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  - ใหระบุลักษณะที่สำคัญของศุกูกที ่เสนอขาย เชน ศุกูกที ่ออกเปนไปตามหลักการประเภทใดของ 

ศาสนาอิสลาม ทรัพยสินที่ใชอางอิง (โดยกรณีศุกูกไมมีประกันตองระบุดวยวาทรัพยสินที่ใชอางอิงไมถือเปน

หลักประกันของศุกูก ผูลงทุนยังคงมีความเสี่ยงในระดับเดียวกับเจาหนี้สามัญของผูระดมทุน) จำนวน ผลตอบแทน 

อายุ บุคคลที่สามารถซื้อศุกูก (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายตอบุคคลทั่วไป) ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

หลักประกันหรือผูค้ำประกัน (ถามี) 

  - รายละเอียดท่ีสำคัญอื่นๆ เชน ผูระดมทุน ศุกูกทรัสตี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาชะรีอะฮ ผูจัดการ 

การรับประกันการจำหนาย ผูประกันการจำหนาย วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกมีผลใชบังคับ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจำนวนศุกูกที่ขายไดนอยกวาจำนวนศุกูกขั้นต่ำที่ผูระดมทุนกำหนด 

เปนตน 

  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 มีสิทธิเร ียกรองคาเสียหายผู ระดมทุนและทรัสตีผู ออกศุกูกไดตาม 

มาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรู
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หรือควรไดร ู ว าแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุก ูกเปนเท็จหรือขาดขอความที ่ควรตองแจง 

ในสาระสำคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศกุูกมีผลใชบังคับ”
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

สรุปขอมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) 

 ใหจัดทำแบบ factsheet ที่มีรายละเอียดของตราสารหนี้ที ่เสนอขาย โดยจัดทำตามแบบที่กำหนด 

ในประกาศที่เก่ียวของ 

ในกรณกีารเสนอขายศุกูก ซึ่งไมไดกำหนดใหตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือแตผูออกศุกูกสมัครใจ 

ที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของศุกูก ผูออกศุกูกหรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ เพื่อประกอบ 

การเสนอขายศุกูกนั้น ใหระบุวาผูออกศุกูกจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเนื่องตลอดอายุ

ของศุกูกหรือไมดวย 
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สวนที่ 2 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสำคัญของขอมูลผูระดมทุนในสวนที่ 3 ขอมูลทรัสตีผูออกศุกูกในสวนที่ 4 และขอมูล

เก่ียวกับการเสนอขายศุกูกในสวนที ่6 โดยยอ เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของผูระดมทุน 

โครงสรางศุกูก รายละเอียดการเสนอขาย 

2. ใหแสดงขอมูลเกี่ยวกับการนำเงินไปใช (วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงินและระยะเวลา 

ที่ใชเงินโดยประมาณ) 

3. เปดเผยประวัติผิดนัดชำระหนี ้เง ินตนหรือดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ หรือผิดนัดชำระหนี้  

เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกำหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

4. กรณีผูระดมทุนเปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้  

4.1  สัดสวนการออกตราสารหนี้ ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

4.2  สัดสวนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงนิ ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย  

4.3  สัดสวนหนี้สินอ่ืน ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  

 

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 3 ถึงสวนที่ 6  กอนตัดสินใจจองซื้อศุกูก) 

 

 
1 เชน หนี้สินจากสัญญาเชา (lease) เงนิกูยืมบริษัทที่เก่ียวของ เปนตน (ใหระบุรายการ) 
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สวนที่ 3 

ขอมูลผูระดมทุน 

   ขอมูลตอไปนี้ใหเปดเผยถึงขอมูลของผูระดมทุน (originator) โดยไมจำเปนตองเปดเผยขอมูล

ของทรัสตีผู ออกศุกูก ยกเวนหัวขอที ่กำหนดใหตองเปดเผยขอมูลทรัสตีผู ออกศุกูกดวย  ทั ้งนี ้ ขอมูล 

ที่กำหนดใหเปดเผยเปนเพียงขอมูลขั้นต่ำ ผูระดมทุนควรพิจารณาเปดเผยขอมูลรายละเอียดอื่น ๆ ที่ชวยทำให

