ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2557
เรื่ อง การเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์
__________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 และมาตรา 40(11) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์ต่อผูล้ งทุนในประเทศไทย
ข้อ 3 ในประกาศนี้
คาว่า “หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์” “ผูล้ งทุนสถาบัน” “ผูล้ งทุนรายใหญ่” และ “การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
“ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน” หมายความว่า หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ประเภท
ไม่มีประกันที่มีการกาหนดให้สิทธิ ในการรับชาระหนี้ของผูถ้ ือหุน้ กูด้ อ้ ยกว่าสิ ทธิของเจ้าหนี้สามัญ
และมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการนับเป็ นเงินกองทุน โดยเป็ นหุน้ กูช้ นิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดเงื่อนไขให้ผถู ้ ือหุน้ กูป้ ลดหนี้
(2) เป็ นตราสารแปลงสภาพ
“ตราสารแปลงสภาพ” หมายความว่า หุน้ กูแ้ ปลงสภาพชนิดที่มีการกาหนดเงื่อนไข
บังคับแปลงสภาพเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ของผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
“หุน้ รองรับ” หมายความว่า หุน้ ออกใหม่ที่จดั ไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
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“เงินกองทุน” หมายความว่า เงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน แต่ไม่รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
“ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย” หมายความว่า ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ BASEL III
“ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกตราสาร
และผูถ้ ือตราสาร
“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงาน
หมวด 1
บททัว่ ไป
__________________________
ข้อ 4 เพื่อให้การเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
เป็ นไปโดยเหมาะสมกับประเภทผูล้ งทุนและความเสี่ ยงของตราสาร ซึ่งมีลกั ษณะพิเศษโดยเป็ น
ตราสารที่ตอ้ งสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิ ชย์ได้ในระหว่างดาเนินการใกล้เคียงกับ
หุน้ สามัญ (absorb losses on a going-concern basis) หรื อเมื่อธนาคารพาณิชย์มีผลการดาเนินงาน
ที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ (gone-concern basis) จึงกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์สามารถ
เสนอขายตราสารดังกล่าวได้ โดยให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ 5 เอกสารหรื อหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ ต่อสานักงานตามที่ประกาศนี้กาหนด ไม่วา่ ก่อน
หรื อภายหลังได้รับอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณีใด
กรณีหนึ่งหรื อหลายกรณี ดงั ต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนตามคาขออนุญาตได้
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายตราสารมีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ ความมุ่งหมายหรื อ
เนื้อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายตราสารนั้นเข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้
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(2) การเสนอขายตราสารอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายตราสารอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม
(4) การเสนอขายตราสารอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื อ
อาจทาให้ผลู ้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อ
เพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 7 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
ด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน ว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาต
ให้เสนอขายตราสารดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
ปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาต สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารนั้น ให้สานักงาน
มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ชี้แจงหรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกตราสารหรื อให้ผไู ้ ด้รับ
อนุญาตระงับการเสนอขายตราสารไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผูไ้ ด้รับ
อนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรื อดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายตราสารในส่ วนที่ยงั มิได้เสนอขายหรื อ
ยังไม่มีผจู ้ องซื้อ
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการ
พิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อตราสารนั้น
ข้อ 8 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ สานักงานอาจ
ผ่อนผันไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตาม
ประกาศนี้มาใช้บงั คับกับการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
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(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
หมวด 2
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต
__________________________
ส่วนที่ 1
การยืน่ คาขออนุญาตและการพิจารณาคาขออนุญาต
__________________________
ข้อ 9 ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมในวันยืน่ คาขอดังกล่าว
ตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิ
โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ในกรณีที่เป็ นการขออนุญาตเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน
ที่ประสงค์จะจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูด้ ว้ ย ให้ธนาคารพาณิ ชย์ดาเนินการดังต่อไปนี้มาพร้อมกับ
