
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 16/2557 
  เร่ือง  การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น 

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
    __________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 และมาตรา 40(11) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชยต์่อผูล้งทุนในประเทศไทย 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  ค าวา่ “หุน้กูอ้นุพนัธ์” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือ” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 
  “ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้ออกใหม่ประเภท 
ไม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดใหสิ้ทธิในการรับช าระหน้ีของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญั  
และมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการนบัเป็นเงินกองทุน โดยเป็นหุน้กูช้นิดใดชนิดหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการก าหนดเง่ือนไขให้ผูถื้อหุน้กูป้ลดหน้ี 
  (2)  เป็นตราสารแปลงสภาพ  
  “ตราสารแปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไข
บงัคบัแปลงสภาพเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
  “หุน้รองรับ”  หมายความวา่   หุน้ออกใหม่ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการแปลงสภาพ 
 
 



2 
 

  “เงินกองทุน”  หมายความวา่   เงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยต์ามประกาศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  “ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ 
สถาบนัการเงิน แต่ไม่รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ 
  “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย”  หมายความวา่   ประกาศธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยวา่ดว้ยองคป์ระกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ  
โดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑ ์BASEL III 
  “ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกตราสาร 
และผูถื้อตราสาร 
  “สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัส านกังาน 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

__________________________ 

ขอ้ 4   เพื่อใหก้ารเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
เป็นไปโดยเหมาะสมกบัประเภทผูล้งทุนและความเส่ียงของตราสาร ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษโดยเป็น 
ตราสารท่ีตอ้งสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไ์ดใ้นระหวา่งด าเนินการใกลเ้คียงกบั 
หุน้สามญั (absorb losses on a going-concern basis) หรือเม่ือธนาคารพาณิชยมี์ผลการด าเนินงาน 
ท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้(gone-concern basis) จึงก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถ 
เสนอขายตราสารดงักล่าวได ้โดยใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 

ขอ้ 5   เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามท่ีประกาศน้ีก าหนด ไม่วา่ก่อน
หรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนตามค าขออนุญาตได ้
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือ
เน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายตราสารนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี 
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  (2)  การเสนอขายตราสารอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายตราสารอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การเสนอขายตราสารอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรือ 
อาจท าใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ได้รับขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือ 
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร 
ดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน วา่ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น
ปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารนั้น ใหส้ านกังาน 
มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกตราสารหรือให้ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตระงบัการเสนอขายตราสารไวก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บ
อนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือ 
ยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ 
  ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการ
พิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือตราสารนั้น 

  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจ
ผอ่นผนัไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตาม 
ประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาตได ้ 
  (1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
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  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาต 

__________________________ 

ส่วนท่ี 1 
การยืน่ค าขออนุญาตและการพิจารณาค าขออนุญาต 

__________________________ 

ขอ้ 9   ใหธ้นาคารพาณิชยท่ี์ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน และช าระค่าธรรมเนียมในวนัยืน่ค  าขอดงักล่าว 
ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติั
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์  
   ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ท่ีประสงคจ์ะจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้ว้ย ใหธ้นาคารพาณิชยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ีมาพร้อมกบั 
การยืน่ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง   
   (1)  เสนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
   (2)  เสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ือ 
อยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

  ขอ้ 10   ในการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือให้
ธนาคารพาณิชยม์าช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  
ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ม่มาช้ีแจง หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
ใหถื้อวา่ธนาคารพาณิชยไ์ม่ประสงคจ์ะขออนุญาตเพื่อเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนนั้นอีกต่อไป 
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ขอ้ 11   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น  
  ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนชนิดท่ีเป็นตราสารแปลงสภาพ ใหถื้อวา่ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้รองรับดว้ย 

ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนท่ีจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหถื้อวา่ส านกังานไดใ้หค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูใ้นวนัท่ีไดรั้บอนุญาตดงักล่าวดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

