
 

 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 9/2558 

  เร่ือง  การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น 
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์

(ฉบบัท่ี 3) 
_____________________ 

  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   ใหย้กเลิกขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2557   
เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 4/1 และขอ้ 4/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2557  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ 
ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  “ขอ้ 4/1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ต่อผูล้งทุนในประเทศไทยเท่านั้น  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพต่อผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชยต์ามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิ 
แปลงสภาพอาจไม่ใช่ผูถื้อหุน้ของธนาคารพาณิชย ์ใหก้รณีดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัน้ีดว้ย 

ขอ้ 4/2   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็น 
ตราสารแปลงสภาพต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering) ธนาคารพาณิชยมี์หนา้ท่ีปฏิบติัให้เป็นไป 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย” 
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  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 16/2557  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ 
ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 9   ใหธ้นาคารพาณิชยท่ี์ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น 
เงินกองทุนยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมในวนัยื่นค าขอดงักล่าว 
ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติั 
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์  
  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนตามขอ้ 15(1) (2) หรือ (3) ซ่ึงธนาคารพาณิชย์
ประสงคจ์ะจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหธ้นาคารพาณิชยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ีมาพร้อมกบัการยืน่ 
ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง 
   (1)  เสนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
   (2)  เสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ือ 
อยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering) ตามขอ้ 15(4) 
ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละด าเนินการตามท่ีก าหนดในวรรคสองดว้ย” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 16/2557  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ 
ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 11   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ 
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering) หรือต่อผูถื้อหุน้ของธนาคารพาณิชยต์ามสัดส่วนการถือหุน้ 
แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพอาจไม่ใช่ผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชยแ์ละผูท่ี้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพอาจมีจ านวน
มากกวา่สิบรายและไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (2)  ภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง 
และครบถว้น ในกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (1)” 
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  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (6) ของขอ้ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 16/2557  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ 
ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 39/2557  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(6)  ยืน่จดขอ้จ ากดัการโอนตราสารท่ีจะเสนอขายต่อส านกังานส าหรับการเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนไม่เกินสิบราย ตามขอ้ 15 โดยตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงไดว้า่ 
ผูอ้อกตราสารจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ทอดใด ๆ แก่ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม
ขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดย้ืน่ไว ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 16/2557  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ 
ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 13   ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์
จะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตาม 
อตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ 
ตอ้งมีการก าหนดอตัราและราคาแปลงสภาพไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ก าหนดสิทธิ  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการ 
ก าหนดอตัราท่ีแน่นอนหรือก าหนดเป็นสูตรการค านวณก็ได ้
                                    การก าหนดราคาแปลงสภาพตามวรรคหน่ึง ธนาคารพาณิชยต์อ้งไม่ก าหนดราคา 
แปลงสภาพท่ีต ่ากวา่ร้อยละห้าสิบของราคาหุ้นสามญัของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงก่อนหรือระหวา่ง 
การเสนอขายตามแนวทางท่ีสมาคมธนาคารไทยก าหนด (floor conversion price) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 17  
  (3)  ไม่มีลกัษณะเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ เวน้แต่เป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีการก าหนดเง่ือนไข 
ใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถไถ่ถอนหุ้นกูอ้นุพนัธ์คืนก่อนก าหนดได ้โดยมูลค่าผลตอบแทนและตน้เงิน 
ท่ีไถ่ถอนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ 
  (4)  มีขอ้ตกลงใหช้ าระค่าตราสารเป็นสกุลเงินบาท”  
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  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 15 ขอ้ 16 และขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2557  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ 
ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 15   การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนจะเสนอขายได้ 
ต่อผูล้งทุนตามลกัษณะและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูล้งทุนสถาบนั  

(2)   ผูล้งทุนรายใหญ่  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีตราสารดงักล่าวมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  เป็นตราสารชนิดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขให้ผูถื้อตราสารปลดหน้ีใหแ้ก่ 
ธนาคารพาณิชยภ์ายหลงัการลดทุนของธนาคารพาณิชยแ์ละเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ชั้นท่ี 2 โดยการปลดหน้ีดงักล่าวตอ้งก าหนดไวไ้ม่มากกวา่อตัราส่วนการลดทุนนั้น 

