
สรุปหลกัเกณฑ์ทีปรับปรุงใหม่ 

.  หุ้นกู้ plain หรือ ตัวเงิน 

 แบบ PP-วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

การอนุญาต 

คุณสมบัติ

อนุญาต 

- ขายไดท้งัตวัเงินและหุ้นกู ้

- กรณีเสนอขายหุน้กู ้ไดร้ับอนุญาต

เป็นการทวัไป เมือยนืหนงัสือ 

ขอจดขอ้จาํกดัการโอน  

- ให้ขายเฉพาะบุคคลทรู้ีจกับริษทั1

หรือ II หรือ HNW 

- กรณีเสนอขาย HNW ตอ้งจดัให้มี

ตวักลาง 

- กรณีเสนอขายตวัเงินจะตอ้งระบุ

ขอ้ความหน้าตวัวา่ “มีวตัถุประสงค์

ใหเ้ปลียนมือไดเ้ฉพาะในกลุ่ม 

ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ 

และผูล้งทุนทีมีความสัมพนัธ์

เกียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บอนุญาต” 

เท่านนั 

 

- ขายไดท้งัตวัเงินระยะสนั  

และหุ้นกู ้

- กรณีเสนอขายหุน้กู ้ไดรั้บอนุญาต

เป็นการทวัไป เมือยนืหนงัสือ 

ขอจดขอ้จาํกดัการโอน (เกณฑเ์ดิม)  

 

- ขายไดเ้ฉพาะหุ้นกู้
2
เท่านนั 

- ยนืขออนุญาต โดยพจิารณาจาก: 

. งบการเงินตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานที 

lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่า 

ถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบโดย

ผูบ้ริหาร 

. ไม่คา้งส่งรายงานต่อ สนง./SET 

. กก./ผูบ้ริหาร/ผูมี้อาํนาจควบคุมไม่มี

ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 

. ไม่มีประวติัทาํผดิกฎเกณฑแ์ละ

กฎหมาย เช่น อยูร่ะหว่างถกูกล่าวโทษ

หรือถูกดาํเนินคดีในความผดิเกียวกบั

ทรัพยโ์ดยหน่วยงานทเีกียวขอ้งเฉพาะ 

ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต 

ถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขอหลกัทรัพยท์ี

ออกใหม่เนืองจากมีเหตุสงสยัเกียวกบั 

- ขายไดเ้ฉพาะหุ้นกู้ เท่านนั 

- ยนืขออนุญาต โดยพจิารณาจาก: 

1. งบการเงินทีเป็นไปตามมาตรฐานทใีช ้

กบักิจการทีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

. ไม่คา้งส่งรายงานต่อ สนง./SET 

. กก./ผูบ้ริหาร/ผูมี้อาํนาจควบคุมไม่มี

ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 

. ไม่มีประวติัทาํผดิกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 

เช่น อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษหรือถกู

ดาํเนินคดีในความผิดเกียวกบัทรัพย ์         

โดยหน่วยงานทีเกียวขอ้งเฉพาะในมูลเหตุ

หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถกูสาํนกังาน

ปฏิเสธคาํขอหลกัทรัพยท์อีอกใหม่เนืองจาก     

มีเหตุสงสยัเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล           

ทีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ

ลงทุน หรือทาํใหผู้ล้งทุนสาํคญัผิดซึงมี

                                                             
1 หมายถึง บคุคลทีมีความสมัพนัธ์เกียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตในลกัษณะทีเป็นความสัมพนัธ์ทางดา้นธุรกิจ การลงทุน หรือการบริหารและการจดัการของผูไ้ดรั้บอนุญาต เช่น ลูกคา้ ผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบ บุคคลทีจะเขา้มาร่วม

ธุรกิจกบัผูไ้ดรั้บอนุญาต บริษทัในเครือของผูไ้ดรั้บอนุญาต (บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยในลาํดบัเดียวกนั หรือบริษทัร่วม) ผูถื้อหุ้นของผูไ้ดรั้บอนุญาตตงัแต่ร้อยละ  ขึนไปของจาํนวนหุ้นทงัหมด กรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนักงานของผูไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัในเครือ  ทงันี ตามหลกัเกณฑที์ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัโดยพิจารณาถงึความเหมาะสมในการลงทุนและการมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

ของผูล้งทุนดว้ย 
2 ยกเวน้กรณี issuer มีสถานะเป็นธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัประกนัชีวิต จะยงัคงอนุญาตใหเ้สนอขาย ตวัเงนิระยะสนั แบบ HNW ได ้



