
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 16/2557 
เร่ือง  การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น 

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
(ฉบบัประมวล) 

__________________________ 

  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   ยกเลิก 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  ค าวา่ “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ 
“หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 
  “ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน”  หมายความวา่   หุน้กูท่ี้ออกใหม่ประเภท 
ไม่มีประกนัท่ีมีการก าหนดใหสิ้ทธิในการรับช าระหน้ีของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ีสามญั  
และมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการนบัเป็นเงินกองทุน โดยเป็นหุน้กูช้นิดใดชนิดหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการก าหนดเง่ือนไขให้ผูถื้อหุน้กูป้ลดหน้ี 
  (2)  เป็นตราสารแปลงสภาพ  
 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ 
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2559  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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  “ตราสารแปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไข
บงัคบัแปลงสภาพเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
  “หุน้รองรับ”  หมายความวา่   หุน้ออกใหม่ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการแปลงสภาพ 
  “เงินกองทุน”  หมายความวา่   เงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยต์ามประกาศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  “ธนาคารพาณิชย”์  หมายความว่า   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   เพื่อใหก้ารเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชยเ์ป็นไปโดยเหมาะสมกบัประเภทผูล้งทุนและความเส่ียงของตราสาร ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษโดยเป็น 
ตราสารท่ีตอ้งสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไ์ดใ้นระหวา่งด าเนินการใกลเ้คียงกบั 
หุน้สามญั (absorb losses on a going-concern basis) หรือเม่ือธนาคารพาณิชยมี์ผลการด าเนินงาน 
ท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้(gone-concern basis) จึงก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถ 
เสนอขายตราสารดงักล่าวได ้โดยใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 

ขอ้ 4/1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ต่อผูล้งทุนในประเทศไทยเท่านั้น  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพต่อผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชยต์ามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิ 
แปลงสภาพอาจไม่ใช่ผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชย ์ใหก้รณีดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัน้ีดว้ย 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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ขอ้ 4/2   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็น 
ตราสารแปลงสภาพต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering) ธนาคารพาณิชยมี์หนา้ท่ีปฏิบติัให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

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 
  (2)  การเสนอขายตราสารอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายตราสารอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การเสนอขายตราสารอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรือ 
อาจท าใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือ 
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร 
ดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน วา่ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น
ปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารนั้น ใหส้ านกังาน 
มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกตราสารหรือให้ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตระงบัการเสนอขายตราสารไวก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บ
อนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก 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 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้
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หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาต 

__________________________ 

ส่วนท่ี 1 
การยืน่ค าขออนุญาตและการพิจารณาค าขออนุญาต 

__________________________ 

  ขอ้ 9   ใหธ้นาคารพาณิชยท่ี์ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน และใหธ้นาคารพาณิชยด์งักล่าวช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังาน
เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม
คู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์
  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนตามขอ้ 15(1) (2) หรือ (3) ซ่ึงธนาคารพาณิชย์
ประสงคจ์ะจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหธ้นาคารพาณิชยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ีมาพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาต 
ตามวรรคหน่ึง 
  (1)  เสนอร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
  (2)  เสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ือ 
อยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering) ตามขอ้ 15(4) 
ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละด าเนินการตามท่ีก าหนดในวรรคสองดว้ย 

  ขอ้ 10   ยกเลิก 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ 
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ขอ้ 11   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้  
ธนาคารพาณิชยช้ี์แจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ี
ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   

ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากธนาคารพาณิชย ์

ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยป์ระสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหธ้นาคาร
พาณิชยย์ืน่ค  าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีส านกังาน 
จะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง 

ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น 
เงินกองทุนชนิดท่ีเป็นตราสารแปลงสภาพ ใหถื้อวา่ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้รองรับดว้ย 

ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนท่ีจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหถื้อวา่ส านกังานไดใ้หค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัท่ีไดรั้บอนุญาตดงักล่าวดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

