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เรียน  ผูจ้ดัการ 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ุกแห่ง 

ท่ี กลต.นธ.(ว)        33  /2563  เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการให้ค  าแนะน า 
แก่ผูล้งทุนในหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (perpetual subordinated bond) 

ดว้ยหุ ้นกูด้อ้ยสิทธิที ่มีลกัษณะคลา้ยทุน (“หุ ้นกูด้อ้ยสิทธิคลา้ยทุน”) (perpetual 
subordinated bond) ซ่ึงมีลกัษณะ ความเสี่ยง และเงื่อนไขของตราสารเป็นการ เฉพาะที่แตกต่าง 
จากหุ้นกูโ้ดยทัว่ไป และผูล้งทุนอาจตดัสินใจลงทุนโดยขาดความรู้และความเขา้ใจอย่างชัดเจน  
ก่อนการลงทุน   
                           ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
ขอเรียนว ่า เพื ่อให ้ผู ป้ระกอบธุรก ิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ ุกแห่ง   
(“ผูป้ระกอบธุรกิจ”) มีความเขา้ใจที ่ตรงกนัและถือปฏิบตัิไดอ้ย ่างถ ูกตอ้ง ส านกังาน ก.ล.ต.  
ขอซักซ้อมความเขา้ใจในการให้บริการแนะน าการลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิคลา้ยทุน โดยผูป้ระกอบ
ธุรกิจตอ้งปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  ที ่ ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 และประกาศ 
ที่เกี่ยวขอ้ง  รวมทั้งตอ้งคดัเลือกและมอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ความเขา้ใจในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
คลา้ยทุนเป็นผูท้  าหนา้ที่ติดต่อและให้บริการแนะน าการลงทุนแก่ผูล้งทุน และควบคุมดูแลบุคลากร
ดงักล่าวให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิคลา้ยทุนอย่างรอบคอบ 
โดยมีวิธีการคดัเลือกผูอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิคลา้ยทุนที่จะน ามาให้บริการผูล้งทุนที่ท าให้เขา้ใจโอกาส 
ความเส่ียง ความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อก ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ และน าหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
คลา้ยทุนมาเสนอให้ผูล้งทุนเฉพาะเม่ือประเมินความเส่ียงและผลตอบแทนแลว้เห็นว่า เหมาะสม และ
เป็นธรรม (product screening and selection)  

2. จดัให ้มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูล้งท ุนอย่างเพ ียงพอ โดยอาจมีเคร่ืองมือหรือ 
ส่ือประกอบการอธิบายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิคลา้ยทุนเพื่อช่วยให้บุคลากรท่ีจะให้บริการแก่ผูล้งทุนสามารถ
อธิบายความเส่ียงและความซบัซอ้นของผลิตภณัฑใ์ห้ผูล้งทุนไดรั้บทราบและเขา้ใจง่ายขึ้น 
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3. ในการเลือกผูล้งทุนที่จะน าหุ้นกูด้อ้ยสิทธิคลา้ยทุนไปเสนอขาย ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผูล้งทุน โดยค านึงถึงระดับความเส่ียงท่ีผูล้งทุนสามารถ
ยอมรับได้  รวมทั้ งความรู้ความสามารถ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประสบการณ์ 
การลงทุนของผูล้งทุน เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวเหมาะสมกบัผูล้งทุน 

4. บุคลากรที่ไดร้ับมอบหมายให้ท าหนา้ที่ให้บริการในการให้ค  าแนะน าการลงทุน
ในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิคลา้ยทุนแก่ผูล้งทุนตอ้งอธิบายขอ้มูลและความเส่ียงอย่างนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
เพื ่อให ้มัน่ใจไดว้ ่า ผูล้ งท ุน เขา้ใจความเสี่ยงและความซ ับซ ้อนของหุ ้นกู ด้ อ้ยสิทธิคล า้ยท ุน 
เป็นอย่างดีแลว้ก่อนตดัสินใจลงทุน 

