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โครงสรางของศุกูก 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป 

เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลกัทรัพยและของบรษิัทท่ีออกและเสนอขายศุกกู (“บรษิัท”)  ดังนั้น ผูลงทุนตองศกึษา 

ขอมูลในรายละเอียดจากหนงัสอืชี้ชวนฉบับเตม็ ซ่ึงสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท หรืออาจศึกษาขอมลู 

ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืชี้ชวนที่บริษัทย่ืนตอสํานักงาน ก.ล.ต.  ไดที่ website ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

สรุปขอมูลสําคัญของศกุูก (Factsheet) 

“……………(ชื่อศกุูก)……………” 

ออกโดย ……………(ชื่อ และประเทศที่ผูออกศุกูกจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีเปนนติิบุคคลตางประเทศ)) 

ผูระดมทุน .....(ชือ่ และประเทศท่ีผูระดมทุนจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีเปนนิตบิุคคลตางประเทศ)) 

ขอมูลท่ีสําคัญของศุกูก 

ประเภทศุกกู  จํานวนหนวยที่เสนอขาย  

สกุลเงิน  มูลคาที่ตราไวตอหนวย  

สินทรัพยในกองทรัสต  มูลคาการเสนอขายรวม  

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ของศกุูก 

อันดับความนาเชื่อถือ....ไมมี/มี (ระบุ).... 

จัดอันดับโดย.................. วันที่....................... 

ขอจํากัดในการขาย/โอน (ถามี)  

การคืนเงินลงทุนกอนครบกําหนดอายุ  

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP (II)*  

 PP (HNW)*  PP (II&HNW) 

การคํ้าประกัน/หลกัประกัน  

อัตราผลตอบแทน  คงที่............   ลอยตัว............ ขอกําหนดในการดํารงอัตราสวน 

ทางการเงิน (ถาม)ี  

 

งวดการจายผลตอบแทน  

วันจายผลตอบแทนงวดแรก  ศุกูกทรัสต ี  

อายุศุกูก  ที่ปรึกษาชะรอีะฮ  

วันท่ีออกศกุูก  ที่ปรึกษากฎหมาย  

วันท่ีครบกําหนดอายุ  นายทะเบียนศุกูก  

ระยะเวลาการเสนอขาย  ผูจัดจําหนาย / ที่ปรึกษาทางการเงิน 

(ถามี) 
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คําเตือนท่ีสําคัญ 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สําคัญของศุกูก  ความเสี่ยงทั่วไป 

   

ขอมูลผูระดมทุน 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

 

 

 

 

วัตถุประสงคการใชเงิน 
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมยอนหลัง 2 ปและตั้งแตไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุดหรือเทาที่มีผลการดําเนนิงานจริง 
 

 

ขอมูล ป 25xx ป 25xx ไตรมาส..... 

สินทรัพยรวม     

หนี้สินรวม    

สวนของผูถือหุน    

รายไดรวม    

คาใชจายรวม    

กําไรสุทธิ    

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย       

ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย  

(net debt to EBITDA ratio) 

   

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย1  

(interest coverage ratio : ICR) 

   

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน2  

(debt service coverage ratio : DSCR) 

   

อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม  

(debt to equity : D/E ratio) 

   

อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)    

อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย  

(BE size to interest bearing debt ratio) 

   

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกําหนด 

ภายใน 1 ปตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด 

   

อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม    

ระบุอัตราสวนเฉพาะของอุตสาหกรรม และอัตราสวน

ทางการเงินที่ตองดํารงตามขอกําหนดสิทธิ (ถามี)2 

   

 

 

 

ประวัติการผิดนัดชําระหนี ้หรอืประวัติการผิดเงื่อนไขการคนืเงินลงทุนและอัตราหรอืสัดสวนการจายผลประโยชนตอบแทน 

 ไมมี                      มี 

ถามี โปรดอธิบาย ................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ใหระบุสูตรท่ีใชในการคํานวณไวดวยสําหรับ ICR และ DSCR 
2
 ใหระบุเงื่อนไขในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามขอกําหนดสิทธิของหุนกูคงคางในแตละรุน โดยทําเปนหมายเหตุทายตาราง 
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ขอมูลผูติดตอ 
 

1. ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมลูเพิ่มเติมและรบัหนงัสือช้ีชวนไดที ่

ที่อยู : [.............................................................................................]  

