สรุปหลักเกณฑ์ ทีปรับปรุงใหม่
. หุ้นกู้ plain หรือ ตัวเงิน
แบบ PP-วงแคบ

แบบ II

แบบ HNW

แบบ PO

- ขายได้ทงตั
ั วเงินและหุน้ กู้
- กรณีเสนอขายหุ น้ กู้ ได้รับอนุ ญาต
เป็ นการทัวไป เมือยืนหนังสื อ
ขอจดข้อจํากัดการโอน
- ให้ขายเฉพาะบุคคลทีรู ้จกั บริ ษทั 1
หรื อ II หรื อ HNW
- กรณีเสนอขาย HNW ต้องจัดให้มี
ตัวกลาง
- กรณีเสนอขายตัวเงินจะต้องระบุ
ข้อความหน้าตัวว่า “มีวตั ถุประสงค์
ให้เปลียนมือได้เฉพาะในกลุ่ม
ผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่
และผูล้ งทุนทีมีความสัมพันธ์
เกียวข้องกับผูไ้ ด้รับอนุญาต”
เท่านัน

- ขายได้ทงตั
ั วเงินระยะสัน
และหุน้ กู้
- กรณี เสนอขายหุ น้ กู ้ ได้รับอนุญาต
เป็ นการทัวไป เมือยืนหนังสื อ
ขอจดข้อจํากัดการโอน (เกณฑ์เดิม)

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้2เท่านัน
- ยืนขออนุ ญาต โดยพิจารณาจาก:
. งบการเงินต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที
lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่า
ถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดย
ผูบ้ ริ หาร
. ไม่คา้ งส่ งรายงานต่อ สนง./SET
. กก./ผูบ้ ริ หาร/ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมไม่มี
ลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจ
. ไม่มีประวัติทาํ ผิดกฎเกณฑ์และ
กฎหมาย เช่น อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษ
หรื อถูกดําเนิ นคดีในความผิดเกียวกับ
ทรัพย์โดยหน่ วยงานทีเกียวข้องเฉพาะ
ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต
ถูกสํานักงานปฏิเสธคําขอหลักทรัพย์ที
ออกใหม่เนื องจากมีเหตุสงสัยเกียวกับ

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้ เท่านัน
- ยืนขออนุ ญาต โดยพิจารณาจาก:
1. งบการเงินทีเป็ นไปตามมาตรฐานทีใช้
กับกิจการทีมีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
. ไม่คา้ งส่ งรายงานต่อ สนง./SET
. กก./ผูบ้ ริ หาร/ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมไม่มี
ลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจ
. ไม่มีประวัติทาํ ผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย
เช่น อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูก
ดําเนิ นคดีในความผิดเกียวกับทรัพย์
โดยหน่วยงานทีเกียวข้องเฉพาะในมูลเหตุ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต ถูกสํานักงาน
ปฏิเสธคําขอหลักทรัพย์ทออกใหม่
ี
เนืองจาก
มีเหตุสงสัยเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ทีไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ลงทุน หรื อทําให้ผลู ้ งทุนสําคัญผิดซึงมี

การอนุญาต
คุณสมบัติ
อนุญาต

1

หมายถึง บุคคลทีมีความสัมพันธ์เกียวข้องกับผูไ้ ด้รับอนุญาตในลักษณะทีเป็ นความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ การลงทุน หรื อการบริ หารและการจัดการของผูไ้ ด้รับอนุญาต เช่น ลูกค้า ผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบ บุคคลทีจะเข้ามาร่ วม
ธุรกิจกับผูไ้ ด้รับอนุญาต บริ ษทั ในเครื อของผูไ้ ด้รับอนุญาต (บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยในลําดับเดี ยวกัน หรื อบริ ษทั ร่ วม) ผูถ้ ือหุ ้นของผูไ้ ด้รับอนุญาตตังแต่ร้อยละ ขึนไปของจํานวนหุ ้นทังหมด กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงานของผูไ้ ด้รับอนุญาต กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในเครื อ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทได้
ี รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุนและการมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนด้วย
2
ยกเว้นกรณี issuer มีสถานะเป็ นธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ บริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั ประกันชีวิต จะยังคงอนุญาตให้เสนอขาย ตัวเงินระยะสัน แบบ HNW ได้