การยืน่ คาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
(1) เสนอร่ างข้อกาหนดสิ ทธิ และร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
(2) เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ่ ึงเป็ นบุคคลที่มีรายชื่อ
อยูใ่ นบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูต้ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่ ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ข้อ 10 ในการพิจารณาคาขออนุญาต ให้สานักงานมีอานาจแจ้งเป็ นหนังสื อให้
ธนาคารพาณิ ชย์มาชี้แจง หรื อส่ งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
ในกรณี ที่ธนาคารพาณิ ชย์ไม่มาชี้แจง หรื อไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
ให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนนั้นอีกต่อไป
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ข้อ 11 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายในเจ็ดวันทาการนับแต่
วันที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนชนิดที่เป็ นตราสารแปลงสภาพ ให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ รองรับด้วย
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนที่จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ให้ถือว่าสานักงานได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูแ้ ทน
ผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นวันที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวด้วย
ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์การอนุญาต
__________________________
ข้อ 12 ธนาคารพาณิชย์จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ตราสารที่จะเสนอขายดังกล่าวมีลกั ษณะตามข้อ 13
(2) มีคาเรี ยกชื่อที่บ่งชี้ลกั ษณะเฉพาะตามที่กาหนดในข้อ 14
(3) เป็ นการเสนอขายตราสารต่อผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะตามข้อ 15
(4) ผูถ้ ือหุ้นของธนาคารพาณิชย์มีมติโดยชัดแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ออกตราสาร
ด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนได้ โดยมติดงั กล่าวเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
เว้นแต่กรณี ที่ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งออกตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรื อกรณี อื่นใดที่ได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน
(5) ในกรณีที่เป็ นการขออนุญาตเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน
ชนิดที่เป็ นตราสารแปลงสภาพ จะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 16
(6) ยืน่ จดข้อจากัดการโอนตราสารที่จะเสนอขายต่อสานักงานโดยต้องมีขอ้ ความ
ซึ่งแสดงได้วา่ ผูอ้ อกตราสารจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ ทอดใด ๆ แก่ผลู ้ งทุน
ที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15 แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
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ข้อ 13 ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์จะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น
(2) ไม่มีลกั ษณะเป็ นหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์
(3) มีขอ้ ตกลงให้ชาระค่าตราสารเป็ นสกุลเงินบาท
ข้อ 14 คาเรี ยกชื่อที่บ่งชี้ลกั ษณะเฉพาะของตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน
ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ระบุชื่อเรี ยกว่า “ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 1”
สาหรับตราสารที่เสนอขายเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรื อเรี ยกว่า
“ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2” สาหรับตราสารที่เสนอขายเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนประเภทเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้วแต่กรณี
(2) ระบุขอ้ ความเพิม่ เติมต่อท้ายชื่อตราสารตาม (1) เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติและ
เงื่อนไขของตราสารที่เสนอขายเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรื อเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หากตราสารดังกล่าวมีกาหนดเวลาไถ่ถอนให้ระบุปีที่ครบกาหนดไถ่ถอนด้วย
ข้อ 15 การเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนจะเสนอขายได้เฉพาะต่อ
ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ผูล้ งทุนสถาบัน
(2) ผูล้ งทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่ตราสารดังกล่าวมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) เป็ นตราสารชนิดที่มีการกาหนดเงื่อนไขให้ผถู ้ ือตราสารปลดหนี้ให้แก่
ธนาคารพาณิชย์ภายหลังการลดทุนของธนาคารพาณิชย์และเป็ นตราสารเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
โดยการปลดหนี้ดงั กล่าวต้องกาหนดไว้ไม่มากกว่าอัตราส่ วนการลดทุนนั้น
(ข) เป็ นตราสารแปลงสภาพ
(3) ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เกินสิ บรายในรอบระยะเวลาสี่ เดือนใด ๆ ทั้งนี้ ไม่วา่
ผูล้ งทุนในจานวนดังกล่าวจะมีผลู ้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่รวมอยูด่ ว้ ยหรื อไม่ก็ตาม
ในกรณี ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ผูค้ า้ หลักทรัพย์หรื อบุคคลอื่นใด มีการถือครองตราสารแทนบุคคลอื่น การนับจานวนผูล้ งทุนตาม
วรรคหนึ่ง (3) ให้นบั จากบุคคลที่เป็ นเจ้าของที่แท้จริ งของตราสารนั้น
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ข้อ 16 ในกรณีที่เป็ นการขออนุญาตเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน
ชนิดที่เป็ นตราสารแปลงสภาพ ธนาคารพาณิ ชย์จะต้องมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการออกตราสารดังกล่าว
