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โครงสร้ำงของศุกูก 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพยแ์ละหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
เกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเส่ียงของหลกัทรัพย์และของบรษิัทที่ออกและเสนอขำยศุกกู (“บรษิัท”)  ดังนั้น ผู้ลงทุนตอ้งศกึษำ 

ข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสอืชี้ชวนฉบับเตม็ ซึ่งสำมำรถขอไดจ้ำกผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์และบริษัท หรืออำจศึกษำข้อมลู 
ได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสอืชี้ชวนท่ีบริษัทย่ืนตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต.  ได้ท่ี website ของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส ำคัญของศกุูก (Factsheet) 
“……………(ชื่อศกุูก)……………” 

ออกโดย ……………(ชื่อ และประเทศที่ผู้ออกศุกูกจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีเป็นนติิบุคคลต่ำงประเทศ)) 
ผู้ระดมทุน .....(ชื่อ และประเทศทีผู้่ระดมทุนจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีเป็นนิตบิุคคลต่ำงประเทศ)) 

ข้อมูลท่ีส ำคัญของศุกูก 

ประเภทศุกกู  จ ำนวนหน่วยท่ีเสนอขำย  

สกุลเงิน  มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหน่วย  

สินทรัพย์ในกองทรัสต ์  มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม  

กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของศกุูก 

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ....ไม่มี/มี (ระบุ).... 
จัดอันดับโดย.................. วันที่....................... 

ข้อจ ำกัดในกำรขำย/โอน (ถ้ำมี)  

กำรคืนเงินลงทุนก่อนครบก ำหนดอำยุ  

ประเภทกำรเสนอขำย  PO   PP (II)*  
 PP (HNW)*  PP (II&HNW) 

กำรค้ ำประกัน/หลกัประกัน  

อัตรำผลตอบแทน  คงที่............   ลอยตัว............ ข้อก ำหนดในกำรด ำรงอัตรำส่วน 
ทำงกำรเงิน (ถ้ำม)ี  

 

งวดกำรจ่ำยผลตอบแทน  
วันจ่ำยผลตอบแทนงวดแรก  ศุกูกทรัสต ี  

อำยศุุกูก  ที่ปรึกษำชะรอีะฮ ์  

วันที่ออกศกุูก  ที่ปรึกษำกฎหมำย  

วันที่ครบก ำหนดอำย ุ  นำยทะเบียนศุกูก  

ระยะเวลำกำรเสนอขำย  ผู้จัดจ ำหน่ำย  
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ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะพิเศษและควำมเส่ียงที่ส ำคัญของศุกูก  ควำมเสี่ยงทั่วไป 

   

ข้อมูลผู้ระดมทุน 

ลักษณะกำรประกอบธรุกิจ 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน 
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สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและตั้งแต่ไตรมำส 1 ถึงไตรมำสล่ำสุดหรือเท่ำท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนจริง 
 

 

ข้อมูล ปี 25xx ปี 25xx ไตรมำส..... 
สินทรัพย์รวม     
หนี้สินรวม    
ส่วนของผู้ถือหุน้    
รำยได้รวม    
ค่ำใช้จ่ำยรวม    
ก ำไรสุทธิ    
อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย       
ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย  
(net debt to EBITDA ratio) 

   

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย1  
(interest coverage ratio : ICR) 

   

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน2  
(debt service coverage ratio : DSCR) 

   

อัตรำหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  
(debt to equity : D/E ratio) 

   

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio)    
อัตรำส่วนตั๋วเงินจ่ำยต่อหนี้สินทีม่ีภำระดอกเบี้ย  
(BE size to interest bearing debt ratio) 

   

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนด 
ภำยใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมด 

   

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี้สินรวม    
ระบุอัตรำส่วนเฉพำะของอุตสำหกรรม และอัตรำส่วน

ทำงกำรเงินที่ต้องด ำรงตำมข้อก ำหนดสิทธิ (ถ้ำมี)2 

   

 

 

 

ประวัติกำรผิดนัดช ำระหนี้ หรอืประวัติกำรผิดเงื่อนไขกำรคนืเงินลงทุนและอัตรำหรอืสัดส่วนกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน 
 ไม่มี                      มี 