ผูลงทุนเขาใจและเห็นภาพธุรกิจของผูระดมทุนไดชัดเจนขึ้น 

1.  ขอมูลเกี่ยวกับผูระดมทนุ  

1.1  ฐานะการเงนิ และผลการดำเนินงาน แบงเปน 2 กรณี ดังนี ้

(1) กรณีผ ู ระดมทุนมีหนาที ่ย ื ่นแบบแสดงรายการขอมูลประจำปตอสำนักงาน หรือเพิ ่งยื่น 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้/ศุกูกตอประชาชน และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาว 

มีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป ใหผู ระดมทุนเปดเผยขอมูลตามที ่ไดเคยเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูล 

ประจำปงวดปลาสุดหรือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้/ศุกูกที่เคยจัดสงตอสำนักงานและ

ปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย  รวมทั้งใหเปดเผยขอมูลคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis: MD&A) สำหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดำเนินงานสะสม

ตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย 

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ใหผูระดมทุนเปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและรายละเอียด

เปนไปตามแบบแสดงรายการขอมูลประจำปโดยอนุโลม รวมถึงใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวน

ทางการเงินที่สำคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย 

อยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ปที่ผานมา (เปนงบการเงินปลาสุดที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานและงบการเงินปยอนหลังอีกหนึ ่งป)  ทั้งนี ้ ใหเปดเผยขอมูล MD&A  

สำหรับงบการเงนิรายไตรมาสลาสุด และผลการดำเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย   

1.2 ใหเพิ่มเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูระดมทุน (กรณีท่ีออกเปนศุกูกไมมีประกัน) และ

ยอดหนี้คงคางในการออกหุนกูหรือต๋ัวเงินครั้งกอน  

1.3  เปดเผยอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียดวิธีการ

คำนวณแสดงตามภาคผนวก  

1.4  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูกที่เฉพาะเจาะจงผูระดมทุน เชน 

การเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจ การเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร ขอพิพาททางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงฐานะ

การเงิน หรือใกลถึงจุดดำรง financial covenant กับสถาบันการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญชี ความเสี่ยง

ของหลักประกันกรณีไมมีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลค้ำประกัน การพ่ึงพาการระดมทุนจากศุกูกและความเสี่ยง

จากความสัมพันธที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูระดมทุนและศุกูกทรัสต ี 
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รายการขอมูลเพ่ิมเติม  

 1. หากผูระดมทุนเปนสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย (“สำนักงานสาขา”) การเปดเผย

ขอมูลตาม 1.1 และ 1.2 ขางตน ใหเปดเผยขอมูลของสำนักงานสาขาเปนหลัก และระบุขอมูลของสำนักงาน

ใหญ (หมายถึง ธนาคารตางประเทศทั้งองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูลการประกอบธุรกิจ  

ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที่สำคัญ และผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ (ถามี) 

รวมทั้งแสดงขอผูกพันตามขอกำหนดสิทธิที่ระบุวาสำนักงานสาขาจะดำรงฐานะการชำระหนี้ใหไมไดรับ

ผลกระทบจากการที่สำนักงานสาขาจะสงเงินออกไปใหสำนักงานใหญ  ทั้งนี ้ใหแนบงบการเงนิของสำนักงานสาขา

เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก  นอกจากนี้ ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมดงันี้ 

1.1 ความเสี่ยงเก่ียวกับขอจำกัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ที่กระทบตอความสามารถในการชำระหนี้

ของผูระดมทุน เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเก่ียวกับหลักตางตอบแทน  

1.2 ความเสี่ยงในกรณีที่ผูระดมทุนลมละลาย ซึ่งผู ถือศุกูกอาจไมสามารถขอรับชำระหนี้หรือ 

ฟองบังคับชำระหนี้จากทรัพยสินของสำนักงานสาขาและสำนักงานใหญ  ทั้งนี ้ หากมีการเปดเผยอันดับ 

ความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ ใหระบุคำเตือนวา ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ 

อาจไมสะทอนความสามารถในการคืนเงินลงทุน และจายผลประโยชนตอบแทนของสำนักงานสาขา  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเกิดกรณลีมละลาย 

2. หากผูระดมทุนเปนกิจการตางประเทศ ใหเปดเผยความเสี่ยงเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้  

2.1  การดำเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการตางประเทศ เนื่องจากไมไดมีถิ ่นที่อยูในประเทศไทย  