__________________________ 

  ขอ้ 12   ธนาคารพาณิชยจ์ะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (1)  ตราสารท่ีจะเสนอขายดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 13 
   (2)  มีค  าเรียกช่ือท่ีบ่งช้ีลกัษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในขอ้ 14 
   (3)  เป็นการเสนอขายตราสารต่อผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 15 
   (4)  ผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชยมี์มติโดยชดัแจง้ใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกตราสาร 
ดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนได ้โดยมติดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั   
เวน้แต่กรณีท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งออกตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนั 
จากส านกังาน 
   (5)  ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ชนิดท่ีเป็นตราสารแปลงสภาพ จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 16 
   (6)  ยืน่จดขอ้จ ากดัการโอนตราสารท่ีจะเสนอขายต่อส านกังานโดยตอ้งมีขอ้ความ 
ซ่ึงแสดงไดว้า่ผูอ้อกตราสารจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ทอดใด ๆ แก่ผูล้งทุน 
ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 15 แลว้แต่กรณี เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  
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  ขอ้ 13   ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 
  (2)  ไม่มีลกัษณะเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
  (3)  มีขอ้ตกลงใหช้ าระค่าตราสารเป็นสกุลเงินบาท  

  ขอ้ 14   ค  าเรียกช่ือท่ีบ่งช้ีลกัษณะเฉพาะของตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

(1)  ระบุช่ือเรียกวา่ “ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 1”  
ส าหรับตราสารท่ีเสนอขายเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือเรียกวา่  
“ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2” ส าหรับตราสารท่ีเสนอขายเพื่อนบัเป็น 
เงินกองทุนประเภทเงินกองทุนชั้นท่ี 2 แลว้แต่กรณี 

(2)  ระบุขอ้ความเพิ่มเติมต่อทา้ยช่ือตราสารตาม (1) เพื่อแสดงถึงคุณสมบติัและ 
เง่ือนไขของตราสารท่ีเสนอขายเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือเงินกองทุนชั้นท่ี 2 แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี หากตราสารดงักล่าวมีก าหนดเวลาไถ่ถอนใหร้ะบุปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนดว้ย 

  ขอ้ 15   การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนจะเสนอขายไดเ้ฉพาะต่อ 
ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูล้งทุนสถาบนั  

(2)  ผูล้งทุนรายใหญ่ ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีตราสารดงักล่าวมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  เป็นตราสารชนิดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขให้ผูถื้อตราสารปลดหน้ีใหแ้ก่ 
ธนาคารพาณิชยภ์ายหลงัการลดทุนของธนาคารพาณิชยแ์ละเป็นตราสารเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2   
โดยการปลดหน้ีดงักล่าวตอ้งก าหนดไวไ้ม่มากกวา่อตัราส่วนการลดทุนนั้น 

       (ข)  เป็นตราสารแปลงสภาพ 
  (3)  ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่เกินสิบรายในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ  ทั้งน้ี ไม่วา่ 
ผูล้งทุนในจ านวนดงักล่าวจะมีผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่รวมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม 
         ในกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
ผูค้า้หลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนใด มีการถือครองตราสารแทนบุคคลอ่ืน การนบัจ านวนผูล้งทุนตาม 
วรรคหน่ึง (3) ใหน้บัจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของตราสารนั้น  
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  ขอ้ 16   ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ชนิดท่ีเป็นตราสารแปลงสภาพ ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี    

   (1)  จดัใหมี้หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการออกตราสารดงักล่าว 
และหุน้รองรับ โดยหนงัสือนดัประชุมตอ้งระบุขอ้มูลดงัน้ี 
        (ก)  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตราสาร เช่น ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็น ราคาหรือ 
อตัราการแปลงสภาพ ระยะเวลาและวนัส้ินสุดของการด าเนินการแปลงสภาพ เป็นตน้ 
         (ข)  ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชย ์(dilution effect) หากมีการ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดบงัคบัการแปลงสภาพของตราสาร โดยอยา่งนอ้ยให้ระบุผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ 
ผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) 
        (ค)  วิธีการจดัสรรตราสาร 
        (ง)  ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการคุม้ครอง
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชยท่ี์ไดรั้บอนุญาต 
  (2)  จดัใหไ้ดม้าซ่ึงมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของธนาคารพาณิชยใ์หอ้อก 
หุน้รองรับตามขอ้ก าหนดบงัคบัการแปลงสภาพ 
   (3)  มีการก าหนดราคาและอตัราแปลงสภาพไวอ้ยา่งชดัเจน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็น 
การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 15(1) หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 15(2) ราคาแปลงสภาพ 
ของตราสารท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งเป็นราคาท่ีจะสามารถสะทอ้นถึงมูลค่า 
ตลาดของหุ้นสามญัของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงระยะเวลาก่อนหรือขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ซ่ึงเป็นเง่ือนไข 
การบงัคบัแปลงสภาพ หรือเป็นราคาตามมูลค่าทางบญัชี (book value) ท่ีผา่นการตรวจสอบหรือ 
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีในช่วงระยะเวลาดงักล่าวหากไม่สามารถใชร้าคาท่ีจะสามารถสะทอ้นถึง 
มูลค่าตลาดได ้

