ่ 3 :  

แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) ให เป ดเผยว าอางอ ิงจากขอมูลในแบบ 69-PP-MTN-SUKUK  

(สวนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) ที่ผู ออกศุกูกเคยไดยื่นตอสำนักงาน พรอมระบุว ันที่ 

แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) ท่ีใชอางอิงดังกลาวมีผลใชบังคับ 

(2)  เปดเผยอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด

วิธีการคำนวณแสดงตามภาคผนวก  

(3)  ใหแนบรางสัญญากอตั ้งทรัสตเพิ ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั ้งนี้ และในกรณี 

เสนอขายศุกูกตอผูลงทุนรายใหญ หรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ใหระบุวารางสัญญากอตั้งทรัสตสำหรับการ

เสนอขายในครั้งนี้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากขอกำหนดสิทธิที่เปนสวนหนึ่งของแบบ 69-PP-MTN-

SUKUK (สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK) 

  ไมแตกตาง  

  แตกตาง ใหระบุรายละเอียดที่แตกตางกัน* 

หมายเหต ุ * ในกรณีที่รางสัญญากอตั้งทรัสตที่ประกอบเปนสวนหนึง่ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก

ฉบับนี้ มีสาระสำคัญแตกตางจากขอกำหนดสิทธิฉบับที่ไดยื่นตอสำนักงานพรอมแบบ 69-PP-BASE-SUKUK ทรัสตี

ผู ออกศุกูกตองดำเนินการยื ่นแบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที ่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK) ชุดใหม 

ตอสำนักงาน  

  



18 

 

 

(4)  รายละเอียดโครงสรางศุกูก 

1)  รายละเอียดทรัพยสินที่ใชอางอิง 

ใหเปดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสินที่ใชในการอางอิงสำหรับการออกศุกูกในครั้งนี้ 

โดยใหเปดเผยถึงลักษณะของทรัพยสิน และมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินดังกลาว 

2)  โครงสรางศุกูก 

ใหอธิบายวาการออกศุกูกในครั้งนี้มีโครงสรางที่สำคัญ ขั้นตอน และกระบวนการตั้งแต

การยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน การขายใบทรัสต การตั้งกองทรัสต การโอนทรัพยสินเขากองทรัสต 

(อธิบายตามลำดับขั ้นตอนที่เกิดขึ้นกอนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคำอธิบายดวย เพื่อใหงายตอ 

การทำความเขาใจของผูลงทุน) วิธีการการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยที่ใชอางอิงเพื่อมาชำระ

ผลตอบแทนศุกูก และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้หรือเมื่อศุกูกสิ้นอาย ุ

3)  รายละเอียดของที่ปรึกษาชะรีอะฮ   

ใหระบุชื่อของที่ปรึกษาชะรีอะฮ ประวัติการศึกษา ความรูความสามารถ และประวัติ

ในการทำหนาที่เปนที่ปรึกษาชะรีอะฮ 

4)  สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เก่ียวของ 

ใหสรุปสาระสำคัญของรางสัญญากอตั ้งทรัสตและสัญญาอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของกับ 

การออกศุกูก โดยอยางนอยใหสรุปภาระหนาที่ความรับผิดชอบของผูระดมทุน ทรัสตีผูออกศุกูก ศุกูกทรัสตี 

และผูถือศุกูก ตามที่ระบุไวในสัญญากอตั้งทรัสต เหตุผิดนัดชำระหนี้  

5)  ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 

ใหเปดเผยขอมูอ่ืนที่เก่ียวของที่อาจมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

- กรณีเสนอขายผูลงทุนทั่วไป 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

 ใหระบุชื่อ สถานที่ตั ้งสำนักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท 

โทรศพัท โทรสาร Home Page (ถามี) จำนวนและชนิดของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

2. ผูถือหุน 

 ใหระบุรายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก พรอมทั้งจำนวนหุน 

ที่ถือและสัดสวนการถือหุนลาสุด  ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี ่ยวของ และผูถือหุนที่อยูภายใต 

ผูมีอำนาจควบคุมเดียวกันเปนกลุมเดียวกัน 

3. รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

ใหระบุรายชื่อและคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

  



19 

 

 