4.1 หุ ้นกูด้อ้ยสิทธิคลา้ยทุนมีความซับซ้อนกว่าตราสารหน้ีทัว่ไป เนื่องจาก 
เป็นตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนมาก 
                               4.2 ผูล้งทุนจะตอ้งถือตราสารเป็นเวลานานหากไม่ไดข้าย เน่ืองจากเป็นตราสาร
ที่จะไม่มีการช าระคืนเงินตน้ เวน้แต่ผูอ้อกตราสารเลิกกิจการโดยผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ม ่มีสิทธิเรียกให้ 
ผูอ้อกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนเลิกกิจการ 
                               4.3 ผูล้งทุนจะไดร้ับช าระหน้ีภายหลงัเจา้หน้ีสามญัในกรณีที่ผูอ้อกตราสาร
ลม้ละลาย หรือเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ หรือเลิกกิจการ 

4.4 ผูอ้อกตราสารมีการก าหนดสิทธิ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ผูอ้อกตราสาร 
จะไถ่ถอนตราสารคืน (call option) ซ่ึงหากผูอ้อกตราสารใชสิ้ทธิดงักล่าว ผูล้งทุนอาจไม่สามารถ 
น าเงินท่ีไดรั้บจากการไถ่ถอนน้ีไปลงทุนต่อในตราสารอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเทียบเคียงกนัได ้

4.5 หุ ้นกูด้อ้ยสิทธิคลา้ยทุนมีสภาพคล่องต ่า เนื่องจากไม่มีตลาดรองที่ซ้ือขาย 
ไดส้ะดวก 

4.6 ผูอ้อกตราสารมีการก าหนดเงื่อนไขในการไม่จ่ายดอกเบี้ยในงวดใด ๆ  
โดยยกยอดไปจ่ายในงวดอื่นได ้หากผูอ้อกตราสารปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้แลว้ ผูล้งทุน 
ไม่มีสิทธิฟ้องร้องใด ๆ ทั้งส้ิน และผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

4.7 หุ ้นกู ด้ อ้ยสิทธิคลา้ยท ุนไม ่มีเงื ่อนไขการผิดนดัไขว ้(cross-default) ค ือ  
หากผูอ้อกตราสารมีการผิดนดัช าระหน้ีในหุ้นกูอื้่น หรือสัญญาทางการเงินอื่น หรือเจา้หน้ีอื่นของ 
ผูอ้อกหุ้นกู ้จะไม่ท าให้ผูอ้อกตราสารเป็นผูผ้ิดนดัช าระภายใตหุ้้นกู ้น้ีดว้ย และเมื่อไม่ผิดนดัช าระ  
ผูถ้ ือหุ ้นกู น้ี้ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผูอ้อกตราสารต้องช าระเงินคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย  นอกจากน้ี  
หากผูอ้อกตราสารช าระหน้ีคืนให้เจา้หน้ีอื่นจนท าให้ขาดสภาพคล่อง ผูถ้ือหุ ้นกูน้ี้จะมีความเส่ียง 
ท่ีจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียตามก าหนด 
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5. หลงัจากอธิบายจนมัน่ใจว่า ผูล้งทุนเขา้ใจและยอมรับความเสี่ยง ตลอดจน
เงื่อนไขเฉพาะตวัของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิคลา้ยทุนแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้ผูล้งทุนอ่านและ 
ลงนามในแบบรับทราบความ เสี ่ย ง ที ่เก ิด จากก ารลงท ุน ใน หุ ้นกู ด้ งักล ่าวตามแนวทาง 
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  ทั้งน้ี หากเห็นว่าผูล้งทุนอาจยงัไม่เขา้ใจ หรือไม่สามารถรับความเส่ียง 
ของหุ้นกูด้ังกล่าวได ้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแนะน าว่า หุ้นกูน้ั้นไม่เหมาะสมกบัผูล้งทุน และบนัทึก 
การให้ค  าแนะน านั้นไวด้ว้ย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
     (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 

              เลขาธิการ 

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตวักลาง 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2033-4639 

 


