
 

 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ที� ทจ. 16/2557 
  เรื�อง  การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น 

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
(ฉบับประมวล) 

    __________________________ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 และมาตรา 40(11) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี=  

  ขอ้ 1   ประกาศนี=ใหใ้ชบ้งัคบัตั=งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 21   ยกเลิก 
  ขอ้ 32   ในประกาศนี=  

  คาํวา่ “การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ 
“หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวที�กาํหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบั 
การออกและเสนอขายตราสารหนี= ทุกประเภท 
  “ตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุน”  หมายความวา่   หุน้กูที้�ออกใหม่ประเภท 
ไม่มีประกนัที�มีการกาํหนดใหสิ้ทธิในการรับชาํระหนี=ของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หนี=สามญั  
และมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการนบัเป็นเงินกองทุน โดยเป็นหุน้กูช้นิดใดชนิดหนึ�งดงัต่อไปนี=  
  (1)  มีการกาํหนดเงื�อนไขให้ผูถื้อหุน้กูป้ลดหนี=  
  (2)  เป็นตราสารแปลงสภาพ  
  “ตราสารแปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดที�มีการกาํหนดเงื�อนไข
บงัคบัแปลงสภาพเป็นหุน้ที�ออกใหม่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
  “หุน้รองรับ”  หมายความวา่   หุน้ออกใหม่ที�จดัไวเ้พื�อรองรับการแปลงสภาพ 

                                                           

1 ยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

2  ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 19/2559 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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  “เงินกองทุน”  หมายความวา่   เงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยต์ามประกาศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  “ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ 
สถาบนัการเงิน แต่ไม่รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 
  “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย”  หมายความวา่   ประกาศธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยวา่ดว้ยองคป์ระกอบของเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยที์�จดทะเบียนในประเทศ  
โดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑ ์BASEL III 
  “ขอ้กาํหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกตราสาร 
และผูถื้อตราสาร 
  “สมาคมตลาดตราสารหนี=ไทย”  หมายความวา่   สมาคมตลาดตราสารหนี=ไทย 
ที�ไดรั้บใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัสาํนกังาน” 

หมวด 1 
บททั�วไป 

__________________________ 

ขอ้ 4   เพื�อใหก้ารเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
เป็นไปโดยเหมาะสมกบัประเภทผูล้งทุนและความเสี�ยงของตราสาร ซึ� งมีลกัษณะพิเศษโดยเป็น 
ตราสารที�ตอ้งสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไ์ดใ้นระหวา่งดาํเนินการใกลเ้คียงกบั 
หุน้สามญั (absorb losses on a going-concern basis) หรือเมื�อธนาคารพาณิชยมี์ผลการดาํเนินงาน 
ที�ไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้(gone-concern basis) จึงกาํหนดใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถ 
เสนอขายตราสารดงักล่าวได ้โดยใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในประกาศนี=  

ขอ้ 4/13   ประกาศนี=ใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุน 
ต่อผูล้งทุนในประเทศไทยเท่านั=น  ทั=งนี=  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุน
ซึ�งเป็นตราสารแปลงสภาพต่อผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชยต์ามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผูที้�จะใชสิ้ทธิ         
แปลงสภาพอาจไม่ใช่ผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชย ์ใหก้รณีดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบันี=ดว้ย 

 

                                                           

3 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
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ขอ้ 4/24   ในกรณีที�เป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนซึ�งเป็น 
ตราสารแปลงสภาพต่อประชาชนเป็นการทั�วไป (public offering) ธนาคารพาณิชยมี์หนา้ที�ปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจาํหน่ายตราสารหนี=และใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ที�ออกใหม่ของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

ขอ้ 5   เอกสารหรือหลกัฐานที�ตอ้งยื�นต่อสาํนกังานตามที�ประกาศนี=กาํหนด ไม่วา่ก่อน
หรือภายหลงัไดรั้บอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�สาํนกังานประกาศกาํหนด 

ขอ้ 6   ในกรณีที�ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อสาํนกังานที�เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหนึ�งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี=  สาํนกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนตามคาํขออนุญาตได ้
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายตราสารมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือเงื�อนไขที�จะไดรั้บอนุญาตตามประกาศนี=  แต่มีขอ้เทจ็จริงซึ� งทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือ
เนื=อหาสาระที�แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายตราสารนั=นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเลี�ยงบทบญัญติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศนี=  
  (2)  การเสนอขายตราสารอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายตราสารอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การเสนอขายตราสารอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรือ 
อาจทาํใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้งหรือ 
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 7   ในกรณีที�ปรากฏต่อสํานกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร 
ดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุน วา่ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที�สาํนกังานนาํมาพิจารณาเพื�ออนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารดงักล่าวเปลี�ยนแปลงไป ซึ� งหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปนั=น
ปรากฏต่อสาํนกังานก่อนการอนุญาต สาํนกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายตราสารนั=น ใหส้าํนกังาน 
มีอาํนาจดงัต่อไปนี=  
  (1)  สั�งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ชี=แจงหรือ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กาํหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกตราสารหรือให้ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตระงบัการเสนอขายตราสารไวก่้อนจนกวา่จะไดชี้= แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหากผูไ้ดรั้บ
อนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถชี=แจงหรือดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งได้
ภายในระยะเวลาที�กาํหนด สํานกังานอาจสั�งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้