- กรณีเสนอขายผู ลงทุนสถาบันหรือผู ลงทุนรายใหญหรือผู ลงทุนรายใหญพิเศษ  

ใหระบุชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท โทรสาร Home Page  

(ถามี) จำนวนและชนิดของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด ผูถือหุน กรรมการและผูบริหาร และรายละเอียด

ของกองทรัสตของทรัสตีผูออกศุกูก 

- กรณีศุกูกมีอัตราผลตอบแทนลักษณะอื่นที่ไมใชแบบคงท่ี ใหแสดงอัตราผลตอบแทน 

ที่แทจริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวดวย หากเกิดเงื่อนไขขางตนแลวทำใหลตอบแทนที่ผู ลงทุน 

จะไดรับไมเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว เชน 

-  กรณีมีเงื่อนไขการเลื ่อนจายดอกเบี้ย ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจ

เกิดขึ้นได เชน ผูออกศุกูกเลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถถอน 

เปนตน 

-  กรณีผูระดมทุนเปนริษัทในกลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป ใหเปดเผยขอมูล

ดังตอไปนี้  

1. สัดสวนการออกตราสารหนี้ ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

2.  สัดสวนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย  

3. สัดสวนหนี้สินอ่ืน ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย3 ตอหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย  

- การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ศุกูกที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สำคัญที่ควร

อธิบายเพิ่มเติมจากขอมูลในหนาแรก เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของศุกูกที ่เสนอขาย  

ใหสรุปลักษณะและความเสี่ยงสำคัญของศุกูกที่เสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน วิธีการในการจายผลตอบแทน

และการชำระหนี้ ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะ

การเงนิและผลการดำเนินงานของผูค้ำประกัน) และสรุปสาระสำคญัของสัญญาค้ำประกัน (กรณีเปนการค้ำประกัน) 

เปนตน 

4. ขอมูลการเสนอขาย 

ใหเปดเผยขอมูลที่มีรายละเอียดการจอง การจำหนาย และการจัดสรร 

4.1  ในกรณีเสนอขายตอประชาชนทั่วไปหรือผูลงทุนรายใหญหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ  

ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม ดังนี ้

(1) วิธีการเสนอขายศุกูก ใหระบุวาเปนการเสนอขายศุกูกผานผูจัดจำหนายหลักทรัพย

หรือผูคาหลักทรัพยหรือไม 

(2) ผูจัดจำหนายหลักทรัพย (กรณีผานผูจัดจำหนาย) ใหระบุ 

(ก) ผูประกันการจำหนายและจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

(ข) ผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

(ค) ตัวแทนผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศพัท 

 
3 เชน หนี้สินจากสัญญาเชา (lease) เงนิกูยืมบริษัทที่เกี่ยวของ เปนตน (ใหระบุรายการ) 
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นอกจากนี้ หากผูจัดจำหนายหลักทรัพยมีความเกี่ยวของกับผูระดมทุนในลักษณะ 

ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกันเปนเจาหนี้ เปนตน) 

ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

(3) ผูคาหลักทรัพย (กรณีผานผูคาหลักทรัพย) ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศพัท 

นอกจากนี ้ หากผูคาหลักทรัพยมีความเกี่ยวของกับผูระดมทุนในลักษณะที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกันเปนเจาหนี้ เปนตน) 

ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

(4) เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาศุกูก  

ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายศุกูกกับผูจัดจำหนายหลักทรัพย/ผูคาหลักทรัพย 

ที่เกี ่ยวกับเงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจำหนายหรือการคาศุกูก  ทั้งนี้ ใหแสดงจำนวนเงินคาศุกูก 

ที่ผูเสนอขายศุกูกจะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาศุกูกไวดวย   

(5) คาใชจายในการเสนอขายศกุูก  

ใหระบุจำนวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายศุกูกโดยสังเขป 

(6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อศุกูก  

ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 

(7) วิธีการจัดสรรศกุูก  

ใหระบุหลักการจัดสรรศุกูกใหแกผูจองซื้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน หรือ

จำนวนศุกูกที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจำนวนศุกูกและเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ  

ใหระบุดวย 

(8) วันและวิธีการจองและการชำระเงินคาจองซื้อศุกูก  

ใหระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับระยะเวลาการจองซื ้อศุก ูก การกำหนดจำนวน 