โทรศัพท :  [.............................................................................................] 

Website : [.............................................................................................] 

Email : [.............................................................................................] 

2. หากผูลงทุนมขีอรองเรียน สามารถติดตอไดที ่

ที่อยู : [.............................................................................................]  

โทรศัพท :  [.............................................................................................] 

Website : [.............................................................................................] 

Email : [.............................................................................................] 
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คําอธิบายรายละเอียดของขอมูลที่ตองเปดเผยในสรุปขอมูลสําคัญของศกุูก 

 หัวขอ การเปดเผยขอมูล 

ขอมูลที่สําคัญของศุกูก 

1. ประเภทศุกูก ใหระบุประเภทของศุกูกที่เสนอขาย เชน 

- ศุกูกที่มีโครงสรางแบบการจางบริหาร (B-wakalah) 

- ศุกูกที่มีโครงสรางแบบการเชาทรัพยสิน (B-Ijarah) 

- ศุกูกที่มีโครงสรางแบบการจางทาํของ (B-Istisna) 

- ศุกูกที่มีโครงสรางแบบการรวมลงทุน (A-Mudharabah) 

2. สกุลเงิน ใหระบุสกุลเงินของศุกูกทีเ่สนอขาย เชน สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) 

3. สินทรัพยในกองทรัสต ใหระบุประเภท ลักษณะ คุณภาพ และมูลคาของสินทรัพยในกองทรัสต 

4. การจัดอันดบั 

ความนาเชื่อถือของศุกูก 

ใหระบุวามีการจัดอันดบัความนาเชื่อถือ (“rating”) ของศุกูกหรือไม หากม ีใหระบุชื่อสถาบันการจดัอันดบั         

ความนาเชื่อถือ และวันที่ไดรับการจัด rating ดวย 

5. ประเภทการเสนอขาย ใหระบุวาเปนการเสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป (PO) หรือ ตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ (PP) 

6. อัตราผลตอบแทน ใหระบุวาอัตราผลตอบแทนที่จะจายใหผูถือศุกูกตามงวดการจายแบบคงทีห่รือลอยตัว เปนเปอรเซน็ต (%) ตอป          

หากเปนอตัราผลตอบแทนแบบลอยตัว ใหระบุวันกําหนดอัตราผลตอบแทนของแตละงวดไวดวย  พรอมกับแสดง

หลักเกณฑการคํานวณดอกเบี้ย  และรายละเอียดเงื่อนไขอืน่ทีเ่กี่ยวของกับการจายผลตอบแทน (ถามี) ตามที่กําหนด

ไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกหนี้ (“แบบ filing”)  ทั้งนี้ ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง      

(Internal Rate of Return : IRR) ไวดวย หากเกิดเงื่อนไขขางตนแลวทําใหผลตอบแทนทีผู่ลงทนุจะไดรับไมเทากับ

อัตราผลตอบแทนทีร่ะบุไว เชน  

- กรณีมเีงื่อนไขการเลื่อนจายผลตอบแทน  ใหแสดง IRR สําหรบักรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกดิขึ้นได เชน ผูออก 

ศุกูกเลื่อนการชําระผลตอบแทนทุกงวด โดยจายชําระเพียงครั้งเดยีวเมื่อครบกําหนดไถถอน เปนตน 

7. งวดการจายผลตอบแทน 

วันจายผลตอบแทนงวดแรก 

ใหระบุงวดการจายผลตอบแทนตามที่ระบุไวในแบบ filing เชน จายผลตอบแทนทุก ๆ 3 เดือน เปนตน  พรอมทั้ง