และหุน้ รองรับ โดยหนังสื อนัดประชุมต้องระบุขอ้ มูลดังนี้
(ก) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตราสาร เช่น ราคาหรื ออัตราที่คาดว่าจะเป็ น ราคาหรื อ
อัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาและวันสิ้ นสุ ดของการดาเนินการแปลงสภาพ เป็ นต้น
(ข) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ (dilution effect) หากมีการ
ดาเนินการตามข้อกาหนดบังคับการแปลงสภาพของตราสาร โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุน้ เดิม (control dilution)
(ค) วิธีการจัดสรรตราสาร
(ง) ข้อมูลอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนดโดยคานึงถึงการคุม้ ครอง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต
(2) จัดให้ได้มาซึ่งมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารพาณิชย์ให้ออก
หุน้ รองรับตามข้อกาหนดบังคับการแปลงสภาพ
(3) มีการกาหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ น
การเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 15(1) หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 15(2) ราคาแปลงสภาพ
ของตราสารที่ธนาคารพาณิชย์กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิตอ้ งเป็ นราคาที่จะสามารถสะท้อนถึงมูลค่า
ตลาดของหุ ้นสามัญของธนาคารพาณิ ชย์ในช่วงระยะเวลาก่อนหรื อขณะที่เกิดเหตุการณ์ซ่ ึงเป็ นเงื่อนไข
การบังคับแปลงสภาพ หรื อเป็ นราคาตามมูลค่าทางบัญชี (book value) ที่ผา่ นการตรวจสอบหรื อ
สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหากไม่สามารถใช้ราคาที่จะสามารถสะท้อนถึง
มูลค่าตลาดได้
ข้อ 17 ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนชนิดที่เป็ นตราสารแปลงสภาพ หากต่อมาภายหลังการขายตราสารดังกล่าวธนาคารพาณิชย์
จะต้องมีการออกหุน้ ใหม่เพิ่มเติมเนื่องจากเหตุดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตจาก
สานักงานให้ออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพเมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารพาณิชย์
มีมติให้ออกหุน้ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพนั้นและได้ยนื่ มติดงั กล่าวต่อสานักงานแล้ว
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(1) มีเหตุตามข้อตกลงที่ทาให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดบังคับ
การแปลงสภาพ
(2) มีการกาหนดอัตราการแปลงสภาพไว้แบบผันแปรตามราคาตลาดของหุน้ รองรับ
ซึ่งเมื่อคานวณจานวนหุน้ ตามอัตราดังกล่าวแล้วทาให้จานวนหุน้ ที่เดิมได้รับอนุญาตจากสานักงาน
มีไม่เพียงพอรองรับการแปลงสภาพนั้น
หมวด 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
__________________________
ส่วนที่ 1
เงื่อนไขทัว่ ไป
__________________________
ข้อ 18 แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามข้อ 9 วรรคสอง (2)
ประกอบกับข้อ 11 วรรคสาม เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูภ้ ายหลังการออกตราสารด้อยสิ ทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุน บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูร้ ายใหม่จะต้องเป็ นบุคคล
ที่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ และการกระทาตามอานาจหน้าที่ของ
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ให้ธนาคารพาณิชย์ส่งเอกสารหรื อหลักฐานการเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนดตามข้อ 5
ข้อ 19 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้ตราสารที่จะเสนอขายเป็ นชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และต้องมีขอ้ ความในใบตราสาร
ที่เสนอขายซึ่งระบุวา่ ธนาคารพาณิชย์หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจากธนาคารพาณิชย์จะไม่รับจดทะเบียน
การโอนตราสารไม่วา่ ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจากัดการโอนที่ได้จดจดทะเบียน
ไว้ต่อสานักงาน
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(2) จัดให้เอกสารประกอบการเสนอขายมีขอ้ ความที่ระบุถึงข้อจากัดการโอนตาม (1)
และให้ระบุรายละเอียดการด้อยสิ ทธิ เงื่อนไขการปลดหนี้ หรื อเงื่อนไขการบังคับแปลงสภาพ ไว้ให้
ชัดเจน
(3) จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุนเป็ นรายเดือนภายในวันที่ยสี่ ิ บห้า
ของเดือนถัดไปไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารพาณิ ชย์ดงั นี้
(ก) เงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม (minimum capital requirement
and capital buffer) ตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดดังนี้
1. อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (common equity
tier 1 ratio: CET1 ratio)
2. อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (tier 1 ratio)
3. อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ น (total capital ratio)
(ข) อัตราส่วนของเงินกองทุนตาม (ก) 1. 2. และ 3. ที่ธนาคารพาณิชย์ดารงได้
ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือน
(4) กรณีที่เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เกินสิ บรายตาม
ข้อ 15(3) ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารดังกล่าว และหากจะมีการแจกจ่าย
เอกสารประกอบการเสนอขาย ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งแจกจ่ายให้แก่ผลู ้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เกิน
สิ บรายตามที่ได้รับอนุญาตนั้น
(5) กรณีที่เป็ นการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชนิดที่เป็ น
ตราสารแปลงสภาพ ให้ธนาคารพาณิชย์ดาเนินการดังนี้
(ก) เสนอขายตราสารให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
มีมติอนุมตั ิให้ธนาคารพาณิชย์ออกตราสารดังกล่าวและหุ้นรองรับ