__________________________ 

  ขอ้ 12   ธนาคารพาณิชยจ์ะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ตราสารท่ีจะเสนอขายดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 13 
  (2)  มีค  าเรียกช่ือท่ีบ่งช้ีลกัษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในขอ้ 14 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (3)  เป็นการเสนอขายตราสารต่อผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 15 
  (4)  ผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชยมี์มติโดยชดัแจง้ใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกตราสาร 
ดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนได ้โดยมติดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั   
เวน้แต่กรณีท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งออกตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนั 
จากส านกังาน 
  (5)  ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ชนิดท่ีเป็นตราสารแปลงสภาพ จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 16 
  (6)  ยืน่จดขอ้จ ากดัการโอนตราสารท่ีจะเสนอขายต่อส านกังานส าหรับการเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนไม่เกินสิบราย ตามขอ้ 15 โดยตอ้งมีขอ้ความซ่ึงแสดงได้
วา่ผูอ้อกตราสารจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่ว่าทอดใด ๆ แก่ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม
ขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดย้ืน่ไว ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  
  (7)  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก ท่ีเป็นการฝ่าฝืน 
ลกัษณะการขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยืน่ 
ค าขออนุญาต  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยธนาคารพาณิชยแ์สดงไดว้า่มีเหตุจ าเป็น 
และสมควร  รวมทั้งมีมาตรการจดัการเก่ียวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

  ขอ้ 13   ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้ง 
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ีย
ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 
  (2)  มีขอ้ตกลงใหช้ าระค่าตราสารเป็นสกุลเงินบาท  
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2557  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2559  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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(3)  ไม่มีลกัษณะเป็นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนท่ีมีลกัษณะลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก)  มีการก าหนดเง่ือนไขให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าว 
คืนก่อนก าหนดได ้(puttable) โดยมูลค่าผลตอบแทนและตน้เงินท่ีไถ่ถอนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัอา้งอิง 
ท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ 

(ข)  มีการก าหนดเง่ือนไขให้สิทธิตามตราสารดงักล่าวมีลกัษณะเป็นตราสาร 
แปลงสภาพ  

(4)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ 
ตอ้งมีการก าหนดอตัราและราคาแปลงสภาพไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ก าหนดสิทธิ  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็น 
การก าหนดอตัราท่ีแน่นอนหรือก าหนดเป็นสูตรการค านวณก็ได ้

การก าหนดราคาแปลงสภาพตามวรรคหน่ึง ธนาคารพาณิชยต์อ้งไม่ก าหนดราคา 
แปลงสภาพท่ีต ่ากวา่ร้อยละห้าสิบของราคาหุ้นสามญัของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงก่อนหรือระหวา่ง 
การเสนอขายตามแนวทางท่ีสมาคมธนาคารไทยก าหนด (floor conversion price)  เวน้แต่เป็นกรณี 
ตามขอ้ 17 

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   การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนจะเสนอขายได้ 
ต่อผูล้งทุนตามลกัษณะและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูล้งทุนสถาบนั  
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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(2)  ผูล้งทุนรายใหญ่  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีตราสารดงักล่าวมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  เป็นตราสารชนิดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขให้ผูถื้อตราสารปลดหน้ีใหแ้ก่ 
ธนาคารพาณิชยภ์ายหลงัการลดทุนของธนาคารพาณิชยแ์ละเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ชั้นท่ี 2 โดยการปลดหน้ีดงักล่าวตอ้งก าหนดไวไ้ม่มากกวา่อตัราส่วนการลดทุนนั้น 
         (ข)  เป็นตราสารแปลงสภาพ  ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ชั้นท่ี 1 ตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร (issuer rating) อยูใ่นระดบัท่ีลงทุนได ้ 
(investment grade) 
  (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 เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ในการอนุโลมใชใ้หส้ านกังานพิจารณา
ตามประเภทผูล้งทุนของประกาศดงักล่าวท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูล้งทุนตามขอ้ 15 
  การอนุโลมใชต้ามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนหุน้ท่ีรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ การก าหนดอตัราและราคาแปลงสภาพ  
และการบงัคบัแปลงสภาพ 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2564  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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  (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกหุน้รองรับ และการก าหนดลกัษณะของ 
ผูข้ออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ 

  ขอ้ 17   ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสารแปลงสภาพ หากต่อมาภายหลงัการขายตราสารดงักล่าว 
ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งมีการออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเน่ืองจากมีเหตุตามขอ้ตกลงท่ีท าใหธ้นาคารพาณิชย ์
ตอ้งเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแปลงสภาพ ใหถื้อวา่ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
ใหอ้อกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของธนาคารพาณิชยมี์มติ 
ใหอ้อกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพนั้นและไดย้ืน่มติดงักล่าวต่อส านกังานแลว้ 