ในการจองซื้อศุกูกตอราย วิธีการชำระเงินคาจองซื้อศุกูก ชื ่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชยที่เปน 

ตัวแทนรับเงินคาจองซื้อศุกูก วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อศุกูกคืน  

(9) การจัดสรรในกรณทีี่มีผูจองซื้อศุกูกเกินกวาจำนวนศกุูกที่เสนอขาย 

ใหระบุการจัดสรรกรณีที่มีผูจองซื้อศุกูกเกินกวาจำนวนศุกูกที่เสนอขาย 

(10) วิธีการคนืเงินคาจองซื้อศุกูก  

ใหระบุวิธ ีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื ้อศุกูกในกรณีที ่ผ ู จองซื้อ 

ไมไดรับการจัดสรรศุกูก 

(11) วิธีการสงมอบศุกูก  

ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

(12) ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี้ หากที่ปรึกษาทางการเงิน 

มีความเกี่ยวของกับผูระดมทุนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุน

ระหวางกัน มีกรรมการรวมกันเปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 
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4.2  ในกรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน 

(1)  วิธีการเสนอขายศกุูก 

ใหเปดเผยขอมูลขั้นต่ำตามมาตรา 69(10)  

(2)  ขอจำกัดการโอนศุกูกที่เสนอขาย 

เชน ขอจำกัดการโอนศุกูกที่ไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน เปนตน 
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1. ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก 

ใหกรรมการผู ม ีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู ท ี ่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผู ท ี ่ได ร ับมอบหมาย 

ใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน  

ลงลายมือชื่อ4 พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถาม)ี ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ 

ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี ้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน / ผูรับมอบอำนาจ] ของผูระดมทุน/ทรัสต ี

ผูออกศุกูก ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือ 

ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั ้งนี ้ การร ับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผู ระดมทุน/ทรัสตี 

ผูออกศุกูกตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจา (ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก)  

มีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที ่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดง 

ใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มี

การอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)” 

ชื่อ   ตำแหนง ลายมือชื่อ* 

1.                                                                            

2.                                                                            

3.                                                                 
 

หมายเหตุ *หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด  

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู ระดมทุน/ทรัสตี 

ผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาว ไมสามารถ 

ลงลายมือชื ่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรู ผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได  

เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาว

ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลหรือเปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจาก

สำนักงาน  

 
4 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยขอกำหนดท่ีเก่ียวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปดเผยขอมูล 
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2. การรับรองการปฏิบตัิหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน 

ใหผู มีอำนาจลงนามผูกพันที ่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื ่อ พรอมทั ้งประทับตราบริษัท 

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลโดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ได สอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี ้แล ว และดวยความระมัดระวัง 

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่น 

สำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูระดมทุนในอนาคตแลวเห็นวา สมมติฐาน

ไดจัดทำขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูระดมทุนหรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ 

(เฉพาะกรณีที ่ผ ู ระดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู ระดมทุนในอนาคต 

ในแบบแสดงรายการขอมูล)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี ่ยวของกับแบบแสดงรายการขอมูล

บางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง……………. ของแบบแสดงรายการขอมูลนี้ ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได 

เนื่องจาก …………..……….. (ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของ 

ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณ)ี ในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี้)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา……..ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ…………...แทน” 

ในกรณทีี่ที่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้นมาอางอิง ใหระบุ 

ขอความเพิ่มเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื ่อง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอมูลนี ้ ที ่ขาพเจาใชขอมูลจาก 

.…………………..…… ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี” 

ชื่อ            ตำแหนง    ลายมือชื่อ* 

1.                                                                            

2.                                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ที่ปรึกษาทางการเงินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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ภาคผนวก 

วิธีการคำนวณอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ 

อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

1. กลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป 

(1) อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(2) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                     

(interest coverage ratio : ICR)  (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา                     

และคาตัดจำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา                  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(4) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน              

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป)  

(5) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 

1 ปตอหนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ) 

(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สินระยะยาว  

ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป) * 100 / 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 

(8) เงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สิน                 

ที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ) 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มี