ระบุวันทีจ่ะจายผลตอบแทนงวดแรกไวดวย 

8. อายศุุกูก 

วันที่ออกศุกูก 

วันที่ครบกําหนดอายุ 

ใหระบุอายุของศุกูก รวมถึงวันทีอ่อกและวันที่ครบกําหนดไถถอนของศุกูกนัน้ ๆ (วัน/ เดือน/ ป) 

9. ระยะเวลาการเสนอขาย ใหระบุระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก ตามที่ระบุไวในแบบ filing 

10. จํานวนหนวยที่เสนอขาย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 

มูลคาการเสนอขายรวม 

ใหระบุจํานวนหนวยทีเ่สนอขาย  มูลคาที่ตราไวตอหนวย และมูลคาการเสนอขายรวมของศุกูกทีเ่สนอขาย 

11. ขอจํากัดในการขาย/โอน ใหระบุขอจํากัดในการเสนอขายศุกูก ทั้งในการเสนอขายครัง้แรก และการเสนอขาย/โอนทอดตอไป (ถามี) เชน  

- หุนกูทีเ่สนอขายเปนการเสนอขายตอผูลงทนุสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ  ดังนั้น ผูออกศุกูกและ 

ผูถือศุกูกจะตองไมเสนอขายศุกูกไมวาทอดใด ๆ ใหแกบุคคลอื่นทีไ่มใชผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ  

ผูลงทุนรายใหญ 

12. การคืนเงนิลงทนุกอน 

ครบกําหนดอาย ุ

ใหระบุวา มี / ไมมี  

หาก “ม”ี  ใหเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการคืนเงนิลงทนุกอนครบกําหนดอายุ รวมถึงเงื่อนไขการคืนเงิน

ลงทุนดงักลาว เชน เปนสิทธิของผูออกศุกูก / ผูถือศุกูก โดยจะใชสิทธิไดภายหลังจากการเสนอขายศกุูกอยางนอย X 

ป หรือเมื่ออตัราผลตอบแทนในตลาดลดลง / เพ่ิมขึ้นถึงระดับ Y% ตอป เปนตน 
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 หัวขอ การเปดเผยขอมูล 

13. การค้ําประกัน/หลักประกัน ใหระบุวา มี / ไมมี 

หาก “ม”ี  ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน ไดแก 

(1) การค้ําประกันโดยนิติบคุคล/บุคคลอ่ืน (Corporate/Personal Guarantee) 

(2) การค้ําประกันโดยหลักทรัพย (Collateral) 

รวมทั้งใหระบุมูลคาการค้ําประกัน  และเงื่อนไขของการค้ําประกัน (ถามี) 

14. ขอกําหนดในการดํารง

สัดสวนทางการเงิน 

ใหระบุขอกําหนดในการดํารงสัดสวนทางการเงิน (ถามี) เชน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E ratio)  

อัตราสวนหนี้สิน (Debt ratio) อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) เปนตน โดย

รายละเอียดและคํานิยามที่เกี่ยวของสามารถดูไดจากหนังสือช้ีชวนในหนา......... หัวขอ............... 

15. ศุกูกทรัสต ี ใหระบุชื่อศุกูกทรัสตี ตามที่ระบุไวในแบบ filing 

นอกจากนี้ หากศุกูกทรัสตีมีสถานะเปนเจาหนีข้องผูระดมทุน ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย 

16. ที่ปรึกษาชะรอีะฮ ใหระบุชื่อที่ปรึกษาชะรีอะฮ ตามที่ระบุไวในแบบ filing 

17. ที่ปรึกษากฎหมาย ใหระบุชื่อที่ปรึกษากฎหมาย ตามที่ระบุไวในแบบ filing 

18. นายทะเบียนหุนกู ใหระบุชื่อนายทะเบียนหุนกู ตามที่ระบุไวในแบบ filing  

19. ผูจัดจําหนาย / ที่ปรึกษา

ทางการเงิน (ถามี) 

ใหระบุชื่อผูจดัจําหนาย / ที่ปรึกษาทางการเงิน ตามที่ระบุไวในแบบ filing (ถามี) 

นอกจากนี้ หากผูจดัจําหนาย / ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเกี่ยวของกับผูระดมทุนในลักษณะที่อาจกอใหเกิด       

ความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผย

ลักษณะความสัมพันธไวดวย 

20. โครงสรางของศุกูก ใหแสดงสรุปขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับโครงสรางการออกศุกูก รวมถึงกระบวนการจายคนืเงนิลงทนุ และการชําระ

ผลตอบแทน (ตัวอยางตาม 20.1 – 20.4) โดยรายละเอียดสามารถดูไดจากหนงัสือช้ีชวนในหนา......... หัวขอ............... 

