
 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก (รายครั้ง) 

(แบบ 69-PP-SUKUK) / (Form 69-PP-SUKUK) 

 

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

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

 

เสนอขาย 

 

ชื่อเฉพาะของศุกูก 

ลักษณะที่สำคัญของศุกูก 

รายละเอียดอื่นๆ 

 

แบบ 69-PP-SUKUK ใชสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการสนอขายตราสารหนี้ตอผูลงทุนสถาบัน 

(Institutional Investor “II”) ผ ู ลงทุนรายใหญพิเศษ (Ultra high Net-Worth Investors :“UHNW”) และ 

ผูลงทุนรายใหญ (High Net Worth Investors :“HNW”)  

 

ขอมูลศุกูกที่เสนอขาย 

  - ลักษณะที่สำคัญของศุกูกที ่เสนอขาย เชน รูปแบบศุกูก ทรัพยสินที่ใชอางอิง (กรณีศุกูกไมมีประกัน 

ตองระบุดวยวาทรัพยสินที่ใชอางอิงไมถือเปนหลักประกันของศุกูกแตอยางใด ผู ลงทุนยังคงมีความเสี่ยง 

ในระดับเดียวกับเจาหนี้สามัญของบริษัท) จำนวน ผลตอบแทน อายุ บุคคลที่สามารถซื้อศุกูก ขอจำกัดการโอน 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ หลักประกันหรือผูคำ้ประกัน (ถามี) 

  - รายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ เชน ผูระดมทุน ศุกูกทรัสตี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาชะรีอะฮ ผูจัดการ 

การรับประกันการจำหนาย ผู ประกันการจำหนาย วันที ่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก 

มีผลใชบังคับ เงื ่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที ่มีจำนวนศุกูกที ่ขายไดนอยกวาจำนวนศุก ูกขั ้นต่ำ 

ที่ผูระดมทุนกำหนด เปนตน 

  - กรณีจะเสนอขายเฉพาะ II หรือ UHNW/HNW สามารถปรับสวนที ่เกี ่ยวของกับผู ลงทุนในแบบแสดง

รายการขอมูลใหสอดคลองกับกลุมผูลงทุนท่ีจะเสนอขายได 

ใหมีคำเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูระดมทุน

และทรัสตีผูออกศุกูกและเงื่อนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี ่ยวของ 

เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกนี ้ มิไดเปนการแสดงวา 
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คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนำใหลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคา

หรือผลตอบแทนของศุกูกที่เสนอขาย หรือมิไดรับรองวาศุกูกที่เสนอขายเปนไปตามหลักชะรีอะฮ หรือรับรอง

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกแตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรอง

ความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกนี ้เปนความรับผิดชอบของ 

ผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูก 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความ 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ ผูถือศุกูกที่ไดซื้อศุกูกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ

ขายศุกูกนั ้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายผู ระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูกไดตามมาตรา 82  

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรู หรือควร 

ไดรู วาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ  

แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกมีผลใชบังคบั  
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

1.  ขอมูลผูระดมทุนและรายละเอียดศกุูกที่เสนอขาย 

 ใหเปดเผยขอมูลผูระดมทุน รายละเอียดศุกูกที่เสนอขาย ดังนี ้ 

1.1 สรุปขอมูลสำคัญของศุกูก (factsheet)   

ในกรณีการเสนอขายศุกูก ซึ่งไมไดกำหนดใหตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือแตผูออกศุกูกสมัครใจ 

ที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของศุกูก ผูออกศุกูกหรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ เพื่อประกอบ 

การเสนอขายศุกูกนั้น ใหระบุวาผูออกศุกูกจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเนื่องตลอดอายุของ 

ศุกูกหรือไมดวย 

1.2 ระบุรายการอยางนอย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั้งนี้ ในสวนที่ก่ียวของกับ

ขอมูลของผูระดมทุน อาจเปดเผยโดยอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป หรือแบบแสดง

รายการขอมูลไดตามวิธีการดังตอไปนี ้

  (1) กรณอีางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป  

     ใหอางอิงจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำปลาสุด งบการเงินประจำงวดการบัญชีลาสุด 

และงบการเงนิรายไตรมาสลาสุด หรือ 

   (2)  กรณอีางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูล 

    ใหอางอิงจากแบบแสดงรายการขอมูลในกรณีที่ผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูกไดเคยยื่น 

แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวไวสำหรับการเสนอขายศุกูกในกรณีทั่วไป (public offering) และปจจุบัน

แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวยังมีผลใชบังคบัอยู 

  ทั้งนี้ การอางอิงขอมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหลงขอมูล ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได 

เชน เว็บไซตของสำนักงาน หรือ เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน  นอกจากนี้ ในกรณี 

ที่มีขอมูลของผูระดมทุนที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ และยังไมไดเปดเผย 

ในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป หรือแบบแสดงรายการขอมูลขางตน ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพ่ิมเติมดวย 

โดยอาจระบุแหลงอางอิงขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได และใหสรุปสาระสำคัญของขอมูล

ประกอบดวย   

  รายการขอมูลเพิ่มเติม 

 (1) ในการเปดเผยขอมูลตาม 1.2 ขางตน หากผูระดมทุนเปนสาขาธนาคารตางประเทศ 

ในประเทศไทย ใหแสดงขอมูลของสาขาธนาคารตางประเทศ (“สำนักงานสาขา”)  และระบุเพ่ิมเติมขอมูลของ

สำนักงานใหญ (หมายถึงธนาคารตางประเทศทั้งองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูลการประกอบธุรกิจ 

ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที่สำคัญ และผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ (ถามี)  ทั้งนี้ 

ใหแนบงบการเงินของสำนักงานสาขาเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก  นอกจากนี้ 

ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังนี ้
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- ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับขอจำกัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ที ่กระทบตอความสามารถ 

ในการชำระหนี้ของผูระดมทุน เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเก่ียวกับหลักตางตอบแทน  

- ความเสี่ยงในกรณีที่ผูระดมทุนลมละลาย ซึ่งผูถือศุกูกอาจไมสามารถขอรับชำระหนี้หรือ

ฟองบังคับชำระหนี้จากทรัพยสินของสำนักงานสาขาและสำนักงานใหญ  นอกจากนี้ หากมีการเปดเผย 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ ใหระบุคำเตือนวาอาจไมสะทอนความสามารถในการชำระหนี้

ตามศุกูกของสำนักงานสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเกิดกรณีลมละลาย    

 (2)  ในกรณีที ่ผ ู ระดมทุนเปนบริษัทที ่จ ัดตั ้งในประเทศไทยและมิไดมีห ุ นจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเปนสาขาธนาคารตางประเทศ ใหระบุประเภทงบการเงินและ

ระยะเวลาที่ผูระดมทุนตองสงงบการเงินตอหนวยงานทางการ ซึ่งเปนผูกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูระดมทุนเปนบริษัทตางประเทศ (ไมรวมสาขาธนาคารตางประเทศ) ใหระบุประเภทงบการเงิน

และระยะเวลาที่ผูระดมทุนตองสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทมีหุนเปนหลักทรัพย 

จดทะเบียน หรือตอหนวยงานทางการในตางประเทศที่บริษัทตางประเทศมีหนาที่สงงบการเงนิดังกลาว 

  (3)  ใหแนบรางสัญญากอตั ้งทรัสตและรางสัญญาแตงตั ้งทรัสตีเปนเอกสารประกอบ 

การยื่นแบบ 69-PP-SUKUK นี้ดวย 

(4)  ในกรณีผูระดมทุนเปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป ใหเปดเผยขอมูล

ดังตอไปนี้  

-  สัดสวนการออกตราสารหนี้ ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

-  สัดสวนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย  

-  สัดสวนหนี้สินอ่ืน ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

(5)  กรณีผู ระดมทุนเปนกิจการตางประเทศ ใหเปดเผยความเสี ่ยงเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับ 

เรื่องดังตอไปนี้  

-  การดำเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการตางประเทศ เนื่องจากไมไดมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย  

ทั้งนี้ ใหระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอกิจการดังกลาว และปญหาความแตกตางของ

กฎหมายที่ใชบังคับ ซึ่งเปนกฎหมายตางประเทศ (ถามี) ดวย 

-  ผลกระทบที่ผูถือศุกูกของกิจการตางประเทศอาจไดรับ ในกรณีที่กฎหมายของประเทศ

ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นมีขอจำกัดในการสงเงินออกนอกประเทศ หรือขอจำกัดในการควบคุมการเขาออกเงิน

ระหวางประเทศ (ถามี) 

-  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชำระราคา 

และการสงมอบหลักทรัพย รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย 

-  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที ่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจ 

ของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

 
1 เชน หนี้สินจากสญัญาเชาทางการเงนิ เงนิกูยืมบริษัทท่ีเก่ียวของ เปนตน (ใหระบุรายการ) 
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-  ความเสี่ยงของประเทศคูสัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงของภาครัฐบาล ความเสี่ยงจาก

ผลกระทบตอเนื่อง และความเสี่ยงดานเศรษฐกิจมหภาค 

-  ผูค้ำประกันท่ีอยูในตางประเทศ (ถามี) 

1.3 ระบุปจจัยความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูก 

1.4 รายละเอียดของศกุูกที่เสนอขาย 

(1)  กรณีศุกูกมีอัตราผลตอบแทนลักษณะอื่นที่ไมใชแบบคงที่ ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

(Internal Rate of Return : IRR) ไว ด วย หากเกิดเง ื ่อนไขขางตนแลวทำใหผลตอบแทนที ่ผ ู ลงทุนจะไดรับ 

ไมเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว เชน  

- กรณีมีเงื่อนไขการเลื่อนจายดอกเบี้ย  ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได เชน  

ผูออกศกุูกเลื่อนการชำระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถถอน เปนตน 

(2)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อศุกูก ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา 

สถานที่ เปนตน 

(3)  การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ศุกูกที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที ่สำคัญที่ควรอธิบาย

เพิ ่มเติมจากขอมูลในหนาแรก เพื ่อใหผู ลงทุนเขาใจลักษณะของศุกูกที ่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะ และ 

ความเสี่ยงสำคัญของศุกูกที่เสนอขายเพิ ่มเติมดวย เชน วิธีการในการจายผลตอบแทนและการชำระหนี้ 

ประเภทและมูลคาทรัพยสินที ่ใชเปนหลักประกัน ขอมูลผู ค ้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและ 

ผลการดำเนินงานของผูค้ำประกัน) และสรุปสาระสำคญัของสัญญาค้ำประกัน (กรณีเปนการค้ำประกัน) เปนตน 

2.  รายการเฉพาะกรณีเสนอขายศกุูก HNW และ UHNW 

2.1 เปดเผยอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียดวิธีการ

คำนวณแสดงตามภาคผนวก  

2.2 ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูกที่เฉพาะเจาะจงของผูระดมทุน 

เชน การเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจ การเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร ขอพิพาททางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง

ฐานะการเงิน หรือใกลถึงจุดดำรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญชี 

ความเสี่ยงของหลักประกันกรณีไมมีราคาตลาด หรือกรณีหลักประกันที่มีจำนวนและมูลคาเคลื่อนไหว หรือไมแนนอน 

(เชน สินคาคงคลัง สิทธิเรียกรองตามสัญญากู) การพ่ึงพาการระดมทุนจากตราสารหนี้ เปนตน 

2.3 เปดเผยประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินตนหรือดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู ยืม 

จากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและ 

การผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกำหนดสิทธิ 3 ปยอนหลงั 

3. ขอมูลทรัสตีผูออกศุกูก 

ใหระบุช ื ่อ  สถานที ่ต ั ้งสำนักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท โทรสาร  

Home Page (ถามี) จำนวนและชนิดของหุ นที ่จำหนายไดแลวทั ้งหมด ผู ถือหุ น กรรมการและผู บริหาร  

และรายละเอียดของกองทรัสตของทรัสตีผูออกศุกูก 
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 สวนที่ 2 

ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอยีดโครงสรางศุกูก 

รายละเอียดโครงสรางศุกูก 

1. รายละเอียดทรัพยสินที่ใชอางอิง 

ใหเปดเผยถึงรายละเอียดของทรัพยสินที ่ ใชในการอางอิงสำหรับการออกศุกูกในครั ้งนี้   

โดยใหเปดเผยถึงลักษณะของทรัพยสิน และมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินดังกลาว 

2. โครงสรางศุกูก 

ใหอธิบายวาการออกศุกูกในครั ้งนี ้มีโครงสรางที ่สำคัญ ขั ้นตอน และกระบวนการตั ้งแต 

การยื ่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน การขายใบทรัสต การตั ้งกองทรัสต การโอนทรัพยสินเขากองทรัสต  

(อธิบายตามลำดับขั ้นตอนที ่เกิดขึ ้นกอนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคำอธิบายดวย เพื ่อใหง าย 