 แบบ PP-วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

- ถา้ตวัเงินมหีลกัประกนัจะตอ้ง 

จดจาํนาํ จาํนองทาํให้ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

 

การเปิดเผยขอ้มูลทีไม่ครบถว้น  

ไม่เพยีงพอต่อการตดัสินใจลงทุน       

หรือทาํใหผู้ล้งทุนสาํคญัผดิซึงมีลกัษณะ

เป็นการปกปิดหรืออาํพราง หรือ      

สร้างขอ้มูล เป็นตน้ 

. เปิดเผยขอ้มูลครบถว้นตามแบบที

กาํหนด 

 

ลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออาํพราง  

หรือสร้างขอ้มูล เป็นตน้ 

. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร  

ผูถื้อหุน้ใหญ ่มีผลประโยชน์ขดัแยง้  

กบัประโยชนข์องกิจการหรือมีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ออกจากกิจการ  

. ไม่อยูร่ะหว่างผิดนดัชาํระหนีเงินตน้หรือ

ดอกเบียของตราสารหนี หรือผดินดัชาํระหนี 

เงินกูย้มื 

7. ไม่ผิดเงือนไขในขอ้กาํหนดสิทธิ  

มูลค่าหน้า 

ตวัเงิน  

ไม่ระบุจาํนวน  ลา้นบาทขึนไป  ลา้นบาทขึนไป (กรณีไดรั้บยกเวน้  

ใหเ้สนอขายตวัเงินได)้ 

- 

fast Track - - - ม ีfast track ถา้หาก issuer มีคุณสมบติั 

ตามหลกัเกณฑที์กาํหนด3 

ระยะเวลา    

การสอบทาน +

พจิารณา 

- - พิจารณา  วนั fast track:  

สอบทาน =  วนั กรณีขอ้กาํหนดสิทธิ

เป็นไปตามมาตรฐาน 

                =  วนั สาํหรับกรณีทีขอ้กาํหนด

สิทธิมีเนือหาแตกต่างจากขอ้กาํหนดสิทธิ

มาตรฐาน   

พิจารณา =  วนั 

ปกต:ิ สอบทาน =  วนั พิจารณา =  วนั 

ค่าธรรมเนียม 

คาํขออนุญาต 

- - 

 

,  บาท/  ปี (MTN) 

หรือ ,  บาท/ครงั 

,  บาท/ 2 ปี (MTN) 

หรือ ,  บาท/ครงั 

                                                             
3 สาํหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทยทีไม่มีประเด็นเรืองการกาํกบัดูแลกิจการทีดีโดยใชแ้นวทางพิจารณาเดียวกบัในกรณีการออกหุ้นเพิมทุนโดยบริษทัจดทะเบียน (Secondary Public Offering : SPO) 



 แบบ PP-วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

การเปิดเผยข้อมลู (filing) 

แบบ filing - ขนัตาํตามมาตรา -  ของ 

พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 

ขนัตาํตามมาตรา -  ของ พ.ร.บ. 

หลกัทรัพยฯ์ 

เปิดเผยขอ้มูลครบถว้น/เพยีงพอ/ไม่ทาํให ้

ผูล้งทุนเขา้ใจผดิในสาระสาํคญั 

แบบ factsheet ไม่มี มี มี ม ี

การเปิดเผย

ข้อมูลเพมิเติม

ในแบบ filing/ 

แบบ factsheet 

- -   - key financial ratio      

  - ประวตัิผดินดัชาํระเงินตน้หรือดอกเบยีของตราสารหนี หรือผดินดัชาํระหนีเงินกูยื้ม   

     และการผิดเงือนไขในการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดสิทธิ  ปี ยอ้นหลงั 

  - ความเสียงของการดาํเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี 

ตวักลาง         

ในการทําหน้าที 

product 

screening 

บริษทัหลกัทรัพยท์ีทาํหน้าที

จาํหน่ายตราสารหนีในกรณี      

เสนอขายต่อ HNW 

- บริษทัหลกัทรัพยท์ีทาํหน้าท ี

จาํหน่ายตราสารหนี 

fast track: บริษทัหลกัทรัพยท์ีทาํหนา้ที

จาํหน่ายตราสารหนี 

ปกต:ิ ทีปรึกษาทางการเงิน 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี (ยกเวน้มีประกนั) ไม่มี (ยกเวน้มีประกนั) มี ม ี