 20.1 ศุกูกที่มีโครงสราง

แบบการจางบริหาร  

(B-wakalah) 

เงินที่ไดจากการขายใบทรัสตจะนําไปเขากองทรัสต ซ่ึงมี [ทรัสตผีูออกศุกูก] เปนผูจัดการทรัพยสิน โดย [ทรัสต ี

ผูออกศุกูก] จะนําเงินดังกลาวไปมอบให [ผูระดมทุน] บรหิารเพื่อใหไดผลตอบแทนจากการลงทนุในธุรกิจปกตขิอง 

[ผูระดมทุน] เปนเวลา X ป จนถงึวันที่ [วันทีศุ่กูกครบกําหนดอาย]ุ 

ผูถือศุกูกจะไดรับผลประโยชนตอบแทนที่ ……%  ตอป โดยชําระผลตอบแทนทุก …… เดือน ซ่ึงมาจาก 

การบริหารเงนิในธุรกิจปกติของ [ผูระดมทุน]  โดย [ผูระดมทุน] จะสงมอบผลตอบแทนจากการบรหิารใหกองทรัสต

เปนรายงวด  และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการจางบริหาร ซ่ึงตรงกับวนัที่ ddmmyyyy   [ผูระดมทุน] จะคนืเงินที่ไดรบั

มอบหมายใหบรหิารกลับคนืมาในกองทรัสต แลว [ทรัสตีผูออกศกุูก]  จะนําเงินนั้นมาจายคืนใหกบัผูถือศุกูก  

ซ่ึงผูถือศุกูกจะไดรับเงินลงทุนคนืเต็มจํานวน 

 20.2 ศุกูกที่มีโครงสราง

แบบการเชาทรัพยสิน  

(B-Ijarah) 

เงินที่ไดจากการขายใบทรัสตจะนําไปเขากองทรัสต ซ่ึงมี [ทรัสตผีูออกศุกูก] เปนผูจัดการทรัพยสิน โดย [ทรัสต ี

ผูออกศุกูก] จะนําเงินนี้ไปซ้ือ [ทรพัยสินในกองทรัสต] จาก [ผูระดมทุน] มาเขากองทรัสต หลังจากนั้น [ผูระดมทุน] 

จะเชา [ทรัพยสินในกองทรัสต] กลับจากกองทรัสตเปนระยะเวลา X ป จนถึงวันที่ [วันที่ศุกูกครบอาย]ุ 

ผูถือศุกูกจะไดรับผลประโยชนตอบแทนที่ ……%  ตอป โดยชําระผลตอบแทนทุก …… เดือน ซ่ึงมาจาก 

เงินคาเชา [ทรัพยสินในกองทรัสต] ที่ [ผูระดมทนุ] จายใหกองทรสัตเปนรายงวด และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเชา  

ซ่ึงจะตรงกบัวันที ่  ddmmyyyy     [ทรัสตีผูออกศุกูก] จะดําเนนิการใหกองทรัสตขาย [ทรัพยสินในกองทรัสต] ใหกบั 

[ผูระดมทุน] ในราคา X บาท  จากนั้น [ทรัสตีผูออกศุกูก] จะนําเงนิที่ไดมาจายคืนใหกับผูถือศุกูก ซ่ึงจะทําใหผูถือ 

ศุกูกไดรับเงินลงทุนคนืเต็มจํานวน 
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 20.3 ศุกูกที่มีโครงสราง

แบบการจางทําของ  

(B-Istisna) 