ถ้ำมี โปรดอธิบำย ................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ให้ระบุสูตรที่ใช้ในกำรค ำนวณไว้ด้วยส ำหรับ ICR และ DSCR 
2
 ให้ระบุเงื่อนไขในกำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้คงค้ำงในแต่ละรุ่น โดยท ำเป็นหมำยเหตุท้ำยตำรำง 
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ข้อมูลผู้ติดต่อ 
 

1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมและรบัหนงัสือช้ีชวนได้ที ่
ที่อยู่ : [.............................................................................................]  
โทรศัพท์ :  [.............................................................................................] 
Website : [.............................................................................................] 
Email : [.............................................................................................] 
2. หำกผู้ลงทุนมขี้อร้องเรียน สำมำรถติดต่อได้ที ่
ที่อยู่ : [.............................................................................................]  
โทรศัพท์ :  [.............................................................................................] 
Website : [.............................................................................................] 
Email : [.............................................................................................] 
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ค ำอธิบำยรำยละเอียดของขอ้มูลที่ต้องเปิดเผยในสรุปข้อมูลส ำคัญของศกุูก 

 หัวข้อ กำรเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลที่ส ำคัญของศุกูก 
1. ประเภทศุกูก ให้ระบุประเภทของศุกูกที่เสนอขำย เช่น 

- ศุกูกที่มีโครงสร้ำงแบบกำรจ้ำงบริหำร (B-wakalah) 
- ศุกูกที่มีโครงสร้ำงแบบกำรเช่ำทรัพย์สิน (B-Ijarah) 
- ศุกูกที่มีโครงสร้ำงแบบกำรจ้ำงท ำของ (B-Istisna) 
- ศุกูกที่มีโครงสร้ำงแบบกำรร่วมลงทุน (A-Mudharabah) 

2. สกุลเงิน ให้ระบุสกุลเงินของศุกูกทีเ่สนอขำย เช่น สกุลเงินบำท สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ (USD) 
3. สินทรัพย์ในกองทรัสต ์ ให้ระบุประเภท ลักษณะ คุณภำพ และมูลค่ำของสินทรัพย์ในกองทรัสต์ 
4. กำรจัดอันดบั 

ควำมน่ำเชื่อถือของศุกูก 
ให้ระบุว่ำมีกำรจัดอันดบัควำมน่ำเชื่อถือ (“rating”) ของศุกูกหรือไม่ หำกมี ให้ระบุช่ือสถำบันกำรจดัอันดบั         
ควำมน่ำเชื่อถือ และวันที่ได้รับกำรจัด rating ด้วย 

5. ประเภทกำรเสนอขำย ให้ระบุว่ำเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) หรือ ต่อผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (PP) 
6. อัตรำผลตอบแทน ให้ระบุว่ำอัตรำผลตอบแทนที่จะจ่ำยใหผู้้ถือศุกูกตำมงวดกำรจ่ำยแบบคงทีห่รือลอยตัว เปน็เปอร์เซ็นต์ (%) ต่อปี          

หำกเป็นอตัรำผลตอบแทนแบบลอยตัว ให้ระบุวันก ำหนดอัตรำผลตอบแทนของแต่ละงวดไว้ด้วย  พร้อมกับแสดง
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณดอกเบี้ย  และรำยละเอียดเงื่อนไขอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรจ่ำยผลตอบแทน (ถ้ำมี) ตำมที่ก ำหนด
ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยศุกูกหนี้ (“แบบ filing”)  ทั้งนี้ ให้แสดงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง      
(Internal Rate of Return : IRR) ไว้ด้วย หำกเกิดเงื่อนไขข้ำงตน้แลว้ท ำให้ผลตอบแทนทีผู่้ลงทนุจะได้รับไม่เท่ำกับ
อัตรำผลตอบแทนทีร่ะบุไว้ เช่น  

- กรณีมเีงื่อนไขกำรเลื่อนจ่ำยผลตอบแทน  ให้แสดง IRR ส ำหรบักรณีเลวร้ำยที่สุดที่อำจเกดิขึ้นได้ เช่น ผู้ออก 
ศุกูกเลื่อนกำรช ำระผลตอบแทนทุกงวด โดยจ่ำยช ำระเพียงครั้งเดยีวเมื่อครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 

7. งวดกำรจ่ำยผลตอบแทน 
วันจ่ำยผลตอบแทนงวดแรก 

ให้ระบุงวดกำรจ่ำยผลตอบแทนตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing เช่น จ่ำยผลตอบแทนทุก ๆ 3 เดือน เป็นต้น  พร้อมทั้ง
ระบุวันทีจ่ะจ่ำยผลตอบแทนงวดแรกไว้ด้วย 