ตอการทำความเขาใจของผู ลงทุน) วิธีการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพยที่ใชอางอิง เพื ่อมาชำระ

ผลตอบแทนศุกูก และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้หรือเมื่อศุกูกสิ้นอาย ุ

3.  สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เก่ียวของ 

ใหสรุปสาระสำคัญของรางสัญญากอตั้งทรัสตและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับการออกศุกูก  

โดยอยางนอยใหสรุปภาระหนาที่ความรับผิดชอบของผูระดมทุน ทรัสตีผูออกศุกูก และศุกูกทรัสตี ตามที่ระบุไว

ในสัญญากอตั้งทรัสต เหตุผิดนัดชำระหนี้ 

4.  ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 

ใหเปดเผยขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของที่อาจมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

ขอมูลอื่น ๆ ของศุกูกที่เสนอขาย ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ในกรณีออกและเสนอขายศุกูกเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม (“green sukuk”) ศุกูกเพื่อพัฒนาสังคม 

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

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

และหมวดหมูโครงการหรือกิจกรรมที่ยั่งยืน (Taxonomy) (ถามี) ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับ

สากล ที่นำมาใชอางอิงในการขออนุญาตเสนอขายศุกูกดังกลาว ตามแตกรณีดังนี้ 

(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 

(ข)  กรณกีารเสนอขายศุกูกเพ่ือพัฒนาสังคม เชน มาตรฐาน ASEAN Social Bond Standards 

( ASEAN SBS) ห ร ื อ ม าตร ฐ าน  International Capital Market Association Social Bond Principles  

(ICMA SBP) เปนตน   
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(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) โดยระบุกระบวนการและปจจัยที่ใชในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอื ่นใด  

ที่ใชอางอิง 

(4)  การบริหารจัดการเงินที่ไดจากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึงวิธีการ

ติดตามการใชเงินที ่ไดมาจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบงแยกเงินออกจากเงินอื่นของบริษัท  

ใหเห็นอยางชัดเจน เชน การนำเงินที ่ไดจากการระดมทุนแยกเปนบัญชีตางหากจากบัญชีทรัพยสินอื่น 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 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก 

  ใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู ที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที ่ไดรับมอบอำนาจ 

จากกรรมการผู ม ีอำนาจลงนามผูกพัน ของผู ระดมทุนและทรัสตีผู ออกศุกูก ลงลายมือชื ่อ2 พรอมทั้ง 

ประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้แลว และดวย

ความระมัดระว ังในฐานะ [กรรมการผู ม ีอำนาจลงนามผูกพัน / ผ ู ร ับมอบอำนาจ] ของผู ระดมท ุน/ 

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  

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได  เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู ระดมทุน/ทรัสตี 

ผูออกศุกูกตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือ

ทางจิต ผูออกตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืชี้ชวน 

หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
2 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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สวนที่ 4 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูก 

1. รายละเอียดของศุกูกที่เสนอขาย 

(1) ให แสดงผลการจ ัดอ ันด ับความนาเช ื ่อถ ือ รวมท ั ้งรายละเอียดการว ิเคราะหการจ ัดอ ันดับ 

ความนาเชื่อถือของศุกูกที่เสนอขาย 

(2)  ในกรณีที่ศุกูกที่เสนอขายมีรายละเอียดอื ่นที่สำคัญที ่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอมูลในหนาแรก  

เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของศุกูกที ่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสำคัญของศุกูกที่เสนอขายเพิ่มเติมดวย  

เชน วิธีการในการจายผลตอบแทนและการชำระหนี้ ประเภทและมูลคาทรัพยสินที ่ใชเปนหลักประกัน  

ขอมูลผูค้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผูค้ำประกัน) และสรุปสาระสำคัญ 

ของสัญญาค้ำประกัน (กรณีเปนการค้ำประกัน) เปนตน 

(3)  ในกรณีศุกูกมีอัตราผลตอบแทนลักษณะอื ่นที ่ไมใชแบบคงที ่ ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

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

ไมเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว เชน  

- กรณีมีเงื ่อนไขการเลื ่อนจายดอกเบี้ย  ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได เชน  

ผูออกศุกูกเลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเม่ือครบกำหนดไถถอน เปนตน 

2. ขอจำกัดการโอนศุกูกที่เสนอขาย (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 หากผูคาหลักทรัพยมีความเกี่ยวของกับผูระดมทุนในลกัษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะ

ความสัมพันธไวดวย 

(3) ผูคาหลักทรัพย (กรณีผานผูคาหลักทรัพย) ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  

นอกจากนี้ หากผูคาหลักทรัพยมีความเกี่ยวของกับผูระดมทุนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะ

ความสัมพันธไวดวย 
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(4) เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาหลักทรัพย 

ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายศุกูกกับผูจัดจำหนายหลักทรัพย/ผูคาหลักทรัพยที่เกี่ยวกับเงื่อนไข

และคาตอบแทนในการจัดจำหนายหรือการคาศุกูก  ทั้งนี้ ใหแสดงจำนวนเงินคาศุกูกที่ผูเสนอขายศุกูกจะไดรับ

หลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาศุกูกไวดวย   

 (5) คาใชจายในการเสนอขายศุกูก  

 ใหระบุจำนวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายศกุูก โดยสังเขป 

(6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อศุกูก  

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานท่ี เปนตน 

(7) วิธีการจัดสรรศุกูก  

 ใหระบุหลักการจัดสรรศุกูกใหแกผูจองซื ้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน หรือจำนวนศุกูก 

ที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจำนวนศุกูกและเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

(8) วันและวิธีการจองและการชำระเงินคาจองซื้อศุกูก  

 ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อศุกูก การกำหนดจำนวนในการจองซื้อศุกูกตอราย 

วิธีการชำระเงินคาจองซื ้อศุกูก ชื ่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชยที ่เปนตัวแทนรับเงินคาจองซื้อศุกูก  

วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อศุกูกคืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อศุกูกเกินกวาจำนวนศุกูกที่เสนอขาย 

 ใหระบุการจัดสรรกรณีท่ีมีผูจองซื้อศุกูกเกินกวาจำนวนศุกูกที่เสนอขาย 

(10) วิธีการคืนเงนิคาจองซื้อศุกูก  

 ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อศุกูกในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรศุกูก 

(11) วิธีการสงมอบศุกูก  

 ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี)  

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี้ หากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวของกับผูระดมทุน

ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกันมีกรรมการรวมกัน  

เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 
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สวนที่ 5  

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

(สวนขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงสรางศุกูก/การเสนอขายศุกูก) 

1. ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก 

  ใหกรรมการผู มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู ที ่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผู ท ี ่ไดร ับมอบหมาย 

ใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน  

ลงลายมือชื่อ3 พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ 

ดังนี้ 

“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 (ใหระบุขอความตามวรรคนี้เฉพาะกรณีที่มีการอางอิง

ขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)” 

 

     ชื่อ           ตำแหนง         ลายมือชื่อ 

1.                                                           

2.                                                                

3.                                                          

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด  

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได  เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู ระดมทุน/ทรัสตี 

ผูออกศุกูก ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือ

ทางจิต ผูออกตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืชี้ชวน 

หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสำนักงาน  

 
3 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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2. การรับรองการปฏิบตัิหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) 

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกศุกูก ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ได สอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุก ูกฉบับนี ้แล ว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ 

ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู ออกศุกูกในอนาคตแลวเห็นวา 

สมมติฐานไดจ ัดทำขึ ้นอย างสมเหตุสมผล และมีการอธ ิบายผลกระทบตอผู ออกศ ุก ูกหรือผ ู ลงทุน 

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที ่ผู ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ 

ผูออกศุกูกในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก)” 

ในกรณีที่ที ่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี ่ยวของกับแบบแสดงรายการ

ขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื ่อง ........................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกนี้ 

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

ไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกศุกูกในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี้)” หรือ 

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

ในกรณีที ่ท ี ่ปร ึกษาทางการเง ินนำขอมูลจากบุคคลอื ่นที ่ม ีความเช ี ่ยวชาญในด านนั้น 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื่อง.............................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก 

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

ชื่อ             ตำแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                      

   2.                                                      

หมายเหตุ *หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ที ่ปรีกษาทางการเงิน 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ที ่ปรีกษาทางการเงินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

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 / (หนี้สินระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบ้ีย + 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 / 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 / (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 / เงินสำรองประกันภัย 

(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 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 ภาษี 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 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 ให

ใชขอมูลยอนหลัง 4 ไตรมาส เพื่อใหเปรียบเทียบกันได กรณีชวงเวลาใดที่บริษัทไมไดจัดทำงบระหวางปสำหรับงวดป

กอน 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)  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  

 