ระบบ MTN - มี มี ม ี

ขนึทะเบียน 

ThaiBMA 

- เฉพาะตราสารระยะยาว เฉพาะตราสารระยะยาว เฉพาะตราสารระยะยาว 

Rating ไม่บงัคบั ไม่บงัคบั ไม่บงัคบั บงัคบั 

  



.  หุ้นกู้ทีออกใหม่ของกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Bond) หรือหุ้นกู้ทีออกใหม่ของกองทรัสต์เพอืการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน (Infra Trust Bond) 

 แบบ PP-วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

การอนุญาต 

คุณสมบัติ

อนุญาต 

 - ขายไดเ้ฉพาะหุ้นกู้เท่านนั 

- กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ไดร้ับอนุญาต

เป็นการทวัไป เมือยนืหนงัสือ 

ขอจดขอ้จาํกดัการโอน 

- ให้ขายเฉพาะบุคคลทรู้ีจกับริษทั

หรือ II หรือ HNW 

- กรณีเสนอขาย HNW ตอ้งจดัให้มี

ตวักลาง 

 

- ขายไดเ้ฉพาะหุ้นกู้เท่านนั 

- กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ไดร้ับอนุญาต

เป็นการทวัไป เมอืยนืหนงัสือ 

ขอจดขอ้จาํกดัการโอน (เกณฑเ์ดิม) 

 

- ขายไดเ้ฉพาะหุ้นกู้เท่านนั 

- ยนืขออนุญาต โดยพิจารณาจาก: 

. งบการเงินตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานที 

lead regulator ไม่แสดงว่าถูกจาํกดั

ขอบเขตการตรวจสอบโดยผูบ้ริหาร 

. ไม่คา้งส่งรายงานต่อ สนง./SET 

. กก./ผูบ้ริหาร/ผูมี้อาํนาจควบคุม 

ของผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่มีลกัษณะ    

ขาดความน่าไวว้างใจ 

. ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่มีประวติัทาํผดิ

กฎเกณฑแ์ละกฎหมาย เช่น อยูร่ะหว่าง

ถกูกล่าวโทษหรือถกูดาํเนินคดีใน

ความผดิเกียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงานที

เกียวขอ้งเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง 

ฉอ้โกง หรือทุจริต ถกูสาํนกังานปฏิเสธ

คาํขอหลกัทรัพยท์ีออกใหม่เนืองจากมี

เหตุสงสยัเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลที 

ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ

ลงทุน หรือทาํให้ผูล้งทุนสาํคญัผิดซึงมี

ลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออาํพราง  

หรือสร้างขอ้มูล เป็นตน้ 

. เปิดเผยขอ้มูลครบถว้นตามแบบ         

ทีกาํหนด 

- ขายไดเ้ฉพาะหุ้นกู้ เท่านนั 

- ยนืขออนุญาต โดยพจิารณาจาก: 

. งบการเงินทีเป็นไปตามมาตรฐานทีใชก้บั

กิจการทีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

. ไม่คา้งส่งรายงานต่อ สนง./SET 

. กก./ผูบ้ริหาร/ผูมี้อาํนาจควบคุมของ

ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่มีลกัษณะ                

ขาดความน่าไวว้างใจ 

. ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่มีประวติัทาํผดิ

กฎเกณฑแ์ละกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่าง 

ถกูกล่าวโทษ หรือถกูดาํเนินคดีในความผดิ

เกียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

เฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉอ้โกง หรือ

ทุจริต ถกูสาํนกังานปฏิเสธคาํขอหลกัทรัพย ์

ทีออกใหม่เนืองจากมีเหตุสงสัยเกียวกบั 

การเปิดเผยขอ้มูลทีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ

ต่อการตดัสินใจลงทุน หรือทาํให้ผูล้งทุน

สาํคญัผดิซึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรือ 

อาํพราง หรือสร้างขอ้มูล เป็นตน้ 

. ไม่มีเหตุสงสยัว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร  

ผูถื้อหุน้ใหญข่องผูจ้ดัการกองทรัสตม์ี

ผลประโยชน์ขดัแยง้กบัประโยชนข์องกิจการ

หรือมีการถา่ยเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ  



 แบบ PP-วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

 

 

. ไม่อยูร่ะหว่างผิดนดัชาํระหนีเงินตน้หรือ

ดอกเบียของตราสารหนี หรือผดินดัชาํระหนี 

เงินกูย้มื 

7. ไม่ผิดเงือนไขในขอ้กาํหนดสิทธิ  

fast track - - - - 

ระยะเวลา    

การสอบทาน + 

พจิารณา 

- - พิจารณา  วนั สอบทาน = 90 วนั พิจารณา =  วนั 

ค่าธรรมเนียม 

คําขออนุญาต 

- - 

 

,  บาท/  ปี (MTN) 

หรือ ,  บาท/ครงั 

,  บาท/  ปี (MTN) 

หรือ ,  บาท/ครงั 

  



 แบบ PP วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

การเปิดเผยข้อมูล (filing) 

แบบ filing - ขนัตาํตามมาตรา -  ของ พ.ร.บ. 