8. อำยุศุกูก 
วันที่ออกศุกูก 
วันที่ครบก ำหนดอำย ุ

ให้ระบุอำยุของศุกูก รวมถึงวันทีอ่อกและวันที่ครบก ำหนดไถ่ถอนของศุกูกนัน้ ๆ (วัน/ เดือน/ ป)ี 

9. ระยะเวลำกำรเสนอขำย ให้ระบุระยะเวลำกำรเสนอขำยครั้งแรก ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing 
10. จ ำนวนหน่วยที่เสนอขำย 

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย 
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม 

ให้ระบุจ ำนวนหน่วยทีเ่สนอขำย  มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย และมูลคำ่กำรเสนอขำยรวมของศุกูกทีเ่สนอขำย 

11. ข้อจ ำกัดในกำรขำย/โอน ให้ระบุข้อจ ำกัดในกำรเสนอขำยศุกูก ทั้งในกำรเสนอขำยครัง้แรก และกำรเสนอขำย/โอนทอดต่อไป (ถ้ำมี) เช่น  
- หุ้นกู้ทีเ่สนอขำยเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทนุสถำบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรำยใหญ่  ดังนั้น ผู้ออกศุกูกและ 

ผู้ถือศุกูกจะต้องไม่เสนอขำยศุกูกไม่ว่ำทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ  
ผู้ลงทุนรำยใหญ ่

12. กำรคืนเงนิลงทนุก่อน 
ครบก ำหนดอำย ุ

ให้ระบุว่ำ มี / ไม่มี  
หำก “มี”  ให้เปิดเผยรำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในกำรคืนเงนิลงทนุก่อนครบก ำหนดอำยุ รวมถึงเงื่อนไขกำรคืนเงิน
ลงทุนดงักล่ำว เช่น เป็นสิทธิของผู้ออกศุกูก / ผู้ถือศุกูก โดยจะใช้สิทธิได้ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยศกุูกอย่ำงน้อย X 
ปี หรือเมื่ออตัรำผลตอบแทนในตลำดลดลง / เพิ่มขึ้นถึงระดับ Y% ต่อปี เปน็ต้น 
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 หัวข้อ กำรเปิดเผยข้อมูล 
13. กำรค้ ำประกัน/หลักประกัน ให้ระบุว่ำ มี / ไม่มี 

หำก “มี”  ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน ได้แก่ 
(1) กำรค้ ำประกันโดยนิติบคุคล/บุคคลอื่น (Corporate/Personal Guarantee) 
(2) กำรค้ ำประกันโดยหลักทรัพย์ (Collateral) 

รวมทั้งให้ระบุมูลค่ำกำรค้ ำประกนั  และเงื่อนไขของกำรค้ ำประกนั (ถ้ำมี) 
14. ข้อก ำหนดในกำรด ำรง

สัดส่วนทำงกำรเงิน 
ให้ระบุข้อก ำหนดในกำรด ำรงสัดส่วนทำงกำรเงิน (ถ้ำมี) เช่น อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)  
อัตรำส่วนหนี้สิน (Debt ratio) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) เป็นต้น โดย
รำยละเอียดและค ำนิยำมที่เกี่ยวขอ้งสำมำรถดูได้จำกหนังสือช้ีชวนในหน้ำ......... หัวข้อ............... 

15. ศุกูกทรัสต ี ให้ระบุชื่อศุกูกทรัสตี ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing 

16. ที่ปรึกษำชะรีอะฮ์ ให้ระบุชื่อที่ปรึกษำชะรีอะฮ์ ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing 

17. ที่ปรึกษำกฎหมำย ให้ระบุชื่อที่ปรึกษำกฎหมำย ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing 
18. นำยทะเบียนหุ้นกู ้ ให้ระบุชื่อนำยทะเบียนหุ้นกู้ ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing  
19. ผู้จัดจ ำหน่ำย ให้ระบุชื่อผู้จดัจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing (ถ้ำมี) 
20. โครงสร้ำงของศุกูก ให้แสดงสรุปข้อมูลที่ส ำคัญเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรออกศุกูก รวมถึงกระบวนกำรจ่ำยคนืเงนิลงทนุ และกำรช ำระ

