ร่ างประกาศตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ที่ผา่ นการพิจารณาของฝ่ ายพัฒนากฎเกณฑ์
เมื่อวันที่ ....................................................
CSDS เลขที่...78/2558... ครั้งที่..................

- ร่ าง --ร่ างประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 19/2559
เรื่ อง การเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์
(ฉบับที่ 5)
_____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2557
เรื่ อง การเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 3 ในประกาศนี้
คาว่า “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” “ผูล้ งทุนสถาบัน” “ผูล้ งทุนรายใหญ่” และ
“หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
“ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน” หมายความว่า หุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ประเภท
ไม่มีประกันที่มีการกาหนดให้สิทธิในการรับชาระหนี้ของผูถ้ ือหุน้ กูด้ อ้ ยกว่าสิ ทธิของเจ้าหนี้สามัญ
และมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการนับเป็ นเงินกองทุน โดยเป็ นหุน้ กูช้ นิ ดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดเงื่อนไขให้ผถู ้ ือหุน้ กูป้ ลดหนี้
(2) เป็ นตราสารแปลงสภาพ
“ตราสารแปลงสภาพ” หมายความว่า หุน้ กูแ้ ปลงสภาพชนิดที่มีการกาหนดเงื่อนไข
บังคับแปลงสภาพเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ของผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
“หุน้ รองรับ” หมายความว่า หุน้ ออกใหม่ที่จดั ไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
“เงินกองทุน” หมายความว่า เงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน แต่ไม่รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
“ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย” หมายความว่า ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ BASEL III
“ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกตราสาร
และผูถ้ ือตราสาร
“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงาน”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2557
เรื่ อง การเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2558 เรื่ อง การเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 13 ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์จะต้อง
มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี้ย
ของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น
(2) มีขอ้ ตกลงให้ชาระค่าตราสารเป็ นสกุลเงินบาท
(3) ไม่มีลกั ษณะเป็ นหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง เว้นแต่เป็ นตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุนที่มีลกั ษณะลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการกาหนดเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์สามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวคืน
ก่อนกาหนดได้ (puttable) โดยมูลค่าผลตอบแทนและต้นเงินที่ไถ่ถอนไม่ได้ข้ นึ อยูก่ บั ปัจจัยอ้างอิงที่กาหนด
ไว้ล่วงหน้า
(ข) มีการกาหนดเงื่อนไขให้สิทธิตามตราสารดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นตราสาร
แปลงสภาพ
(4) ในกรณีที่เป็ นตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนซึ่งเป็ นตราสารแปลงสภาพ
ต้องมีการกาหนดอัตราและราคาแปลงสภาพไว้อย่างชัดเจนในข้อกาหนดสิ ทธิ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
การกาหนดอัตราที่แน่นอนหรื อกาหนดเป็ นสูตรการคานวณก็ได้
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การกาหนดราคาแปลงสภาพตามวรรคหนึ่ง ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งไม่กาหนดราคา
แปลงสภาพที่ต่ากว่าร้อยละห้าสิ บของราคาหุ ้นสามัญของธนาคารพาณิ ชย์ในช่วงก่อนหรื อระหว่าง
การเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกาหนด (floor conversion price) เว้นแต่เป็ นกรณี
ตามข้อ 17”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2557 เรื่ อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่
16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2558 เรื่ อง
การเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 เมษายน
พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มิให้นาราคาแปลงสภาพที่กาหนดตามข้อ 13(4) วรรคสองมาใช้บงั คับกับกรณีที่มีเหตุ
ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพที่กาหนดใหม่เนื่องจากเหตุตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ
ห้าสิ บของราคาหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่มีเหตุดงั กล่าวตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทย
กาหนด”
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