เงินที่ไดจากการขายใบทรัสตจะนําไปเขากองทรัสต ซ่ึงมี [ทรัสตผีูออกศุกูก] เปนผูจัดการทรัพยสิน โดย [ทรัสต ี

ผูออกศุกูก] จะนําเงินนี้ไปจายเปนคาจางให [ผูระดมทุน] เพื่อใหสราง [ทรัพยสินในกองทรัสต] โดยมีเงื่อนไขสงมอบ 

[ทรัพยสินในกองทรัสต] ใหกองทรัสตในวันที่ [วันทีศุ่กูกครบอายุ]  ขณะเดียวกัน [ผูระดมทุน] มขีอตกลงจะซ้ือ 

[ทรัพยสินในกองทรัสต] กลับในมูลคาเทากับคาจางเทากับ …… บาท บวกกําไรสวนเพิ่มเทากับ …… บาท  โดย  

[ผูระดมทุน] จะทยอยจายกําไรสวนเพิ่มใหกองทรัสตตามงวดทีต่กลงกัน 

ผูถือศุกูกจะไดรับผลประโยชนตอบแทนที่ ……%  ตอป โดยทยอยชําระผลตอบแทนทุก …… เดือน ซ่ึงมาจาก

กําไรสวนเพิ่มที่ [ผูระดมทุน] จายใหกองทรัสตเปนรายงวด และเมือ่ครบอายุศุกูก [ผูระดมทุน] จะจายคาซ้ือ 

[ทรัพยสินในกองทรัสต] ในสวนที่เหลือในราคา X บาท  จากนั้น [ทรัสตีผูออกศุกูก]  จะนําเงนิที่ไดมาจายคืนใหกับ 

ผูถือศุกูก ซ่ึงผูถือศุกูกจะไดรับเงนิคืนเต็มจํานวน 

 20.4 ศุกูกที่มีโครงสราง

แบบการรวมลงทุน  

(A-Mudharabah) 

[ผูระดมทุน] จะโอน [ทรัพยสินในกองทรัสต] มาไวในกองทรัสต และขายใบทรัสตใหกับผูลงทุน แลว [ผูระดม

ทุน] จะนําเงินที่ไดจากการขายใบทรัสตดังกลาวไปใชในธุรกิจปกตขิองบรษิัท โดย [ผูระดมทนุ] จะรวมหาประโยชน

จาก [ทรัพยสินในกองทรัสต] โดยการรับบริหาร [ทรัพยสินในกองทรัสต] ดังกลาวใหกับกองทรัสต ซ่ึงผลประโยชน 

ที่ไดรับจะถูกนํามาแบงใหกองทรสัตตามสัดสวนที่กําหนดไวในสญัญากอตั้งทรัสต 

ผูถือศูกุกจะไดรับผลประโยชนตอบแทนที่ ......%  ตอป โดยทยอยชําระผลตอบแทนทุก ...... เดือน ซ่ึงมาจาก

ผลตอบแทนจาก [ทรัพยสินในกองทรัสต]  กรณีที่งวดใดรายไดจาก [ทรัพยสินในกองทรัสต] มากกวาผลประโยชน

ตอบแทนที่ตองชําระใหผูถือศุกูก เงินสวนเกินจะจายเปนคา incentive fee ใหกับ    [ผูระดมทนุ] และกรณีที่งวดใด

รายไดจาก [ทรัพยสินในกองทรัสต] นอยกวาผลประโยชนตอบแทนที่ตองชําระใหผูถือศุกูก [ผูระดมทุน] จะนําเงิน

มาชําระเพิ่มเพ่ือใหผูถือศุกูกไดรบัผลประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดไว 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลารวมลงทนุ ซ่ึงจะตรงกับวันที่   ddmmyyyy     [ผูระดมทุน] จะจายคาซ้ือสวนลงทุนใน 

สวนของกองทรัสตคืน ในราคา X บาท  จากนั้นกองทรัสตจะนําเงินนั้นมาจายคืนใหกับผูถือศุกูก ซ่ึงผูถือศุกูกจะ