(ข) จัดให้มีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับค่าเสี ยหายหรื อมาตรการเยียวยาอื่น ๆ ที่ผถู ้ ือ
ตราสารจะได้รับ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถจัดให้มีหุน้ รองรับได้
ข้อ 20 ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ที่จะลงทะเบียนการโอนตราสาร
ด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน ให้ธนาคารพาณิชย์ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนตราสาร
ดังกล่าว หากพบว่าเป็ นการโอนที่ขดั ต่อข้อจากัดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อสานักงาน
ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนตราสารนั้น
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มอบหมายบุคคลอื่นให้จดั ทาทะเบียนตราสารด้อยสิ ทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุน ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งควบคุมและดูแลให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายนั้นปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่งด้วย
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ส่วนที่ 2
เงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายต่อ
ผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
__________________________
ข้อ 21 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนไม่วา่ เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 15(1) หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 15(2)
เว้นแต่ขอ้ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 ให้ใช้บงั คับเฉพาะกรณีที่เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ตามข้อ 15(2)
ข้อ 22 ก่อนการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนในแต่ละครั้ง
ต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตามข้อ 15(2) ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
(issue rating) ที่เสนอขาย โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานได้มีหนังสื อ
แจ้งต่อสานักงานว่าไม่สามารถทาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารนั้นได้โดยมีเหตุอนั สมควร
และเหตุน้ นั มิได้เกิดจากผูอ้ อกตราสาร สานักงานอาจผ่อนผันให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
กระทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นที่สานักงานกาหนดได้
(2) กรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานโดยมีเหตุจาเป็ นและสมควร หรื อเป็ น
กรณีที่พิจารณาได้วา่ ไม่จาเป็ นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 23 เมื่อธนาคารพาณิชย์ได้ออกตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนแล้ว
ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ในข้อ 22 อย่างต่อเนื่องจนกว่า
สิ ทธิเรี ยกร้องตามตราสารจะระงับลง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร สานักงานอาจผ่อนผัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารโดยกาหนดเงื่อนเวลาหรื อเงื่อนไขไว้ดว้ ยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
ความจาเป็ นของผูล้ งทุนในการมีขอ้ มูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
ข้อ 24 ในการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ตามข้อ 15(2) ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งจัดให้การชักชวนให้มีการลงทุนหรื อการให้คาแนะนาเพื่อการซื้อ
หรื อขายตราสาร กระทาโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที่สามารถดาเนินการเช่นนั้นได้ เว้นแต่ธนาคารพาณิชย์
เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ที่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้อยูแ่ ล้ว โดยให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้สาหรับการชักชวนให้มีการลงทุน หรื อการให้คาแนะนาเพื่อการซื้อหรื อขายตราสารด้วย
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ข้อ 25 ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งจัดให้มีการแจกสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet)
ให้แก่ผลู ้ งทุนก่อนการเสนอขายตราสาร
ข้อ 26 ให้ธนาคารพาณิชย์ยื่นคาขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับ
ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนเป็ นตราสารหนี้ที่ข้ นึ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ออกตราสารดังกล่าว
ข้อ 27 ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งจัดให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิที่มีรายการอย่างน้อยตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรา 42(1) ถึง (9)
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิ ทธิจะกระทาได้ต่อเมื่อการแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าว
มิได้ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดในประกาศนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ดาเนิ นการโดยชอบ
ตามข้อกาหนดสิ ทธิ ทั้งนี้ ให้ธนาคารพาณิ ชย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมทั้งส่ งสาเนาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่การแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บงั คับ
ข้อ 28 ให้ธนาคารพาณิชย์มีหนังสื อแจ้งให้ผถู ้ ือตราสารทราบโดยไม่ชกั ช้าเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริ งที่เป็ นไปตามเงื่อนไขในการปลดหนี้ ตามตราสารให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อเมื่อมีกรณี
ต้องบังคับแปลงสภาพตราสารเป็ นหุน้ สามัญของธนาคารพาณิชย์ โดยต้องระบุรายละเอียดในการ
ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อที่แจ้ง
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
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