ภาระดอกเบ้ีย 

2. กลุมธนาคารพาณิชย 

(1) อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับ

สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(สินทรัพยสภาพคลอง / ประมาณการกระแสเงนิสดไหล

ออกสุทธิใน 30 วัน ภายใตสถานการณดานสภาพคลอง

ที่มีความรุนแรง) 

(2) อัตราสวนแหลงเงินที่มีความมั่นคงและ 

ความตองการแหลงเงินท่ีมีความมั่นคง (Net 

Stable Funding Ratio: NSFR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(แหลงเงินที่มีความมั่นคง / ความตองการแหลงเงนิท่ีมี

ความมั่นคง) 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(3) เงินกองทุนชั้นที ่1 (Tier 1 ratio) (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(4) เงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio) (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

3. กลุมบริษัทหลักทรัพย 

(1) เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินท่ัวไป

และทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน (NCR)  

(รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ก.ล.ต. 

(2) อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(3) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย  (interest bearing debt to EBITDA 

ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(5) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สิน

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด  ภายใน 1 ป)  

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษ ี* 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

4. กลุมธุรกิจประกันชีวิต 

(1) อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินทุนที่ตอง      

ดำรงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(2) สินทรัพยลงทุนตอสำรองประกันภัย  

(รอยละ) 

สินทรัพยลงทุน * 100 / เงินสำรองประกันภัย 

(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(4) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (รอยละ) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สวนของ 

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

(5) คาใชจายในการรับประกันภัย  

(รวมคาบำเหน็จ) ตอเบี้ยรับประกันภัยสุทธิ   

(รอยละ) 

คาใชจายในการรับประกันภัย (รวมคาบำเหน็จ) * 100 / 

เบี้ยรับประกันภัยสุทธิ 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

5. กลุมธุรกิจลีสซิ่ง 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย (interest bearing debt to EBITDA 

ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได                   

(NPL ratio) (รอยละ) 

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / สินเชื่อรวม  

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

(6) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละ) (รายไดรวมงวดปจจุบัน-รายไดรวมงวดกอน) * 100 / 

รายไดรวมงวดกอน 

6. บริษัทในกลุมสินเชื่อสวนบุคคล 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                 

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได                 

(NPL Ratio) (รอยละ) 

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / เงินใหสินเชื่อ

รวม 

(5) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (รอยละ) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสินเชื่อรวม 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

7. บริษัทในกลุมบริษัทบริหารสินทรัพย 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และ 

คาตัดจำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) ) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

 

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

(6) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (รอยละ) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สวนของ 

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปดเผยอัตราสวนทางการเงินอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม เชน EBITDA margin ratio (รอยละ) เทากับ                

กำไรกอนหักดอกเบี ้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย / รายไดรวม เปนตน สำหรับกิจการในกลุมพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใหเปดเผยอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เทา) เทากับ (สินทรัพยหมุนเวียน-สินคา

คงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มเติมดวย  

2) บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) ใหพิจารณาเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน               

ตามธุรกิจหลักของกลุม 

3) การแสดงขอมูล key financial ratio งวดลาสุดที่มีขอมูลไมครบ 1 ป  หากเปรียบเทียบขอมูลในงบการเงนิประเภท

เดียวกัน เชน D/E ratio, ICR และ Current ratio เปนตน ใหใชงบการเงินงวดลาสุด  (รอบระยะเวลาตั้งแตไตรมาส 1            

ถึงไตรมาสลาสุด) ในการคำนวณ ยกเวนการเปรียบเทียบระหวางงบการเงิน เชน ROA, ROE และ DSCR เปนตน  

ใหใชขอมูลยอนหลัง 4 ไตรมาส เพ่ือใหเปรียบเทียบกันได  กรณีชวงเวลาใดที่บรษิัทไมไดจัดทำงบระหวางปสำหรับงวด

ปกอน ใหจัดทำ key financial ratio โดยใชขอมูลเฉพาะงวดลาสุด และอธิบายในหมายเหตุเพิ่มเติม 

ตัวอยาง ณ ไตรมาส 3 ป 25XX 

- การคำนวณ ROA เทากับ กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษียอนหลัง 4 ไตรมาส หารดวย สินทรัพยรวม(เฉลี่ย) 



28 

 

 