แบบ PP-วงแคบ

แบบ II

- ถ้าตัวเงินมีหลักประกันจะต้อง
จดจํานํา จํานองทําให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย

3

การเปิ ดเผยข้อมูลทีไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อทําให้ผลู ้ งทุนสําคัญผิดซึงมีลกั ษณะ
เป็ นการปกปิ ดหรื ออําพราง หรื อ
สร้ างข้อมูล เป็ นต้น
. เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบที
กําหนด

ลักษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพราง
หรื อสร้างข้อมูล เป็ นต้น
. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ มีผลประโยชน์ขดั แย้ง
กับประโยชน์ของกิจการหรื อมีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ออกจากกิ จการ
. ไม่อยูร่ ะหว่างผิดนัดชําระหนี เงินต้นหรื อ
ดอกเบียของตราสารหนี หรื อผิดนัดชําระหนี
เงินกูย้ มื
7. ไม่ผิดเงือนไขในข้อกําหนดสิทธิ
-

-

-

ระยะเวลา
การสอบทาน +
พิจารณา

-

พิจารณา วัน

ค่าธรรมเนียม
คําขออนุญาต

-

, บาท/ ปี (MTN)
หรื อ , บาท/ครัง

-

ล้านบาทขึนไป

แบบ PO

ล้านบาทขึนไป (กรณี ได้รับยกเว้น
ให้เสนอขายตัวเงินได้)
-

มูลค่ าหน้ า
ตัวเงิน
fast Track

ไม่ระบุจาํ นวน

แบบ HNW

มี fast track ถ้าหาก issuer มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด3
fast track:
สอบทาน = วัน กรณี ขอ้ กําหนดสิ ทธิ
เป็ นไปตามมาตรฐาน
= วัน สําหรับกรณี ทีข้อกําหนด
สิ ทธิ มีเนื อหาแตกต่างจากข้อกําหนดสิทธิ
มาตรฐาน
พิจารณา = วัน
ปกติ: สอบทาน = วัน พิจารณา = วัน
, บาท/ 2 ปี (MTN)
หรื อ , บาท/ครัง

สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ไทยทีไม่มีประเด็นเรื องการกํากับดูแลกิจการทีดีโดยใช้แนวทางพิจารณาเดียวกับในกรณีการออกหุ้นเพิมทุนโดยบริ ษทั จดทะเบียน (Secondary Public Offering : SPO)

แบบ PP-วงแคบ
การเปิ ดเผยข้ อมูล (filing)
แบบ filing

-

แบบ factsheet
การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิมเติม
ในแบบ filing/
แบบ factsheet
ตัวกลาง
ในการทําหน้ าที
product
screening
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ระบบ MTN
ขึนทะเบียน
ThaiBMA
Rating

ไม่มี
-

แบบ II

แบบ HNW

แบบ PO

ขันตําตามมาตรา - ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
มี
-

ขันตําตามมาตรา - ของ พ.ร.บ.
เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทาํ ให้
หลักทรัพย์ฯ
ผูล้ งทุนเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
มี
มี
- key financial ratio
- ประวัติผดิ นัดชําระเงินต้นหรื อดอกเบียของตราสารหนี หรื อผิดนัดชําระหนีเงินกูย้ ืม
และการผิดเงือนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิทธิ ปี ย้อนหลัง
- ความเสี ยงของการดําเนินธุ รกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี

บริ ษทั หลักทรัพย์ทีทําหน้าที
จําหน่ ายตราสารหนีในกรณี
เสนอขายต่อ HNW

-

บริ ษทั หลักทรัพย์ทีทําหน้าที
จําหน่ ายตราสารหนี

fast track: บริ ษทั หลักทรัพย์ทีทําหน้าที
จําหน่ ายตราสารหนี
ปกติ: ทีปรึ กษาทางการเงิน