มิใหน้ าราคาแปลงสภาพท่ีก าหนดตามขอ้ 13(4) วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีมีเหตุ 
ตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี ราคาแปลงสภาพท่ีก าหนดใหม่เน่ืองจากเหตุตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 
ร้อยละหา้สิบของราคาหุน้สามญัของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงท่ีมีเหตุดงักล่าวตามแนวทางท่ีสมาคม 
ธนาคารไทยก าหนด 

หมวด 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

__________________________ 

ส่วนท่ี 1 
เง่ือนไขทัว่ไป 

__________________________ 

  ขอ้ 18   แต่งตั้งบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามขอ้ 9 วรรคสอง (2) 
ประกอบกบัขอ้ 11 วรรคสาม เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อ
นบัเป็นเงินกองทุน บุคคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ายใหม่จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ืออยู่ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2559  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
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ในบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
คุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
  ใหธ้นาคารพาณิชยส่์งเอกสารหรือหลกัฐานการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ต่อส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนดตามขอ้ 5  

  ขอ้ 19   ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหต้ราสารท่ีจะเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบตราสาร 
ท่ีเสนอขายซ่ึงระบุวา่ธนาคารพาณิชยห์รือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากธนาคารพาณิชยจ์ะไม่รับจดทะเบียนการ
โอนตราสารไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต่้อส านกังาน 
เวน้แต่เป็นการเสนอขายตราสารต่อผูล้งทุนตามขอ้ 15(4) 
  (2)  จดัใหเ้อกสารประกอบการเสนอขาย ระบุรายละเอียดการดอ้ยสิทธิ เง่ือนไข 
การปลดหน้ี หรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการแปลงสภาพไวใ้หช้ดัเจน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนตามขอ้ 15(1) (2) หรือ (3) ใหมี้ขอ้ความท่ีระบุถึงขอ้จ ากดัการโอนตาม (1) ดว้ย 
  (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 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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  (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 

  ขอ้ 20/1   ในกรณีท่ีเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนซ่ึงเป็นตราสาร 
แปลงสภาพ ใหน้ าเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่  
มาใชเ้ป็นเง่ือนไขท่ีธนาคารพาณิชยต์อ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 
กบัหลกัเกณฑต์ามหมวดน้ี โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ในการอนุโลมใชใ้หส้ านกังานพิจารณาตามประเภทผู ้
ลงทุนของประกาศดงักล่าวท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูล้งทุนตามขอ้ 15 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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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 และในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ชั้นท่ี 1 ตอ้งจดัใหมี้อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร (issuer rating) ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 15(2) (ข) ดว้ย  ทั้งน้ี การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งด าเนินการโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส 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 
ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร (issue rating) อยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดอายขุองตราสาร  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนัการจดัอนัดบั 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2564  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2564  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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ความน่าเช่ือถือของตราสารโดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความจ าเป็น 
ของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 

  ขอ้ 24   ในการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 15(2) ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหก้ารชกัชวนใหมี้การลงทุนหรือการใหค้  าแนะน าเพื่อการซ้ือ 
หรือขายตราสาร กระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์สามารถด าเนินการเช่นนั้นได ้เวน้แต่ธนาคารพาณิชย ์
เป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์สามารถด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้ โดยใหธ้นาคารพาณิชยป์ฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการชกัชวนใหมี้การลงทุน หรือการใหค้  าแนะน าเพื่อการซ้ือหรือขายตรา
สารดว้ย 

  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 าเนาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งต่อส านกังานและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 
มีผลใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 28   ใหธ้นาคารพาณิชยมี์หนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อตราสารทราบโดยไม่ชกัชา้เม่ือปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขในการปลดหน้ีตามตราสารใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์หรือเม่ือมีกรณี 
ตอ้งบงัคบัแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามญัของธนาคารพาณิชย ์โดยตอ้งระบุรายละเอียดในการ
ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือท่ีแจง้ 
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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 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2558  เร่ือง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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