ไดรับเงนิคนืเต็มจํานวน 

21. ความเส่ียงของศุกูก ใหระบุตําแหนงความเส่ียงของศกุูกหนี้ที่เสนอขายบนแผนภาพ โดยพิจารณาจากอายุของศุกูกและ credit rating 

เทานั้น   ทั้งนี้ หากเปนการเสนอขายศุกูกหลายชุดซ่ึงมีอายุ/rating แตกตางกัน ใหแสดงความเส่ียงของ 

ศุกูกแยกรายชุดใหชัดเจน  โดยสามารถปรับขอมูลชวงอายศุุกูกบนแผนภาพไดตามความเหมาะสม 

22. คําเตือนที่สําคัญ ใหแสดงคําเตือนที่สําคัญเกี่ยวกับการลงทุนในศุกูกหนีท้ี่เสนอขาย เชน 

- กรณีที่เปนศุกูกที่มีทรัพยสินโอนมาไวในกองทรัสต ใหมขีอมูลทีเ่ตือนใหผูลงทนุเขาใจวา ทรัพยสินดังกลาว

ไมใชหลักประกัน หากเกิดเหตุผดินัดชําระหนี้ใด (event of default) ผูถือศุกูกจะกลายเปนเจาหนี้สามัญของ 

ผูระดมทุนในมูลคาเทากับเงนิลงทุนบวกผลตอบแทนคงคาง (ถามี) 

- ผลประโยชนที่จะชําระใหผูถือศกุูกจะมาจากผูระดมทุนโดยตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญากอตั้งกองทรัสต  

ดังนั้น การประเมินความสามารถในการจายผลประโยชน จึงควรประเมินจากฐานะการเงินและความสามารถ 

ในการชําระหนีข้องผูระดมทนุ 

- กรณีการเสนอขายศุกูกหลายชุดซ่ึงมีอายุ/rating แตกตางกัน อยางนอยใหมีขอมูลเตือนใหผูลงทนุเขาใจวา  

ศุกูกแตละชุดมีความเส่ียงไมเทากัน โดยศุกูกที่มีอายุมากกวา/rating ที่ต่ํากวาจะมีความเสี่ยงที่สูงกวา 

23. ลักษณะพิเศษและ 

ความเส่ียงที่สําคัญ 

ของศุกูก 

ใหระบุลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่สําคัญเพ่ิมเติมเกี่ยวกับศุกูก เชน 

- ระบุวาศุกูก เปนใบทรัสตที่ออกโดยทรัสตีผูออกศุกูก เพื่อระดมทนุตามหลักศาสนาอิสลาม ทรัพยสินใน

กองทรัสตมิไดเปนหลักประกัน และไมไดมีสิทธิเหนือเจาหนี้อื่นของผูระดมทนุ 
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  - ใหมีขอมูลที่เตือนใหผูลงทุนเขาใจวา กรณีที่ทรัสตีผูออกศุกูกไมสามารถดํารงคุณสมบัติตามทีป่ระกาศกําหนดได 

ศุกูกที่ยังไมครบกําหนดอายุจะส้ินสภาพไปดวย  และกองทรัสตจะมีสถานะเปนเจาหนี้สามัญของผูระดมทนุใน

มูลคาเทากับเงินลงทุนที่ยังไมไดชําระบวกผลตอบแทนคงคาง (ถามี) 

- กรณีที่ผูระดมและ/หรือผูออกศุกกูเปนนติิบคุคลตางประเทศ อยางนอยตองระบ ุ

 ความเส่ียงของประเทศคูสัญญา โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงของภาครัฐบาล ความเสี่ยงดานการโอนเงิน

ของคูสัญญา ความเส่ียงจากผลกระทบตอเนื่อง และความเสี่ยงดานเศรษฐกิจมหภาค 

 ขอจํากัดและความเส่ียงในการดําเนินคดีทางกฎหมายกับผูระดมและ/หรือผูออกหลักทรัพย 

 ค้ําประกันที่อยูในตางประเทศ (ถามี) 