  ขอ้ 17   ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนชนิดท่ีเป็นตราสารแปลงสภาพ หากต่อมาภายหลงัการขายตราสารดงักล่าวธนาคารพาณิชย ์
จะตอ้งมีการออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเน่ืองจากเหตุดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานใหอ้อกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของธนาคารพาณิชย ์
มีมติใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพนั้นและไดย้ืน่มติดงักล่าวต่อส านกังานแลว้ 
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    (1)  มีเหตุตามขอ้ตกลงท่ีท าใหธ้นาคารพาณิชยต์อ้งเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดบงัคบั 
การแปลงสภาพ  
   (2)  มีการก าหนดอตัราการแปลงสภาพไวแ้บบผนัแปรตามราคาตลาดของหุน้รองรับ  
ซ่ึงเม่ือค านวณจ านวนหุน้ตามอตัราดงักล่าวแลว้ท าใหจ้ านวนหุน้ท่ีเดิมไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
มีไม่เพียงพอรองรับการแปลงสภาพนั้น  

หมวด 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

__________________________ 

ส่วนท่ี 1 
เง่ือนไขทัว่ไป 

__________________________ 

  ขอ้ 18   แต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามขอ้ 9 วรรคสอง (2) 
ประกอบกบัขอ้ 11 วรรคสาม เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุน บุคคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่จะตอ้งเป็นบุคคล 
ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
   ใหธ้นาคารพาณิชยส่์งเอกสารหรือหลกัฐานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ต่อส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนดตามขอ้ 5  

 ขอ้ 19   ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัให้ตราสารท่ีจะเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบตราสาร
ท่ีเสนอขายซ่ึงระบุวา่ธนาคารพาณิชยห์รือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากธนาคารพาณิชยจ์ะไม่รับจดทะเบียน
การโอนตราสารไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดจดทะเบียน 
ไวต้่อส านกังาน 
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  (2)  จดัให้เอกสารประกอบการเสนอขายมีขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอนตาม (1) 
และใหร้ะบุรายละเอียดการดอ้ยสิทธิ เง่ือนไขการปลดหน้ี หรือเง่ือนไขการบงัคบัแปลงสภาพ ไวใ้ห้
ชดัเจน 
  (3)  จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเงินกองทุนเป็นรายเดือนภายในวนัท่ียีสิ่บหา้  
ของเดือนถดัไปไวบ้นเวบ็ไซตข์องธนาคารพาณิชยด์งัน้ี 
         (ก)  เงินกองทุนขั้นต ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (minimum capital requirement 
and capital buffer) ตามอตัราท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดดงัน้ี 
    1.  อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (common equity  
tier 1 ratio: CET1 ratio) 
    2.  อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (tier 1 ratio)  
    3.  อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (total capital ratio)  
         (ข)  อตัราส่วนของเงินกองทุนตาม (ก) 1. 2. และ 3. ท่ีธนาคารพาณิชยด์ ารงได ้  
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
  (4)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่เกินสิบรายตาม 
ขอ้ 15(3) ธนาคารพาณิชยต์อ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารดงักล่าว และหากจะมีการแจกจ่าย
เอกสารประกอบการเสนอขาย ธนาคารพาณิชยต์อ้งแจกจ่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่เกิน
สิบรายตามท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น   
  (5)  กรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชนิดท่ีเป็น 
ตราสารแปลงสภาพ ใหธ้นาคารพาณิชยด์ าเนินการดงัน้ี  
         (ก)  เสนอขายตราสารใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
มีมติอนุมติัใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกตราสารดงักล่าวและหุ้นรองรับ 
         (ข)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัค่าเสียหายหรือมาตรการเยยีวยาอ่ืน ๆ ท่ีผูถื้อ 
ตราสารจะไดรั้บ ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถจดัใหมี้หุน้รองรับได้ 