ไม่มี (ยกเว้นมีประกัน)
-

ไม่มี (ยกเว้นมีประกัน)
มี
เฉพาะตราสารระยะยาว

มี
มี
เฉพาะตราสารระยะยาว

มี
มี
เฉพาะตราสารระยะยาว

ไม่บงั คับ

ไม่บงั คับ

ไม่บงั คับ

บังคับ

. หุ้นกู้ทออกใหม่
ี
ของกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ (REIT Bond) หรื อหุ้นกู้ทีออกใหม่ ของกองทรั สต์เพือการลงทุนในโครงสร้ างพืนฐาน (Infra Trust Bond)
แบบ PP-วงแคบ

แบบ II

แบบ HNW

แบบ PO

การอนุญาต
คุณสมบัติ
อนุญาต

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้เท่านัน
- กรณี เสนอขายหุน้ กู้ ได้รับอนุญาต
เป็ นการทัวไป เมือยืนหนังสื อ
ขอจดข้อจํากัดการโอน
- ให้ขายเฉพาะบุคคลทีรู ้จกั บริ ษทั
หรื อ II หรื อ HNW
- กรณีเสนอขาย HNW ต้องจัดให้มี
ตัวกลาง

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้เท่านัน
- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้เท่านัน
- กรณี เสนอขายหุน้ กู้ ได้รับอนุ ญาต - ยืนขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:
เป็ นการทัวไป เมือยืนหนังสื อ
. งบการเงินต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที
ขอจดข้อจํากัดการโอน (เกณฑ์เดิม) lead regulator ไม่แสดงว่าถูกจํากัด
ขอบเขตการตรวจสอบโดยผูบ้ ริ หาร
. ไม่คา้ งส่ งรายงานต่อ สนง./SET
. กก./ผูบ้ ริ หาร/ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่มีลกั ษณะ
ขาดความน่ าไว้วางใจ
. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่มีประวัติทาํ ผิด
กฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยูร่ ะหว่าง
ถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีใน
ความผิดเกียวกับทรัพย์โดยหน่ วยงานที
เกียวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง
ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต ถูกสํานักงานปฏิเสธ
คําขอหลักทรัพย์ทีออกใหม่เนื องจากมี
เหตุสงสัยเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที
ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ลงทุน หรื อทําให้ผลู ้ งทุนสําคัญผิดซึงมี
ลักษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพราง
หรื อสร้างข้อมูล เป็ นต้น
. เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบ
ทีกําหนด

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้ เท่านัน
- ยืนขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:
. งบการเงินทีเป็ นไปตามมาตรฐานทีใช้กบั
กิจการทีมีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
. ไม่คา้ งส่ งรายงานต่อ สนง./SET
. กก./ผูบ้ ริ หาร/ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่มีลกั ษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจ
. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่มีประวัติทาํ ผิด
กฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่าง
ถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนิ นคดีในความผิด
เกียวกับทรัพย์โดยหน่วยงานทีเกียวข้อง
เฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อ
ทุจริ ต ถูกสํานักงานปฏิเสธคําขอหลักทรัพย์
ทีออกใหม่เนืองจากมีเหตุสงสัยเกียวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
ต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อทําให้ผลู ้ งทุน
สําคัญผิดซึงมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื อ
อําพราง หรื อสร้างข้อมูล เป็ นต้น
. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์มี
ผลประโยชน์ขดั แย้งกับประโยชน์ของกิจการ
หรื อมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

แบบ PP-วงแคบ

fast track
ระยะเวลา
การสอบทาน +
พิจารณา
ค่ าธรรมเนียม คําขออนุญาต

แบบ II

แบบ HNW

-

พิจารณา วัน

แบบ PO
. ไม่อยูร่ ะหว่างผิดนัดชําระหนี เงินต้นหรื อ
ดอกเบียของตราสารหนี หรื อผิดนัดชําระหนี
เงินกูย้ มื
7. ไม่ผิดเงือนไขในข้อกําหนดสิ ทธิ
สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = วัน