ผลตอบแทน (ตัวอย่ำงตำม 20.1 – 20.4) โดยรำยละเอียดสำมำรถดูได้จำกหนงัสือช้ีชวนในหน้ำ......... หัวข้อ............... 
 20.1 ศุกูกที่มีโครงสร้ำง

แบบกำรจ้ำงบริหำร  
(B-wakalah) 

เงินที่ได้จำกกำรขำยใบทรัสตจ์ะน ำไปเข้ำกองทรัสต์ ซ่ึงมี [ทรัสตผีู้ออกศุกูก] เปน็ผูจ้ัดกำรทรัพย์สิน โดย [ทรัสต ี
ผู้ออกศุกูก] จะน ำเงินดังกล่ำวไปมอบให้ [ผู้ระดมทุน] บรหิำรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในธุรกิจปกตขิอง 
[ผู้ระดมทุน] เปน็เวลำ X ปี จนถงึวันที่ [วันทีศุ่กูกครบก ำหนดอำยุ] 

ผู้ถือศุกูกจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนที่ ……%  ต่อปี โดยช ำระผลตอบแทนทุก …… เดือน ซ่ึงมำจำก 
กำรบริหำรเงนิในธุรกิจปกติของ [ผู้ระดมทุน]  โดย [ผู้ระดมทุน] จะส่งมอบผลตอบแทนจำกกำรบรหิำรให้กองทรัสต์
เป็นรำยงวด  และเมื่อส้ินสุดระยะเวลำกำรจ้ำงบริหำร ซ่ึงตรงกับวันที่ ddmmyyyy   [ผู้ระดมทุน] จะคนืเงินที่ได้รบั
มอบหมำยให้บรหิำรกลับคนืมำในกองทรัสต์ แล้ว [ทรัสตีผู้ออกศกุูก]  จะน ำเงินนั้นมำจ่ำยคืนให้กบัผู้ถือศุกูก  
ซ่ึงผู้ถือศุกูกจะได้รบัเงินลงทุนคนืเต็มจ ำนวน 

 20.2 ศุกูกที่มีโครงสร้ำง
แบบกำรเช่ำทรัพย์สิน  
(B-Ijarah) 

เงินที่ได้จำกกำรขำยใบทรัสตจ์ะน ำไปเข้ำกองทรัสต์ ซ่ึงมี [ทรัสตผีู้ออกศุกูก] เปน็ผูจ้ัดกำรทรัพย์สิน โดย [ทรัสต ี
ผู้ออกศุกูก] จะน ำเงินนี้ไปซื้อ [ทรัพย์สินในกองทรัสต์] จำก [ผู้ระดมทุน] มำเข้ำกองทรัสต์ หลังจำกนั้น [ผู้ระดมทุน] 
จะเช่ำ [ทรัพย์สินในกองทรัสต์] กลับจำกกองทรัสตเ์ป็นระยะเวลำ X ปี จนถึงวันที่ [วันที่ศุกูกครบอำยุ] 

ผู้ถือศุกูกจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนที่ ……%  ต่อปี โดยช ำระผลตอบแทนทุก …… เดือน ซ่ึงมำจำก 
เงินค่ำเช่ำ [ทรัพย์สินในกองทรัสต์] ที่ [ผู้ระดมทนุ] จ่ำยให้กองทรสัต์เป็นรำยงวด และเมื่อส้ินสุดระยะเวลำกำรเช่ำ  
ซ่ึงจะตรงกบัวันที่   ddmmyyyy     [ทรัสตีผู้ออกศุกูก] จะด ำเนนิกำรให้กองทรัสต์ขำย [ทรัพย์สินในกองทรัสต์] ให้กบั 
[ผู้ระดมทุน] ในรำคำ X บำท  จำกนั้น [ทรัสตีผู้ออกศุกูก] จะน ำเงนิที่ได้มำจ่ำยคืนให้กับผู้ถือศุกูก ซ่ึงจะท ำให้ผู้ถือ 
ศุกูกได้รับเงินลงทุนคนืเต็มจ ำนวน 

 20.3 ศุกูกที่มีโครงสร้ำง
แบบกำรจ้ำงท ำของ  
(B-Istisna) 