   ขอ้ 20   ในกรณีท่ีมีบุคคลใดแสดงความประสงคท่ี์จะลงทะเบียนการโอนตราสาร 
ดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน ใหธ้นาคารพาณิชยต์รวจสอบความถูกตอ้งของการโอนตราสาร
ดงักล่าว หากพบวา่เป็นการโอนท่ีขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต้่อส านกังาน  
ใหธ้นาคารพาณิชยป์ฏิเสธการลงทะเบียนการโอนตราสารนั้น  
  ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยม์อบหมายบุคคลอ่ืนใหจ้ดัท าทะเบียนตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุน ธนาคารพาณิชยต์อ้งควบคุมและดูแลใหบุ้คคลท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย 
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ส่วนท่ี 2  
เง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายต่อ 
ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 

__________________________ 

  ขอ้ 21   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนไม่วา่เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 15(1) หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 15(2)  
เวน้แต่ขอ้ 22 ขอ้ 23 และขอ้ 24 ใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 15(2) 

  ขอ้ 22   ก่อนการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนในแต่ละคร้ัง 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 15(2) ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร 
(issue rating) ท่ีเสนอขาย โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานไดมี้หนงัสือ
แจง้ต่อส านกังานวา่ไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตราสารนั้นไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร  
และเหตุนั้นมิไดเ้กิดจากผูอ้อกตราสาร ส านกังานอาจผ่อนผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 
กระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได้ 
  (2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานโดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือเป็น 
กรณีท่ีพิจารณาไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 ขอ้ 23   เม่ือธนาคารพาณิชยไ์ดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนแลว้  
ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 22 อยา่งต่อเน่ืองจนกวา่ 
สิทธิเรียกร้องตามตราสารจะระงบัลง เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนั 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารโดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 

  ขอ้ 24   ในการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 15(2) ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหก้ารชกัชวนใหมี้การลงทุนหรือการใหค้  าแนะน าเพื่อการซ้ือ 
หรือขายตราสาร กระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์สามารถด าเนินการเช่นนั้นได ้เวน้แต่ธนาคารพาณิชย ์
เป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์สามารถด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้ โดยใหธ้นาคารพาณิชยป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไวส้ าหรับการชกัชวนใหมี้การลงทุน หรือการใหค้  าแนะน าเพื่อการซ้ือหรือขายตราสารดว้ย 
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  ขอ้ 25   ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) 
ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อนการเสนอขายตราสาร 

  ขอ้ 26   ใหธ้นาคารพาณิชยย์ื่นค าขอใหส้มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยพิจารณารับ 
ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนเป็นตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออกตราสารดงักล่าว 

  ขอ้ 27   ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนด
ไวใ้นมาตรา 42(1) ถึง (9)   
   การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิจะกระท าไดต่้อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว 
มิไดข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดในประกาศน้ี  และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไดด้ าเนินการโดยชอบ 
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ  ทั้งน้ี ให้ธนาคารพาณิชยแ์จง้การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น พร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสาร 
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ข 
เพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 28   ใหธ้นาคารพาณิชยมี์หนงัสือแจง้ให้ผูถื้อตราสารทราบโดยไม่ชกัชา้เม่ือปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขในการปลดหน้ีตามตราสารใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์หรือเม่ือมีกรณี 
ตอ้งบงัคบัแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามญัของธนาคารพาณิชย ์โดยตอ้งระบุรายละเอียดในการ
ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือท่ีแจง้ 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  16 มิถุนายน พ.ศ. 2557   
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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