-

, บาท/ ปี (MTN)
หรื อ , บาท/ครัง

, บาท/ ปี (MTN)
หรื อ , บาท/ครัง

แบบ PP วงแคบ

แบบ II

แบบ HNW

แบบ PO

การเปิ ดเผยข้ อมูล (filing)
แบบ filing
แบบ factsheet
การเปิ ดเผยข้อมูล
เพิมเติมใน
แบบ filing/
แบบ factsheet
ตัวกลาง
ในการทําหน้ าที
product
screening
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ระบบ MTN
ขึนทะเบียน
ThaiBMA
Rating

ไม่มี
-

ขันตําตามมาตรา - ของ พ.ร.บ. ขันตําตามมาตรา - ของ พ.ร.บ.
เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทาํ ให้
หลักทรัพย์ฯ
หลักทรัพย์ฯ
ผูล้ งทุนเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
มี
มี
มี
- key financial ratio
- ประวัติผดิ นัดชําระเงินต้นหรื อดอกเบียของตราสารหนี หรื อผิดนัดชําระหนีเงินกูย้ ืม
และการผิดเงือนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิทธิ ปี ย้อนหลัง
- ความเสี ยงของการดําเนินธุ รกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี

บริ ษทั หลักทรัพย์ทีทําหน้าที
จําหน่ ายตราสารหนีในกรณี
เสนอขายต่อ HNW

-

บริ ษทั หลักทรัพย์ทีทําหน้าที
จําหน่ ายตราสารหนี

ทีปรึ กษาทางการเงิน

ไม่มี (ยกเว้นมีประกัน)
-

ไม่มี (ยกเว้นมีประกัน)
มี
เฉพาะตราสารระยะยาว

มี
มี
เฉพาะตราสารระยะยาว

มี
มี
เฉพาะตราสารระยะยาว

ไม่บงั คับ

ไม่บงั คับ

ไม่บงั คับ

บังคับ

. หุ้นกู้ทไถ่
ี ถอนเมือเลิกกิจการ (Perpetual Bond) หรื อหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ (Subordinated Bond)
แบบ PP-วงแคบ

แบบ II

แบบ HNW

แบบ PO

การอนุญาต
คุณสมบัติ
อนุญาต

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้เท่านัน
- กรณี เสนอขายหุน้ กู้ ได้รับอนุญาต
เป็ นการทัวไป เมือยืนหนังสื อ
ขอจดข้อจํากัดการโอน
- ให้ขายเฉพาะบุคคลทีรู ้จกั บริ ษทั
หรื อ II หรื อ HNW
- กรณีเสนอขาย HNW ต้องจัดให้มี
ตัวกลาง

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้เท่านัน
- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้เท่านัน
- กรณี เสนอขายหุน้ กู้ ได้รับอนุ ญาต - ยืนขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:
เป็ นการทัวไป เมือยืนหนังสื อ
. งบการเงินต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
ขอจดข้อจํากัดการโอน (เกณฑ์เดิม) ที lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่า
ถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบโดย
ผูบ้ ริ หาร
. ไม่คา้ งส่ งรายงานต่อ สนง./SET
3. กก./ผูบ้ ริ หาร/ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมไม่มี
ลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจ
4. ไม่มีประวัติทาํ ผิดกฎเกณฑ์และ
กฎหมาย เช่น อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษ
หรื อถูกดําเนิ นคดีในความผิดเกียวกับ
ทรัพย์โดยหน่วยงานทีเกียวข้องเฉพาะ
ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต
ถูกสํานักงานปฏิเสธคําขอหลักทรัพย์
ทีออกใหม่เนืองจากมีเหตุสงสัยเกียวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อทําให้ผลู ้ งทุนสําคัญผิดซึงมีลกั ษณะ
เป็ นการปกปิ ดหรื ออําพราง หรื อสร้าง
ข้อมูล เป็ นต้น
. เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบ
ทีกําหนด