เงินที่ได้จำกกำรขำยใบทรัสตจ์ะน ำไปเข้ำกองทรัสต์ ซ่ึงมี [ทรัสตผีู้ออกศุกูก] เปน็ผูจ้ัดกำรทรัพย์สิน โดย [ทรัสต ี
ผู้ออกศุกูก] จะน ำเงินนี้ไปจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงให้ [ผู้ระดมทุน] เพื่อให้สร้ำง [ทรัพย์สินในกองทรัสต์] โดยมีเงื่อนไขส่งมอบ 
[ทรัพย์สินในกองทรัสต์] ให้กองทรัสต์ในวันที่ [วันทีศุ่กูกครบอำยุ]  ขณะเดียวกัน [ผู้ระดมทุน] มขี้อตกลงจะซ้ือ 
[ทรัพย์สินในกองทรัสต์] กลับในมูลค่ำเท่ำกับค่ำจ้ำงเท่ำกับ …… บำท บวกก ำไรส่วนเพิ่มเท่ำกับ …… บำท  โดย  
[ผู้ระดมทุน] จะทยอยจ่ำยก ำไรส่วนเพิ่มให้กองทรัสต์ตำมงวดทีต่กลงกัน 



ร่ำง ร่ำง ร่ำง ร่ำง 

       สรุปข้อมูลส ำคัญของศุกูกหนี้ (Factsheet)                                            ข้อมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ปี) 

7 

 หัวข้อ กำรเปิดเผยข้อมูล 
ผู้ถือศุกูกจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนที่ ……%  ต่อปี โดยทยอยช ำระผลตอบแทนทุก …… เดือน ซ่ึงมำจำก

ก ำไรส่วนเพิ่มที่ [ผู้ระดมทุน] จ่ำยให้กองทรัสตเ์ปน็รำยงวด และเมือ่ครบอำยุศุกูก [ผู้ระดมทุน] จะจ่ำยค่ำซ้ือ 
[ทรัพย์สินในกองทรัสต์] ในส่วนที่เหลือในรำคำ X บำท  จำกนั้น [ทรัสตีผู้ออกศุกูก]  จะน ำเงนิที่ไดม้ำจ่ำยคืนให้กับ 
ผู้ถือศุกูก ซ่ึงผู้ถือศุกูกจะได้รับเงนิคืนเต็มจ ำนวน 

 20.4 ศุกูกที่มีโครงสร้ำง
แบบกำรร่วมลงทุน  
(A-Mudharabah) 

[ผู้ระดมทุน] จะโอน [ทรัพย์สินในกองทรัสต]์ มำไว้ในกองทรัสต์ และขำยใบทรัสต์ให้กับผู้ลงทุน แล้ว [ผู้ระดม
ทุน] จะน ำเงินที่ได้จำกกำรขำยใบทรัสต์ดังกล่ำวไปใช้ในธุรกิจปกตขิองบรษิัท โดย [ผู้ระดมทนุ] จะรว่มหำประโยชน์
จำก [ทรัพย์สินในกองทรัสต์] โดยกำรรับบริหำร [ทรัพย์สินในกองทรัสต์] ดังกล่ำวให้กับกองทรัสต์ ซ่ึงผลประโยชน ์
ที่ได้รับจะถูกน ำมำแบ่งให้กองทรสัต์ตำมสัดส่วนที่ก ำหนดไว้ในสัญญำก่อตั้งทรัสต์ 

ผู้ถือศูกุกจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนที่ ......%  ต่อปี โดยทยอยช ำระผลตอบแทนทุก ...... เดือน ซ่ึงมำจำก
ผลตอบแทนจำก [ทรัพย์สินในกองทรัสต]์  กรณีที่งวดใดรำยได้จำก [ทรัพย์สินในกองทรัสต์] มำกกว่ำผลประโยชน์
ตอบแทนที่ต้องช ำระใหผู้้ถือศุกูก เงินส่วนเกินจะจ่ำยเป็นค่ำ incentive fee ให้กับ    [ผู้ระดมทนุ] และกรณีที่งวดใด
รำยได้จำก [ทรัพย์สินในกองทรัสต์] น้อยกว่ำผลประโยชน์ตอบแทนที่ต้องช ำระให้ผู้ถือศุกูก [ผู้ระดมทุน] จะน ำเงิน
มำช ำระเพิ่มเพื่อให้ผู้ถือศุกูกได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนตำมที่ก ำหนดไว้ 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลำร่วมลงทนุ ซ่ึงจะตรงกับวันที่   ddmmyyyy     [ผู้ระดมทุน] จะจ่ำยค่ำซ้ือส่วนลงทุนใน 
ส่วนของกองทรัสตค์ืน ในรำคำ X บำท  จำกนั้นกองทรัสต์จะน ำเงินนั้นมำจ่ำยคืนให้กับผู้ถือศุกูก ซ่ึงผู้ถือศุกูกจะ
ได้รับเงนิคนืเต็มจ ำนวน 