 เขตอํานาจศาลในการฟองรองบังคับคด ี

 ปญหาเรื่องความแตกตางของกฎหมายที่ใชบงัคบัซึ่งเปนกฎหมายตางประเทศ (ถามี) 

 ขอจํากัดในการควบคุมการเขาออกเงินระหวางประเทศ (ถามี) 

- กรณีศุกูกที่มีเงื่อนไขใหผูออกศุกกูสามารถคืนเงินลงทุนกอนครบกําหนดอายุได (callable)  อยางนอย 

ใหระบุความเสี่ยงทีผู่ลงทุนอาจไดรับหากผูออกศุกูกใชสิทธิในการคืนเงินลงทุนกอนครบกําหนดอายุ เชน  

ผูถือศุกูกมีความเสี่ยงทีจ่ะเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย  

หากผูออกศุกูกใชในการคนืเงนิลงทุนในชวงที่อัตราผลตอบแทนในตลาดลดต่ําลงกวาอัตราผลตอบแทนของศุกูก 

เปนตน 

- กรณีศุกูกที่มีเงื่อนไขใหผูถือศุกูกสามารถขอไถถอนศุกูกกอนครบกําหนดได (puttable)  อยางนอย 

ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการไถถอนศุกูกกอนครบกําหนดของผูถือศุกูกที่ไดกําหนดไวลวงหนา

ตั้งแตออกและเสนอขายศุกูก เชน หาก credit rating ของศุกูก/ผูออกศุกูกลดต่ําลงกวาระดับที่ระบุไว ผูถือศุกูกมี

สิทธิขอไถถอนศุกูกกอนครบกําหนดได เพื่อนําเงินไปลงทุนในศกุูกอื่นที่มีลักษณะและผลตอบแทนตามที่ตน

ตองการ โดยตองดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวลวงหนา เปนตน 

24. ความเส่ียงทั่วไป ใหระบุความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวของกับการเสนอขายศุกูก พรอมกับใหรายละเอียดวาขอความดังกลาวปรากฏ 

ตามหนังสือช้ีชวนในหนา......... หัวขอ...............  เชน 

- ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) อธิบายใหเหน็ถึงความเส่ียงหลกัของผูออกศุกูกที่อาจไมสามารถชําระคืน

เงินลงทุนและผลตอบแทนได เชน ธุรกิจและผลการดําเนินงานของผูออกศุกูกไมเปนไปตามที่คาดหมาย   

ทรัพยสินของผูออกศุกูกมีไมเพียงพอตอการชําระคืนเงนิลงทนุ เปนตน  รวมทั้งแสดงถึงปจจัยที่ผูลงทุนควร

พิจารณากอนการตัดสินใจลงทุนไวดวย 

- ความเส่ียงดานราคา (Price Risk) อธิบายใหเห็นถึงปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอราคาของศุกูกในกรณีที่ม ี

การซ้ือขายกอนครบกําหนดไถถอน รวมถึงความผันผวนของราคาศุกูกตอการเปลี่ยนแปลงของ 

อัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงศุกูกทีม่ีอายุคงเหลือยาวกวาจะไดรบัผลกระทบมากกวา 

- ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) อธิบายใหเห็นวา ศุกูกดังกลาวมีตลาดรองที่รองรบัการซ้ือขาย 

เปลี่ยนมือของศุกูกดังกลาวหรือไม ตลอดจนความยากงายที่ผูถือศกุูกจะจําหนายศุกูกดังกลาว 

กอนครบกําหนดอาย ุ

- ความเส่ียงอื่น ๆ เชน ความเส่ียงดานกลยุทธ  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  ความเสี่ยงดานการเงิน  และ 

ความเส่ียงดานกฎหมาย เปนตน 

ทั้งนี้ อาจเรียงลําดับปจจัยความเส่ียงหรือคําเตือนที่สําคัญมากเปนลําดับแรก 
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ขอมูลผูระดมทุน 

25. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ใหระบุลักษณะการประกอบธุรกิจของผูออกศุกูก เชน ประเภทอุตสาหกรรม และสินคา/บริการหลัก เปนตน 