หลกัทรัพยฯ์ 

ขนัตาํตามมาตรา -  ของ พ.ร.บ. 

หลกัทรัพยฯ์ 

เปิดเผยขอ้มูลครบถว้น/เพยีงพอ/ไม่ทาํให ้

ผูล้งทุนเขา้ใจผดิในสาระสาํคญั 

แบบ factsheet ไม่มี มี มี มี 

การเปิดเผยข้อมูล

เพมิเติมใน       

แบบ filing/     

แบบ factsheet 

- -   - key financial ratio 

  - ประวติัผดินัดชาํระเงินตน้หรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผดินดัชาํระหนีเงินกูย้ืม   

     และการผิดเงือนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ  ปี ยอ้นหลงั 

  - ความเสียงของการดาํเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี 

ตวักลาง             

ในการทําหน้าที 

product 

screening 

บริษทัหลกัทรัพยท์ีทาํหน้าที

จาํหน่ายตราสารหนีในกรณี     

เสนอขายต่อ HNW 

- บริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหน้าที 

จาํหน่ายตราสารหนี 

 ทีปรึกษาทางการเงิน 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ไม่มี (ยกเวน้มีประกนั) ไม่มี (ยกเวน้มีประกนั) มี มี 

ระบบ MTN - มี มี มี 

ขนึทะเบียน 

ThaiBMA 

- เฉพาะตราสารระยะยาว เฉพาะตราสารระยะยาว เฉพาะตราสารระยะยาว 

Rating ไม่บงัคบั ไม่บงัคบั ไม่บงัคบั บงัคบั 

  



.  หุ้นกู้ทีไถ่ถอนเมือเลกิกจิการ (Perpetual Bond) หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond) 

 แบบ PP-วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

การอนุญาต 

คุณสมบัติ

อนุญาต 

- ขายไดเ้ฉพาะหุ้นกู้เท่านนั 

- กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ไดร้ับอนุญาต

เป็นการทวัไป เมือยนืหนงัสือ 

ขอจดขอ้จาํกดัการโอน 

- ให้ขายเฉพาะบุคคลทรู้ีจกับริษทั

หรือ  II หรือ HNW 

- กรณีเสนอขาย HNW ตอ้งจดัให้มี

ตวักลาง 

 

- ขายไดเ้ฉพาะหุ้นกู้เท่านนั 

- กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ไดร้ับอนุญาต

เป็นการทวัไป เมือยนืหนงัสือ 

ขอจดขอ้จาํกดัการโอน (เกณฑเ์ดิม) 

- ขายไดเ้ฉพาะหุ้นกู้เท่านนั 

- ยนืขออนุญาต โดยพิจารณาจาก: 

. งบการเงินตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน   

ที lead regulator ยอมรับและไม่แสดงว่า

ถกูจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบโดย

ผูบ้ริหาร 

. ไม่คา้งส่งรายงานต่อ สนง./SET 

3. กก./ผูบ้ริหาร/ผูมี้อาํนาจควบคุมไม่มี

ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 

4. ไม่มีประวติัทาํผิดกฎเกณฑแ์ละ

กฎหมาย เช่น อยูร่ะหว่างถกูกล่าวโทษ

หรือถูกดาํเนินคดีในความผดิเกียวกบั

ทรัพยโ์ดยหน่วยงานทเีกียวขอ้งเฉพาะ 

ในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต 

ถกูสาํนกังานปฏิเสธคาํขอหลกัทรัพย ์

ทีออกใหม่เนืองจากมีเหตุสงสัยเกียวกบั 

การเปิดเผยขอ้มูลทีไม่ครบถว้น  

ไม่เพยีงพอต่อการตดัสินใจลงทุน  

หรือทาํใหผู้ล้งทนุสาํคญัผดิซึงมีลกัษณะ

เป็นการปกปิดหรืออาํพราง หรือสร้าง

ขอ้มูล เป็นตน้ 

. เปิดเผยขอ้มูลครบถว้นตามแบบ 

ทีกาํหนด 

- ขายไดเ้ฉพาะหุ้นกู้เท่านนั 

- ยนืขออนุญาต โดยพจิารณาจาก: 