21. ควำมเสี่ยงของศุกูก ให้ระบุต ำแหนง่ควำมเสี่ยงของศกุูกหนี้ที่เสนอขำยบนแผนภำพ โดยพิจำรณำจำกอำยุของศุกูกและ credit rating 
เท่ำนั้น   ทั้งนี้ หำกเปน็กำรเสนอขำยศุกูกหลำยชุดซึ่งมีอำยุ/rating แตกต่ำงกัน ให้แสดงควำมเสี่ยงของ 
ศุกูกแยกรำยชุดให้ชัดเจน  โดยสำมำรถปรับข้อมูลช่วงอำยุศุกูกบนแผนภำพได้ตำมควำมเหมำะสม 

22. ค ำเตือนที่ส ำคัญ ให้แสดงค ำเตือนที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรลงทุนในศุกูกหนีท้ี่เสนอขำย เช่น 
- กรณีที่เป็นศุกูกที่มีทรัพย์สินโอนมำไว้ในกองทรัสต์ ให้มขี้อมูลทีเ่ตือนใหผู้้ลงทนุเข้ำใจว่ำ ทรัพย์สินดังกล่ำว

ไม่ใช่หลักประกัน หำกเกิดเหตุผดินัดช ำระหนี้ใด (event of default) ผู้ถือศุกูกจะกลำยเปน็เจ้ำหนี้สำมัญของ 
ผู้ระดมทุนในมูลค่ำเท่ำกับเงนิลงทุนบวกผลตอบแทนคงค้ำง (ถ้ำมี) 

- ผลประโยชนท์ี่จะช ำระใหผู้้ถือศกุูกจะมำจำกผู้ระดมทุนโดยตรงตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำก่อตั้งกองทรัสต์  
ดังนั้น กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ จึงควรประเมินจำกฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถ 
ในกำรช ำระหนีข้องผู้ระดมทนุ 

- กรณีกำรเสนอขำยศุกูกหลำยชุดซึ่งมีอำยุ/rating แตกต่ำงกัน อย่ำงน้อยให้มีข้อมูลเตือนใหผู้้ลงทนุเข้ำใจว่ำ  
ศุกูกแต่ละชุดมีควำมเสี่ยงไม่เท่ำกัน โดยศุกูกที่มีอำยุมำกกว่ำ/rating ที่ต่ ำกว่ำจะมีควำมเสี่ยงที่สูงกว่ำ 

23. ลักษณะพิเศษและ 
ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
ของศุกูก 

ให้ระบุลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่ส ำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับศุกูก เช่น 
- ระบุว่ำศุกูก เป็นใบทรัสต์ที่ออกโดยทรัสตีผู้ออกศุกูก เพื่อระดมทนุตำมหลักศำสนำอิสลำม ทรัพย์สินใน

กองทรัสต์มิได้เป็นหลักประกัน และไม่ได้มีสิทธิเหนือเจ้ำหนี้อื่นของผู้ระดมทนุ 
- ให้มีข้อมูลที่เตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ กรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกไม่สำมำรถด ำรงคุณสมบัติตำมทีป่ระกำศก ำหนดได้ 

ศุกูกที่ยังไม่ครบก ำหนดอำยุจะส้ินสภำพไปด้วย  และกองทรัสต์จะมีสถำนะเป็นเจ้ำหนี้สำมัญของผูร้ะดมทนุใน
มูลค่ำเท่ำกับเงินลงทุนที่ยังไม่ไดช้ ำระบวกผลตอบแทนคงค้ำง (ถ้ำมี) 

- กรณีที่ผู้ระดมและ/หรือผู้ออกศุกกูเป็นนติิบคุคลต่ำงประเทศ อย่ำงน้อยต้องระบุ 
• ควำมเสี่ยงของประเทศคู่สัญญำ โดยครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงของภำครัฐบำล ควำมเสี่ยงด้ำนกำรโอนเงิน