4)  ในการคำนวณดอกเบี ้ยจาย (I ที่เปนตัวหารในสูตรคำนวณ ICR) ใหรวมคาใชจายดอกเบี ้ยในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และคาใชจายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนตนทุนสินทรพัยในงบแสดงฐานะการเงินดวย  

5)  ระบุขอกำหนดในการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามขอกำหนดสิทธิ  และอัตราสวนดังกลาว ณ รอบปบัญชี

ปจจุบัน  และเปดเผยสูตรการคำนวณนั้น ทั้งนี้ หากไมมีขอกำหนดดังกลาว ใหระบุวา “ไมมีขอกำหนดในการดำรง

อัตราสวนทางการเงิน” 

6)  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทตางประเทศ ยกเวนไมตองคำนวณอัตราสวนทางการเงินบางรายการตาม

ตารางขางตนหากไมสามารถคำนวณได  



29 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) 

สวนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูระดมทุน) …… 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของทรัสตีผูออกศุกูก) …… 

 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุชื่อและรายละเอียดที่สำคัญโครงการศกุูกที่จะเสนอขาย 

-  ใหระบุขอความวา 

“ขอมูลสวนที ่ปรับปรุงตามแบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที ่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) 

ที่ทรัสตีผูออกศุกูกไดยื่นตอสำนักงานในครั้งนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของขอมูลตามแบบ 69-PP-MTN-SUKUK 

(สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK) ที่มีผลใชบังคบัเม่ือวันที่    (ระบุ)           ดวย” 
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

ขอมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ 

ในกรณีที ่มีขอมูลของผู ระดมทุนหรือขอมูลศุกูกที ่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผู ลงทุน 

อยางมีนัยสำคัญในกรณีดังตอไปนี้ และยังไมไดเปดเผยในแบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-

BASE-SUKUK) และแบบ 69-PP-MTN -SUKUK (สวนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) ท่ีผานมา  

(1)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนประสบความเสียหายอยางรายแรง 

(2)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนหยุดประกอบกิจการท้ังหมด หรือบางสวน 

(3)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(4)  ทรัสตีผู ออกศุกูกหรือผู ระดมทุนทำสัญญาใหบุคคลอื ่นมีอำนาจทั ้งหมด หรือบางสวน 

ในการบริหารงานของบริษัท 

(5)  ทรัสตีผู ออกศุกูกหรือผู ระดมทุนมีการรวมทุน ควบรวมกิจการ กระทำหรือถูกกระทำ 

อันมีลักษณะเปนการครอบงำ หรือถูกครอบงำกิจการตามมาตรา 247 

(6)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการฟนฟูกิจการ 

  (7)  เหตุการณใด ๆ ที่เปนเงื ่อนไขที ่จะทำใหผูถือศุกูกถือเปนเหตุใหทรัสตีผูออกศุกูกหรือ 

ผูระดมทุนผิดขอตกลงตามตราสาร (events of default)  

(8)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนผิดขอตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)  

(9)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร โครงสราง 

การถือหุ นอยางมีนัยสำคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู บริหาร หรือผู มีอำนาจควบคุมของทรัสตี           

ผูออกศุกูกหรือผูระดมทุน 

(10)  ตราสารหนี้หรือศุกูกของทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนถูกปรับลดผลการจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือ 

(11) ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการสงงบการเงินและแบบ 56-1 ของของกองทรัสต

หรือผูระดมทุนใหสำนักงาน หนวยงานทางการ ซึ่งเปนผูกำกับดูแลการดำเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย 

(ในกรณีที่นำสงงบการเงินหรือแบบ 56-1 ตอสำนักงานแลว ใหถือวาไดเปดเผยขอมูลตามแบบ 69-PP-MTN-

SUKUK (สวนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) แลว)  

(12)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการเพ่ิมทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 

(13)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

(14)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีแผนการลงทุนที่สำคัญ 

(15)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนไดมาหรือสูญเสียไป ซึ่งสัญญาการคาที่สำคัญ 

(16)  ทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนมีขอพิพาทที่อาจสงผลกระทบทำใหสวนของผูถือหุน

ลดลงเกินกวารอยละ 5 
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(17)  ทรัสตีผู ออกศุกูกหรือผู ระดมทุนจะมีการเพิ ่มหรือลดมูลคาการเสนอขายของศุกูก 