ทั้งนี้ ใหระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอกิจการดังกลาว และปญหาความแตกตางของ

กฎหมายที่ใชบังคับ ซึง่เปนกฎหมายตางประเทศ (ถาม)ี ดวย 

2.2  ผลกระทบที่ผู ถือศุกูกของกิจการตางประเทศอาจไดรับ ในกรณีที่กฎหมายของประเทศ 

ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นมีขอจำกัดในการสงเงินออกนอกประเทศ หรือขอจำกัดในการควบคุมการเขาออกเงิน

ระหวางประเทศ (ถามี) 

2.3  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชำระราคา และ

การสงมอบหลักทรัพย รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย 

2.4  ขอจำกัดหรือความเสี ่ยงอื ่นใดที ่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิหรือการตัดสินใจของ 

ผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

2.5  ความเสี่ยงของประเทศคูสัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงของภาครัฐบาล ความเสี่ยงจาก

ผลกระทบตอเนื่อง และความเสี่ยงดานเศรษฐกิจมหภาค 

2.6  ผูค้ำประกันที่อยูในตางประเทศ (ถามี) 
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สวนที่ 4 

ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอยีดโครงสรางศุกูก 

1. รายละเอียดโครงสรางศุกูก 

1. รายละเอียดทรัพยสินที่ใชอางอิง 

ใหเปดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสินที่ใชในการอางอิงสำหรับการออกศุกูกในครั้งนี้ โดยใหเปดเผย

ถึงลักษณะของทรัพยสิน และมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินดังกลาว 

2. โครงสรางศุกูก 

ใหอธิบายวาการออกศุกูกในครั ้งนี ้มีโครงสรางที ่สำคัญ ขั ้นตอน และกระบวนการตั ้งแตการยื่น 

คำขออนุญาตตอสำนักงาน การขายใบทรัสต การตั ้งกองทรัสต การโอนทรัพยสินเขากองทรัสต (อธิบาย

ตามลำดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นกอนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคำอธิบายดวย เพื่อใหงายตอการทำความเขาใจ

ของผูลงทุน) วิธีการการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยที่ใชอางอิงเพื่อมาชำระผลตอบแทนศุกูก และ

กระบวนการหากเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้หรือเมื่อศุกูกสิ้นอายุ  นอกจากนี้ ใหระบุความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวของ

กับศุกูกดวย  

3. รายละเอียดของที่ปรึกษาชะรีอะฮ 

ใหระบุชื่อของที่ปรึกษาชะรีอะฮ ประวัติการศึกษา ความรูความสามารถ และประวัติในการทำหนาที่ 

เปนที่ปรึกษาชะรีอะฮ 

4. สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เก่ียวของ 

ใหสรุปสาระสำคัญของรางสัญญากอตั้งทรัสตและสัญญาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการออกศุกูก โดยอยางนอย

ใหสรุปภาระหนาที่ความรับผิดชอบของผูระดมทุน ทรัสตีผูออกศุกูก ศุกูกทรัสตี และผูถือศุกูก ตามที่ระบุไว 

ในสัญญากอตั ้งทรัสต เหตุผิดนัดชำระหนี้  นอกจากนี้ หากศุกูกทรัสตีมีสถานะเปนเจาหนี้ของผูระดมทุน  

ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย 

5. ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 

ใหเปดเผยขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของที่อาจมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

2. ขอมูลอื่น ๆ ของศุกูกที่เสนอขาย ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ในกรณีออกและเสนอขายศุกูกเพื ่ออนุร ักษสิ่งแวดลอม (“green sukuk”) ศุกูกเพื่อพัฒนาสังคม 

(“social sukuk”) และศุกูกเพ่ือความยั่งยืน (“sustainability sukuk”) ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังนี ้

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

และหมวดหมูโครงการหรือกิจกรรมที่ยั่งยืน (Taxonomy) (ถามี) ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับ

สากล ที่นำมาใชอางอิงในการขออนุญาตเสนอขายศุกูกดังกลาวตามแตกรณีดังนี ้

(ก)  กรณีการเสนอขายศุกูกเพื ่ออนุรักษสิ ่งแวดลอม เชน มาตรฐาน ASEAN Green Bond 

Standards (ASEAN GBS) ห ร ื อ ม าต ร ฐ าน  International Capital Market Association Green Bond 