ของคู่สัญญำ ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบต่อเนื่อง และควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจมหภำค 
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 หัวข้อ กำรเปิดเผยข้อมูล 
• ข้อจ ำกัดและควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินคดีทำงกฎหมำยกับผู้ระดมและ/หรือผู้ออกหลักทรัพย์ 
• ค้ ำประกันที่อยู่ในต่ำงประเทศ (ถำ้มี) 
• เขตอ ำนำจศำลในกำรฟ้องร้องบังคับคดี 
• ปัญหำเรื่องควำมแตกต่ำงของกฎหมำยที่ใช้บงัคบัซึ่งเปน็กฎหมำยต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
• ข้อจ ำกัดในกำรควบคุมกำรเข้ำออกเงินระหว่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 

- กรณีศุกูกที่มีเงื่อนไขใหผู้้ออกศุกกูสำมำรถคืนเงินลงทุนก่อนครบก ำหนดอำยุได้ (callable)  อย่ำงน้อย 
ให้ระบุควำมเสี่ยงทีผู่้ลงทุนอำจได้รับหำกผู้ออกศุกูกใช้สิทธิในกำรคืนเงินลงทุนก่อนครบก ำหนดอำยุ เช่น  
ผู้ถือศุกูกมีควำมเสี่ยงทีจ่ะเสียโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนที่สูงจำกกำรลงทุนในศุกูกที่เสนอขำย  
หำกผู้ออกศุกูกใช้ในกำรคนืเงนิลงทุนในช่วงที่อัตรำผลตอบแทนในตลำดลดต่ ำลงกว่ำอัตรำผลตอบแทนของศุกูก 
เป็นตน้ 

- กรณีศุกูกที่มีเงื่อนไขใหผู้้ถือศุกูกสำมำรถขอไถ่ถอนศุกูกก่อนครบก ำหนดได้ (puttable)  อย่ำงน้อย 
ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีกำรไถ่ถอนศุกูกก่อนครบก ำหนดของผู้ถือศุกูกที่ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ
ตั้งแต่ออกและเสนอขำยศุกูก เช่น หำก credit rating ของศุกูก/ผู้ออกศุกูกลดต่ ำลงกว่ำระดับที่ระบุไว้ ผู้ถือศุกูกมี
สิทธิขอไถ่ถอนศุกูกก่อนครบก ำหนดได้ เพื่อน ำเงินไปลงทุนในศกุูกอื่นที่มีลักษณะและผลตอบแทนตำมที่ตน
ต้องกำร โดยต้องด ำเนินกำรตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ เปน็ตน้ 

24. ควำมเสี่ยงทั่วไป ให้ระบุควำมเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวขอ้งกับกำรเสนอขำยศุกูก พร้อมกับให้รำยละเอียดว่ำข้อควำมดังกล่ำวปรำกฏ 
ตำมหนังสือช้ีชวนในหน้ำ......... หัวข้อ...............  เช่น 

- ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) อธิบำยใหเ้หน็ถึงควำมเสี่ยงหลกัของผู้ออกศุกูกที่อำจไม่สำมำรถช ำระคืน
เงินลงทุนและผลตอบแทนได้ เชน่ ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกศุกูกไม่เปน็ไปตำมที่คำดหมำย   
ทรัพย์สินของผู้ออกศุกูกมีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระคืนเงนิลงทนุ เปน็ต้น  รวมทั้งแสดงถึงปัจจัยที่ผู้ลงทุนควร
พิจำรณำก่อนกำรตัดสินใจลงทุนไว้ด้วย 

- ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk) อธิบำยให้เห็นถึงปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อรำคำของศุกูกในกรณีที่มี 
กำรซ้ือขำยก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน รวมถึงควำมผันผวนของรำคำศุกูกต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ 
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซ่ึงศุกูกทีม่ีอำยุคงเหลือยำวกว่ำจะได้รบัผลกระทบมำกกว่ำ 

- ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) อธิบำยใหเ้ห็นว่ำ ศุกูกดังกล่ำวมีตลำดรองที่รองรบักำรซ้ือขำย 
เปลี่ยนมือของศุกูกดังกล่ำวหรือไม่ ตลอดจนควำมยำกง่ำยที่ผู้ถือศกุูกจะจ ำหน่ำยศุกูกดังกล่ำว 
ก่อนครบก ำหนดอำย ุ

- ควำมเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ควำมเสี่ยงดำ้นกลยุทธ์  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน  และ 
ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย เปน็ต้น 

ทั้งนี้ อำจเรียงล ำดับปจัจัยควำมเสี่ยงหรือค ำเตือนที่ส ำคัญมำกเปน็ล ำดับแรก 
ข้อมูลผู้ระดมทุน 

25. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ให้ระบุลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ออกศุกูก เช่น ประเภทอุตสำหกรรม และสินค้ำ/บริกำรหลัก เป็นต้น 
26. วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน ให้ระบุวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงนิที่ไดจ้ำกกำรระดมทุนในครั้งนี้ เช่น ขยำยก ำลังกำรผลิต  ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียน  

ช ำระคืนเงนิลงทนุ  ลงทุนโครงกำรใหม่  ปรับปรุงกิจกำร บรหิำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 
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27. สรุปฐำนะกำรเงินและ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ให้แสดงข้อมูลตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 2 ปแีละไตรมำสล่ำสุดหรือเท่ำที่มผีลกำรด ำเนินงำนจรงิ โดยให้แสดง
เฉพำะตัวเลขตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุ รวมทัง้อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญเทำ่นั้น  

- ในกรณีที่บรษิัทอยูใ่นอุตสำหกรรมที่มีอัตรำส่วนเฉพำะของอุตสำหกรรมนั้น เช่น อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ย 
(ส ำหรับธุรกิจโรงแรม) ให้แสดงอัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มเติมด้วย 

ในกรณีที่มีผูค้้ ำประกัน  ให้แสดงข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ค้ ำประกันไว้ด้วย 
ในกรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นบรษิัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ตำมตำรำงต่อไปนี้ 

ข้อมูล 
สินทรัพย์รวม  
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
เงินกองทุนสภำพคล่องสทุธิ (NC) 
ค่ำนำยหน้ำ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรอื่น 
ก ำไรสุทธิ 
อัตรำก ำไรสุทธิ 
อัตรำผลตอบแทนผู้ลงทุน 
อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่
ต้องวำงเป็นประกัน (NCR) 

อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้  
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (net debt to EBITDA) 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย (interest coverage 
ratio : ICR) 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน (debt service 
coverage ratio : DSCR) 
อัตรำหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E 
ratio) 
อัตรำส่วนตั๋วเงินจ่ำยต่อหนี้สินทีม่ีภำระดอกเบี้ย  
(BE size to interest bearing debt) 
อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปีต่อ
หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมด 

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี้สินรวม 
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ในกรณีที่ผู้ระดมทนุเป็นธนำคำรพำณิชย์ ให้แสดงข้อมูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ตำมตำรำงต่อไปนี ้
ข้อมูล 

สินทรัพย์รวม  
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
เงินให้สินเชื่อ 
เงินรับฝำก 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
ก ำไรสุทธิ 
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝำก (LDR) 
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนต่อรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนสุทธิ (cost to income ratio) 

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดรำยได้สุทธิ (NIM) 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ 
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) 
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio) 

หมำยเหตุ : ส ำหรับข้อมูลงบกำรเงินรำยไตรมำสนั้น ใหเ้ปดิเผยเฉพำะกรณีที่ประกำศทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทที่ออกหลักทรัพย์ก ำหนดให้รำยงำน 

28. ประวัติกำรผิดเงื่อนไข 
กำรคืนเงนิลงทนุและอัตรำ
หรือสัดส่วนกำรจ่ำย
ผลประโยชน์ตอบแทน 

ให้ระบุว่ำ มี/ไม่มี กำรผิดนัดช ำระหนี้ดอกเบี้ยหรอืเงนิต้นของศุกกูหนี้ หรือผิดนดัช ำระหนีเ้งินกู้ยืมจำกธนำคำร
พำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้นหรือกำรผิดเงื่อนไข
กำรคืนเงนิลงทนุและอัตรำหรือสัดส่วนกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน โดยดปูระวัติย้อนหลัง 3 ปีจำกบริษัทข้อมูล
เครดติแห่งชำติ และงบกำรเงิน ทีต่รวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนญุำต 
หำก “มี”  ให้อธิบำยสำเหตุของกำรผิดนัดช ำระหนี้นัน้  

29. ข้อมูลผู้ติดต่อ ให้ระบุช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อเพื่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม  ขอรับหนังสือช้ีชวน และร้องเรยีน เช่น  
ผู้จัดจ ำหน่ำย หรือผู้ออกศุกกูหนี้ เป็นต้น 

หมำยเหตุ ข้อมูลในส่วน “ข้อมูลผู้ระดมทุน”  ให้ระบุข้อมูลของทรัสตีผู้ออกศุกูกไว้ด้วย (ถ้ำมี) 
 