- ขายได้เฉพาะหุ้นกู้เท่านัน
- ยืนขออนุญาต โดยพิจารณาจาก:
1. งบการเงินทีเป็ นไปตามมาตรฐานทีใช้
กับกิจการทีมีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
. ไม่คา้ งส่ งรายงานต่อ สนง./SET
. กก./ผูบ้ ริ หาร/ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมไม่มี
ลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจ
. ไม่มีประวัติทาํ ผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย
เช่น อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูก
ดําเนิ นคดีในความผิดเกียวกับทรัพย์
โดยหน่ วยงานทีเกียวข้องเฉพาะในมูลเหตุ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต ถูกสํานักงาน
ปฏิเสธคําขอหลักทรัพย์ทออกใหม่
ี
เนืองจาก
มีเหตุสงสัยเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลทีไม่
ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อทําให้ผลู ้ งทุนสําคัญผิดซึงมีลกั ษณะเป็ น
การปกปิ ดหรื ออําพราง หรื อสร้างข้อมูล
เป็ นต้น
. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ มีผลประโยชน์ขดั แย้ง
กับประโยชน์ของกิจการหรื อมีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ออกจากกิ จการ

แบบ PP-วงแคบ

แบบ II

แบบ HNW

-

-

-

ระยะเวลา
การสอบทาน +
พิจารณา

-

พิจารณา วัน

ค่ าธรรมเนียม คําขออนุญาต

-

fast track

,

บาท/ครัง

แบบ PO
. ไม่อยูร่ ะหว่างผิดนัดชําระหนี เงินต้นหรื อ
ดอกเบียของตราสารหนี หรื อผิดนัดชําระหนี
เงินกูย้ มื
7. ไม่ผิดเงือนไขในข้อกําหนดสิ ทธิ
มี fast track ถ้าหาก issuer มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
fast track:
สอบทาน = วัน กรณี ขอ้ กําหนดสิ ทธิ
เป็ นไปตามมาตรฐาน
= 30 วัน สําหรับกรณี ทีข้อกําหนด
สิ ทธิมีเนื อหาแตกต่างจากข้อกําหนดสิทธิ
มาตรฐาน
พิจารณา = วัน
ปกติ: สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = วัน
, บาท/ครัง

แบบ PP วงแคบ

แบบ II

แบบ HNW

แบบ PO

การเปิ ดเผยข้ อมูล (filing)
แบบ filing

-

แบบ factsheet
การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิมเติม
ในแบบ filing/
แบบ factsheet
ตัวกลางในการ
ทําหน้ าที
product
screening
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ระบบ MTN
ขึนทะเบียน
ThaiBMA
Rating

ไม่มี
-

ขันตําตามมาตรา - ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ
มี
-

ขันตําตามมาตรา - ของ พ.ร.บ.
เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่ทาํ ให้
หลักทรัพย์ฯ
ผูล้ งทุนเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
มี
มี
- key financial ratio
- ประวัติผดิ นัดชําระเงินต้นหรื อดอกเบียของตราสารหนี หรื อผิดนัดชําระหนีเงินกูย้ ืม
และการผิดเงือนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิ ปี ย้อนหลัง
- ความเสียงของการดําเนินธุ รกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี

บริ ษทั หลักทรัพย์ทีทําหน้าที
จําหน่ ายตราสารหนีในกรณีเสนอ
ขายให้ HNW

-

บริ ษทั หลักทรัพย์ทีทําหน้าที
จําหน่ ายตราสารหนี

fast track: บริ ษทั หลักทรัพย์ทีทําหน้าที
จําหน่ ายตราสารหนี
ปกติ: ทีปรึ กษาทางการเงิน

ไม่มี (ยกเว้นมีประกัน)
-

ไม่มี (ยกเว้นมีประกัน)
เฉพาะตราสารระยะยาว

มี
เฉพาะตราสารระยะยาว

มี
เฉพาะตราสารระยะยาว

ไม่บงั คับ

ไม่บงั คับ

บังคับ

บังคับ