Principles (ICMA GBP) เปนตน 
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(ข)  กรณกีารเสนอขายศุกูกเพื่อพัฒนาสังคม เชน มาตรฐาน ASEAN Social Bond Standards 

(ASEAN SBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond Principles (ICMA SBP) 

เปนตน  

(ค)  กรณีการเสนอขายศุกูกเพื ่อความยั ่งยืน เชน มาตรฐาน ASEAN Sustainability Bond 

Standards (ASEAN SUS) ห ร ื อม าตรฐาน  International Capital Market Association Sustainability 

Bond Guidelines (ICMA SBG) เปนตน 

(2)  วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน (use of proceeds) 

(3)  กระบวนการที่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project evaluation and 

selection) โดยระบุกระบวนการและปจจัยที ่ใชในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอื ่นใด  

ที่ใชอางอิง 

(4)  การบริหารจัดการเงินที ่ไดจากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึง 

วิธีการติดตามการใชเงินที่ไดมาจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบงแยกเงินออกจากเงินอื่นของบริษัท

ใหเห็นอยางชัดเจน เชน การนำเงินที ่ไดจากการระดมทุนแยกเปนบัญชีตางหากจากบัญชีทรัพยสินอื ่น ๆ  

(sub-account) ของผูเสนอขายศุกูก เปนตน 

(5)  การรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูลเกี ่ยวกับการดำเนินการภายหลังการเสนอขาย 

(reporting) โดยใหเปดเผยรายงานประเภทตาง ๆ จนกวาจะครบอายุของศุกูก เชน รายงานการใชเงินที่ไดมา

จากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหนาของโครงการวาดำเนินการถึงขั้นตอนใด จำนวนเงินที่ใช และ 

ยอดคงเหลือ เปนตน รวมทั้งชองทางการเปดเผยขอมูล เชน บนเว็บไซตของผูเสนอขายศุกูก ซึ่งควรจัดให 

มีการรายงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เปนตน 
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สวนที่ 5 

ขอมูลทรัสตีผูออกศุกูก 

(ใหเปดเผยเฉพาะกรณีทีท่รัสตีผูออกศุกูกเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากผูระดมทุน) 

1. ขอมูลทั่วไป 

ใหระบุชื่อ สถานที่ตั ้งสำนักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท โทรสาร Home Page  

(ถามี) จำนวนและชนิดของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

2. ผูถือหุน 

ใหระบุรายชื ่อกลุ มผู ถือหุ นที ่ถ ือหุ นสูงสุด 10 รายแรก พรอมทั ้งจำนวนหุ นที ่ถือและสัดสวน 

การถือหุนลาสุด  ทั ้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที ่เกี ่ยวของ และผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอำนาจควบคุม

เดียวกันเปนกลุมเดียวกัน 

3. รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

ใหระบุรายชื่อและคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

4. รายละเอียดของกองทรัสตของบริษัท 

- ใหระบุวาบริษัทมีกองทรัสตทั้งหมดก่ีกอง แตละกองออกศุกูกใด (ใหระบุชื่อเฉพาะของศุกูก) 

- ใหระบุวาทรัพยสินในแตละกองทรัสตคืออะไร  
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สวนที่ 6 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

(สวนขอมูลของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก) 

1. ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก 

ใหกรรมการทุกคนและผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของ 

ผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูก ลงลายมือชื่อ2 พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายศุกูก โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี ้แลวและ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน]  

ของผู ระดมทุน/ทรัสตีผ ู ออกศุก ูก (แลวแตกรณี) หร ือผู ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ  นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

 (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที ่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายศุกูก ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสำคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน 

และกระแสเงินสดของ ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณ)ี และบริษัทยอยแลว  

 (2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) มีระบบ 

การเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ไดเปดเผยขอมูลในสวน 

ที่เปนสาระสำคัญทั้งของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  

รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 (3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) มีระบบ 

การควบคุมภายในที ่ด ี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูล 

การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  ............................... ตอผูสอบบัญชีแลว ซึ่งครอบคลุมถึง

ขอบกพรองและการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมี

ผลกระทบตอการจัดทำรายงานทางการเงินของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณ)ี และบริษัทยอย 

 ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกศุกูกตามที่ปรากฏ 

ในแหลงขอมูลที ่ผ ู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไว ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ศุกูกฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ศุกูกฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผู ลงทุน

สามารถตรวจสอบได)” 

 
2 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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          ชื่อ           ตำแหนง         ลายมือชื่อ* 

1.                                                                   

2.                                                                  

3.                                                                  

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด  

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออก 

ศุกูกตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผ ู ออกตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบ ุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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2. การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผู มีอำนาจลงนามผูกพันที ่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื ่อ พรอมทั ้งประทับตราบริษัท  

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ได สอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศ ุก ูกฉบับนี ้แล ว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ 

ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู ระดมทุนในอนาคตแลวเห็นวา

สมมติฐานไดจ ัดทำขึ ้นอย างสมเหต ุสมผล และมีการอธ ิบายผลกระทบตอผู ระดมทุนหร ือผู ลงทุน 

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู ระดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูระดมทุน 

ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายศุกูก)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายศุกูกบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เว นแต ข อม ูลในเร ื ่อง ………………. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุก ูกนี้   

ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก …………..……….. (ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือ 

ไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูระดมทุน/ผูเสนอขายศุกูก (แลวแตกรณี) ในการตรวจสอบขอมูล 

ในเรื่องนี้)” หรือ 

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

ในกรณีที่ที ่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั ้นมาอางอิง  

ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เว นแตข อม ูลในเร ื ่อง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุก ูกนี้   

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

ชื่อ           ตำแหนง         ลายมือชื่อ* 

1.                                                                   

2.                                                                  

หมายเหตุ *หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ที ่ปรึกษาทางการเงิน 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ที ่ปรีกษาทางการเงินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน  
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สวนที่ 7 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูก 

1. รายละเอียดของศุกูกที่เสนอขาย 

(1) ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ รวมท้ังรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ของศุกูกที่เสนอขาย 

(2)  ในกรณีที่ศุกูกที ่เสนอขายมีรายละเอียดอื ่นที ่สำคัญที ่ควรอธิบายเพิ ่มเติมจากขอมูลในหนาแรก  

เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของศุกูกที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสำคัญของศุกูกที่เสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน 

ว ิธ ีการในการจ ายผลตอบแทนและการชำระหนี ้  ประเภทและมูลคาทรัพยส ินที ่ ใช เป นหลักประกัน  

ขอมูลผูค้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผูค้ำประกัน) และสรุปสาระสำคัญของ

สัญญาค้ำประกัน (กรณีเปนการค้ำประกัน) เปนตน 

(3)  ในกรณีศุกูกมีอัตราผลตอบแทนลักษณะอื ่นที ่ไมใชแบบคงที่ ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

(Internal Rate of Return : IRR) ไวดวย หากเกิดเงื ่อนไขขางตนแลวทำใหผลตอบแทนที่ผู ลงทุนจะไดรับ 

ไมเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว เชน  

- กรณีมีเงื ่อนไขการเลื ่อนจายดอกเบี้ย  ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได เชน  

ผูออกศุกูกเลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเม่ือครบกำหนดไถถอน เปนตน 

2. ขอจำกัดการโอนศุกูกท่ีเสนอขาย (ถามี เชน ขอจำกัดการโอนศุกูกที่ไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน เปนตน) 

3. การจอง การจำหนาย และการจัดสรร 

(1) วิธีการเสนอขายศกุูก  

 ใหระบุวาเปนการเสนอขายศกุูกผานผูจัดจำหนายหลักทรัพยหรือผูคาหลักทรัพยหรือไม 

(2) ผูจัดจำหนายหลักทรัพย (กรณีผานผูจัดจำหนาย) ใหระบุ 

 (ก) ผูประกันการจำหนายและจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข) ผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ค) ตัวแทนผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 นอกจากนี้ หากผูจัดจำหนายหลักทรัพยมีความเกี่ยวของกับผูระดมทุนในลักษณะที่อาจกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุ นระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี ้ เปนตน)  

ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

(3) ผูคาหลักทรัพย (กรณีผานผูคาหลักทรัพย) ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  

นอกจากนี้ หากผูคาหลักทรัพยมีความเก่ียวของกับผูระดมทุนในลักษณะที่อาจกอใหเกิด 

ความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุ นระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี ้ เปนตน) 

ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

(4) เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาหลักทรัพย 

ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายศุกูกกับผูจัดจำหนายหลักทรัพย/ผูคาหลักทรัพยที่เกี่ยวกับเงื่อนไข

และคาตอบแทนในการจัดจำหนายหรือการคาศุกูก  ทั้งนี้ ใหแสดงจำนวนเงินคาศุกูกที่ผูเสนอขายศุกูกจะไดรับ

หลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาศุกูกไวดวย   
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 (5) คาใชจายในการเสนอขายศุกูก  

 ใหระบุจำนวนประกอบรายการท่ีเปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายศกุูก โดยสังเขป 

(6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อศุกูก  

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 

(7) วิธีการจัดสรรศุกูก  

 ใหระบุหลักการจัดสรรศุกูกใหแกผูจองซื ้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน หรือจำนวนศุกูก 

ที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจำนวนศุกูกและเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

(8) วันและวิธีการจองและการชำระเงินคาจองซื้อศุกูก  

 ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อศุกูก การกำหนดจำนวนในการจองซื้อศุกูกตอราย 

วิธีการชำระเงินคาจองซื้อศุกูก ชื่อบริษัทเงนิทุนหรือธนาคารพาณิชยที่เปนตัวแทนรับเงินคาจองซื้อศุกูก วิธีการ

และเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อศุกูกคืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อศุกูกเกินกวาจำนวนศุกูกที่เสนอขาย 

 ใหระบุการจัดสรรกรณีท่ีมีผูจองซื้อศุกูกเกินกวาจำนวนศุกูกที่เสนอขาย 

(10) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อศุกูก  

 ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงนิคาจองซื้อศุกูกในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรศุกูก 

(11) วิธีการสงมอบศุกูก  

 ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี)  

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี้ หากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวของกับผูระดมทุน

ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน 

เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 
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สวนที่ 8 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

(สวนขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูก)   

1. ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก 

ใหกรรมการผู มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู ที ่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผู ที ่ไดร ับมอบหมาย 

ใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันของ 

ผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูก ลงลายมือชื่อ3 พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล 

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี ้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู มีอำนาจลงนามผูกพัน / ผู ร ับมอบอำนาจ] ของผู ระดมทุน/ 

ทรัสตีผูออกศุกูก ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด 

หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั ้งนี ้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผู ระดมทุน/ทรัสตี 

ผูออกศุกูกตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายศุกูกฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจา (ผู ระดมทุน/ทรัสตีผู ออกศุกูก)  

มีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏ

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิง

ขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)” 

 

          ชื่อ           ตำแหนง         ลายมือชื่อ* 

1.                                                                   

2.                                                                  

3.                                                                  

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด  

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออก 

ศุกูกตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาว ไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผ ู ออกตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบ ุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน  

 
3 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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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 ภาษี 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. 

(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 ภาษ ี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) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ ี* 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) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ ี* 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 ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบ้ีย

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) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี * 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) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

7. บริษัทในกลุมบริษัทบริหารสินทรัพย 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี 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) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

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

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปดเผยอัตราสวนทางการเงินอื ่น ๆ ได ตามความเหมาะสม เชน EBITDA margin ratio (รอยละ)  

เทากับกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย / รายไดรวม เปนตน สำหรับกิจการในกลุมพัฒนา

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

/ หนี้สนิหมุนเวียน 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 เพื ่อใหเปรียบเทียบกันได กรณีชวงเวลาใดที ่บริษัทไมไดจัดทำงบระหวางป 

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) ใหรวมคาใชจายดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และคาใชจายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนตนทุนสินทรพัยในงบแสดงฐานะการเงินดวย  

5)  ระบุขอกำหนดในการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามขอกำหนดสิทธิ  และอัตราสวนดังกลาว ณ รอบปบัญชีปจจุบัน  

และเปดเผยสูตรการคำนวณนั้น ทั้งนี้ หากไมมีขอกำหนดดังกลาว ใหระบุวา “ไมมีขอกำหนดในการดำรงอัตราสวน

ทางการเงิน” 

6)  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทตางประเทศ ยกเวนไมตองคำนวณอัตราสวนทางการเงินบางรายการตาม

ตารางขางตนหากไมสามารถคำนวณได  

 