จากที่เคยระบุไวในโครงการ สำหรับกรณีที ่เปนการออกและเสนอขายศุกูก ซึ่งไดยื ่นแบบแสดงรายการขอมูล 

ในลักษณะโครงการ โดยเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แกไข มติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผูถือหุนที่เคยอนุมัติ 

ใหออกศุกูกที่เคยระบุไวในโครงการ สำหรับกรณีท่ีเปนการออกและเสนอขายศุกูก ซึ่งไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูล

ในลักษณะโครงการ  

(18)  ทรัสตีผูออกศุกูกมีการเปลี่ยนแปลงศุกูกทรัสตี โดยหากศุกูกทรัสตีมีสถานะเปนเจาหนี้

ของทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุน ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวดวย 

(19)  เพิ่มการเสนอขาย green sukuk, social sukuk และ sustainability sukuk โดยให

ระบุขอมูลตามที่กำหนดในแบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK) ในสวนที่ 2 

ขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดโครงสรางศุกูก ขอ 3 ขอมูลอ่ืน ๆ ของศุกูกที่เสนอขาย (1) – (5) 

(20)  เพิ่มรายละเอียดหรือแกไขขอมูลที ่เปดเผยในแบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที่ 1 : 

แบบ 69-PP-BASE-SUKUK) สำหรับกรณีเสนอขาย green sukuk, social sukuk และ sustainability sukuk 

: แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK) ในสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียด

โครงสรางศุกูก ขอ 3 ขอมูลอ่ืน ๆ ของศกุูกที่เสนอขาย (1) – (5) 

(21)  ขอมูลของทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนที่มีความแตกตางจากขอมูลที่เคยเปดเผย 

ไวในแบบแสดงรายการขอมูลที่เคยยื่นตอสำนักงานในครั้งแรกอยางมีนัยสำคัญ และมีผลตอการตัดสินใจของ 

ผูลงทุนที่มีความแตกตางจากขอมูลที่เคยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลที่เคยยื่นตอสำนักงานในครั้งแรก 

อยางมีนัยสำคัญ และมีผลตอการตัดสินใจของผู ลงทุน เชน ปจจัยความเสี ่ยงที ่เปลี ่ยนแปลง งบการเงิน 

มีขอสังเกตของผูสอบบัญชี เปนตน 

 

วิธีการเปดเผยขอมูล 

 ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพ่ิมเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี ้

   (1) แสดงรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาว  

   (2) ให อ างอิงจากขอมูลที ่ทร ัสตีผู ออกศุก ูกหรือผู ระดมทุนเคยไดย ื ่นตอสำนักงาน หรือ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหถือวาขอมูลดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแบบ 69-PP-MTN-SUKUK 

(สวนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK (ในกรณีที่มีการอางอิงขอมูลดังกลาว ใหสรุปขอมูล วันที่เผยแพร 

และระบุแหลงอางอิงขอมูล ซึ ่งผู ลงทุนสามารถตรวจสอบได เชน เว็บไซตของสำนักงาน เว็บไซตของ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเว็บไซตของทรัสตีผูออกศุกูกหรือผูระดมทุนเปนตน)
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก  

  ใหกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจ

จากกรรมการที ่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู ระดมทุนและทรัสตีผู ออกศุกูกลงลายมือชื ่อ5 พรอมทั้ง 

ประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

  “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง 

ในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน/ ผูรับมอบอำนาจ] ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

  ทั ้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผู ระดมทุน/ทรัสตี 

ผูออกศุกูกตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจา (ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก) มีความรับผิดชอบ

ตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)” 

    ชื่อ           ตำแหนง         ลายมือชื่อ* 

1.                                                               

2.                                                         

3.                                                             

หมายเหตุ *หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด ยังไมสามารถ 

ลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผ ู ระดมทุน/ทรัสตีผู ออกศุกูก  

(แลวแตกรณี) ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อได

เกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวย 

ทางรางกายหรือทางจิต ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อ 

ในแบบแสดงรายการขอมูล หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
5 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยขอกำหนดท่ีเก่ียวกับการออกและเสนอขายศุกูก และการเปดเผยขอมูล 