26. วัตถุประสงคการใชเงิน ใหระบุวัตถุประสงคของการใชเงนิที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้ เชน ขยายกําลังการผลิต  ใชเปนเงนิทุนหมุนเวียน  

ชําระคืนเงนิลงทนุ  ลงทุนโครงการใหม  ปรับปรุงกิจการ บรหิารความเสี่ยง เปนตน 

27. สรุปฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงาน 

ใหแสดงขอมูลตามงบการเงินรวมยอนหลัง 2 ปและไตรมาสลาสุดหรือเทาที่มผีลการดําเนินงานจรงิ โดยใหแสดง

เฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ รวมทัง้อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญเทานั้น  

- ในกรณีที่บรษิัทอยูในอุตสาหกรรมที่มีอัตราสวนเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้น เชน อัตราการเขาพักเฉลี่ย 

(สําหรับธุรกิจโรงแรม) ใหแสดงอัตราสวนดังกลาวเพิ่มเติมดวย 

ในกรณีที่มีผูค้ําประกัน  ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผูค้ําประกันไวดวย 

ในกรณีที่ผูระดมทุนเปนบรษิัทหลักทรัพย ใหแสดงขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตามตารางตอไปนี้ 

ขอมูล 

สินทรัพยรวม  

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุน 

เงินกองทุนสภาพคลองสทุธิ (NC) 

คานายหนา 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่น 

กําไรสุทธ ิ

อัตรากําไรสุทธ ิ

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได  คาเสื่อมราคา และ  

คาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA) 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) 

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : 

DSCR) 

อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity : D/E ratio) 

อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing 

debt) 

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปตอหนีสิ้นที่มีภาระ

ดอกเบี้ยทั้งหมด 

อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 

อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสทุธิตอหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินทีต่องวาง 

เปนประกัน (NCR) 

ในกรณีที่ผูระดมทนุเปนธนาคารพาณิชย ใหแสดงขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตามตารางตอไปนี ้

ขอมูล 

สินทรัพยรวม  

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุน 
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เงินใหสินเชื่อ 

เงินรับฝาก 

รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

กําไรสุทธ ิ

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก (LDR) 

อัตราสวนคาใชจายจากการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ  

(cost to income ratio) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ (NIM) 

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (gross NPLs) ตอเงินใหสินเชื่อ 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) 

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio) 

หมายเหตุ : สําหรับขอมูลงบการเงินรายไตรมาสนั้น ใหเปดเผยเฉพาะกรณีที่ประกาศทีเ่กี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษิัทที่ออกหลักทรัพยกําหนดใหรายงาน 

28. ประวัติการผิดเงื่อนไข 

การคืนเงนิลงทนุและอัตรา

หรือสัดสวนการจาย

ผลประโยชนตอบแทน 

ใหระบุวา มี/ไมม ีการผิดนัดชําระหนี้ดอกเบี้ยหรอืเงนิตนของศุกูกหนี้ หรือผิดนดัชําระหนีเ้งินกูยืมจากธนาคาร

พาณิชย บริษัทเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นหรือการผิดเงื่อนไข

การคืนเงนิลงทนุและอัตราหรือสัดสวนการจายผลประโยชนตอบแทน โดยดปูระวัติยอนหลัง 3 ปจากบริษัทขอมูล

เครดติแหงชาติ และงบการเงิน ทีต่รวจสอบโดยผูสอบบัญชีรบัอนญุาต 

หาก “ม”ี  ใหอธิบายสาเหตุของการผิดนัดชําระหนี้นัน้  

29. ขอมูลผูติดตอ ใหระบุชองทางที่ผูลงทุนสามารถติดตอเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม  ขอรับหนังสือช้ีชวน และรองเรยีน เชน  

ผูจัดจําหนาย หรือผูออกศุกูกหนี้ เปนตน 

หมายเหต ุขอมูลในสวน “ขอมูลผูระดมทุน”  ใหระบุขอมูลของทรัสตีผูออกศุกูกไวดวย (ถามี) 

 