       (ข)  เป็นตราสารแปลงสภาพ 
  (3)  ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงไม่เกินสิบรายในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใด ๆ  ทั้งน้ี  
ไม่วา่ผูล้งทุนในจ านวนดงักล่าวจะมีผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่รวมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม 
         ในกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
ผูค้า้หลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนใด มีการถือครองตราสารแทนบุคคลอ่ืน การนบัจ านวนผูล้งทุน 
ตามวรรคหน่ึง ใหน้บัจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงของตราสารนั้น  

(4)  ผูล้งทุนใด ๆ ส าหรับการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering)   
ทั้งน้ี เฉพาะตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ 
  ขอ้ 16   ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ ใหน้ าหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ในกรณีทัว่ไปมาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการอนุญาต
ตามประกาศน้ี เทา่ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ในการอนุโลมใชใ้หส้ านกังานพิจารณา
ตามประเภทผูล้งทุนของประกาศดงักล่าวท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูล้งทุนตามขอ้ 15 
  การอนุโลมใชต้ามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนหุน้ท่ีรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ การก าหนดอตัราและราคาแปลงสภาพ  
และการบงัคบัแปลงสภาพ 
  (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกหุน้รองรับ และการก าหนดลกัษณะของ 
ผูข้ออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ 
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  ขอ้ 17   ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ หากต่อมาภายหลงัการขายตราสารดงักล่าว 
ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งมีการออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเน่ืองจากมีเหตุตามขอ้ตกลงท่ีท าใหธ้นาคารพาณิชย ์
ตอ้งเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแปลงสภาพ ใหถื้อวา่ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
ใหอ้อกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของธนาคารพาณิชยมี์มติ 
ใหอ้อกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพนั้นและไดย้ืน่มติดงักล่าวต่อส านกังานแลว้ 

มิใหน้ าราคาแปลงสภาพท่ีก าหนดตามขอ้ 13(2) วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีมีเหตุ 
ตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี ราคาแปลงสภาพท่ีก าหนดใหม่เน่ืองจากเหตุตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
หา้สิบของราคาหุ้นสามญัของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงท่ีมีเหตุดงักล่าวตามแนวทางท่ีสมาคมธนาคารไทย
ก าหนด” 

  ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความใน (1) และ (2) ของขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2557  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ 
ธนาคารพาณิชย ์ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  จดัให้ตราสารท่ีจะเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบตราสาร 
ท่ีเสนอขายซ่ึงระบุวา่ธนาคารพาณิชยห์รือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากธนาคารพาณิชยจ์ะไม่รับจดทะเบียนการโอน
ตราสารไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต้่อส านกังาน 
เวน้แต่เป็นการเสนอขายตราสารต่อผูล้งทุนตามขอ้ 15(4) 
  (2)  จดัให้เอกสารประกอบการเสนอขาย ระบุรายละเอียดการดอ้ยสิทธิ เง่ือนไข 
การปลดหน้ี หรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการแปลงสภาพไวใ้หช้ดัเจน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนตามขอ้ 15(1) (2) หรือ (3) ใหมี้ขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอนตาม (1) ดว้ย” 

  ขอ้ 9   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 20/1 ในส่วนท่ี 1 เง่ือนไขทัว่ไป ของหมวด 3  
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2557   
เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน  
พ.ศ. 2557 
  “ขอ้ 20/1   ในกรณีท่ีเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสาร 
แปลงสภาพ ใหน้ าเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่  
มาใชเ้ป็นเง่ือนไขท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 
กบัหลกัเกณฑต์ามหมวดน้ี โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ในการอนุโลมใชใ้หส้ านกังานพิจารณาตามประเภทผูล้งทุน
ของประกาศดงักล่าวท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูล้งทุนตามขอ้ 15” 
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  ขอ้ 10   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นส่วนท่ี 3 เง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขาย 
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering) ขอ้ 29 ของหมวด 3 เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงั 
ไดรั้บอนุญาต แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2557  เร่ือง การเสนอขายตราสาร
ดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

“ส่วนท่ี 3  
เง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายต่อประชาชน 

เป็นการทัว่ไป (public offering) 
_____________________ 

  ขอ้ 29   ใหน้ าความในขอ้ 22 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 28 มาใชบ้งัคบักบั 
การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามขอ้ 15(4) ดว้ย”  

ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


	เรื่อง  การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 3)
	ประกาศ  ณ  วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