1. งบการเงินทีเป็นไปตามมาตรฐานทใีช ้

กบักิจการทีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

. ไม่คา้งส่งรายงานต่อ สนง./SET 

. กก./ผูบ้ริหาร/ผูมี้อาํนาจควบคุมไม่มี

ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 

. ไม่มีประวติัทาํผดิกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 

เช่น อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษหรือถกู

ดาํเนินคดีในความผิดเกียวกบัทรัพย ์

โดยหน่วยงานทีเกียวขอ้งเฉพาะในมูลเหตุ

หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถกูสาํนกังาน

ปฏิเสธคาํขอหลกัทรัพยท์อีอกใหม่เนืองจาก 

มีเหตุสงสัยเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลทีไม่

ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน 

หรือทาํใหผู้ล้งทุนสาํคญัผดิซึงมีลกัษณะเป็น

การปกปิดหรืออาํพราง หรือสร้างขอ้มูล  

เป็นตน้ 

. ไม่มีเหตุสงสยัว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร 

 ผูถ้ือหุน้ใหญ่ มีผลประโยชน์ขดัแยง้  

กบัประโยชนข์องกิจการหรือมีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ออกจากกิจการ  



 แบบ PP-วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

. ไม่อยูร่ะหว่างผิดนดัชาํระหนีเงินตน้หรือ

ดอกเบียของตราสารหนี หรือผดินดัชาํระหนี 

เงินกูย้มื 

7. ไม่ผิดเงือนไขในขอ้กาํหนดสิทธิ  

fast track - - - มี fast track ถา้หาก issuer มีคุณสมบตัิ 

ตามหลกัเกณฑที์กาํหนด  

ระยะเวลา    

การสอบทาน + 

พจิารณา 

- - พิจารณา  วนั fast track:  

สอบทาน =  วนั กรณีขอ้กาํหนดสิทธิ

เป็นไปตามมาตรฐาน 

               = 30 วนั สาํหรับกรณีทีขอ้กาํหนด

สิทธิมีเนือหาแตกต่างจากขอ้กาํหนดสิทธิ

มาตรฐาน   

พิจารณา =  วนั 

ปกต:ิ สอบทาน = 90 วนั พิจารณา =  วนั 

ค่าธรรมเนียม 

คําขออนุญาต 

- - 

 

,  บาท/ครัง ,  บาท/ครัง 

  



 แบบ PP วงแคบ แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

การเปิดเผยข้อมูล (filing) 

แบบ filing - ขนัตาํตามมาตรา -  ของ พ.ร.บ. 

หลกัทรัพยฯ์ 

ขนัตาํตามมาตรา -  ของ พ.ร.บ. 

หลกัทรัพยฯ์ 

เปิดเผยขอ้มูลครบถว้น/เพยีงพอ/ไม่ทาํให้ 

ผูล้งทุนเขา้ใจผดิในสาระสาํคญั 

แบบ factsheet ไม่มี มี มี มี 

การเปิดเผย

ข้อมูลเพมิเติม

ในแบบ filing/ 

แบบ factsheet 

- -  - key financial ratio      

 - ประวติัผดินดัชาํระเงินตน้หรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผดินดัชาํระหนีเงินกูย้ืม 

และการผดิเงือนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ  ปี ยอ้นหลงั 

 - ความเสียงของการดาํเนินธุรกิจและต่อการลงทุนในตราสารหนี 

ตวักลางในการ

ทําหน้าที 

product 

screening 

บริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหน้าที

จาํหน่ายตราสารหนีในกรณีเสนอ

ขายให ้HNW 

- บริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหน้าที 

จาํหน่ายตราสารหนี 

fast track: บริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหนา้ที

จาํหน่ายตราสารหนี 

ปกต:ิ ทีปรึกษาทางการเงิน 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ไม่มี (ยกเวน้มีประกนั) ไม่มี (ยกเวน้มีประกนั) มี มี 

ระบบ MTN - - - - 

ขนึทะเบียน 

ThaiBMA 

- เฉพาะตราสารระยะยาว เฉพาะตราสารระยะยาว เฉพาะตราสารระยะยาว 

Rating ไม่บงัคบั ไม่บงัคบั บงัคบั บงัคบั 

 