                                                           

4 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
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  (2)  สั�งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารในส่วนที�ยงัมิไดเ้สนอขายหรือ 
ยงัไม่มีผูจ้องซื=อ 
  ในการสั�งการตามวรรคหนึ�งใหส้าํนกังานคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนี=ประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที�จองซื=อตราสารนั=น 

  ขอ้ 8   ในกรณีที�เขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี=  สาํนกังานอาจ
ผอ่นผนัไม่นาํหลกัเกณฑต์ามประกาศนี=มาใชพ้ิจารณาคาํขออนุญาต หรือไม่นาํเงื�อนไขตาม 
ประกาศนี=มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนที�ไดรั้บอนุญาตได ้ 
  (1)  มีขอ้เท็จจริงที�ชดัเจนซึ�งทาํใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนัให้ 
ไม่มีนยัสาํคญัสาํหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั=น และประโยชน์ที�จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื�นที�ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอื�นที�เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�จะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหนึ�งใหค้าํนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นสาํคญั  ทั=งนี=  สาํนกังานอาจกาํหนด
เงื�อนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการขออนุญาตและการอนุญาต 

__________________________ 

ส่วนที� 1 
การยื�นคาํขออนุญาตและการพิจารณาคาํขออนุญาต 

__________________________ 

  ขอ้ 95\6   ใหธ้นาคารพาณิชยที์�ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุน 
ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน และใหธ้นาคารพาณิชยด์งักล่าวชาํระค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน
เมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาต  พร้อมทั=งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตที�ถูกตอ้งครบถว้นตาม

                                                           

5 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

6
 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 44/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 

   เพื�อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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คู่มือสาํหรับประชาชนแลว้  ทั=งนี=  อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ 
และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
                          ในกรณีที�เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนตามขอ้ 15(1) (2) หรือ (3) ซึ� งธนาคารพาณิชยป์ระสงค์
จะจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ใหธ้นาคารพาณิชยด์าํเนินการดงัต่อไปนี=มาพร้อมกบัการยื�นคาํขออนุญาต 
ตามวรรคหนึ�ง 
   (1)  เสนอร่างขอ้กาํหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั=งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
   (2)  เสนอรายชื�อบุคคลที�จะแต่งตั=งใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซึ้� งเป็นบุคคลที�มีรายชื�อ                 
อยูใ่นบญัชีรายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน          
วา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระทาํตามอาํนาจหนา้ที�ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
  ในกรณีที�เป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั�วไป (public offering) ตามขอ้ 15(4) 
ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละดาํเนินการตามที�กาํหนดในวรรคสองดว้ย 

  ขอ้ 107   ยกเลิก 
ขอ้ 118\9   เมื�อสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้งครบถว้น 

ตามคู่มือสาํหรับประชาชนแลว้ ใหส้าํนกังานดาํเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั=นตอนและวธีิการ 
ที�ระบุในคู่มือสาํหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที�ไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื�อให้ 
ธนาคารพาณิชยชี์= แจงขอ้สังเกตนั=นภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง
ดาํเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�สาํนกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานที�ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน   

ใหส้าํนกังานแจง้ผลการพิจารณาคาํขออนุญาตภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�สาํนกังาน
ไดรั้บคาํชี=แจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากธนาคารพาณิชย ์

ในกรณีที�ธนาคารพาณิชยป์ระสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศนี=  ใหธ้นาคาร
พาณิชยย์ื�นคาํขอผอ่นผนั  พร้อมทั=งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอผอ่นผนัต่อสาํนกังานก่อนที�สาํนกังาน 
จะเริ�มการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั=งนี=  ตามขั=นตอนและวิธีการที�ระบุในคู่มือสาํหรับประชาชน  
โดยสาํนกังานจะพิจารณาคาํขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง 

                                                           

7
 ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 44/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
8 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็เงินกองทุน

ของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
9
 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 44/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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ในกรณีที�ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น                           
เงินกองทุนชนิดที�เป็นตราสารแปลงสภาพ ใหถื้อวา่ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้รองรับดว้ย 

ในกรณีที�ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนที�จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหถื้อวา่สาํนกังานไดใ้หค้วามเห็นชอบในการแต่งตั=งผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูใ้นวนัที�ไดรั้บอนุญาตดงักล่าวดว้ย 

       ส่วนที� 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

__________________________ 
  ขอ้ 12   ธนาคารพาณิชยจ์ะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนเมื�อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี=  
   (1)  ตราสารที�จะเสนอขายดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 13 
   (2)  มีคาํเรียกชื�อที�บ่งชี=ลกัษณะเฉพาะตามที�กาํหนดในขอ้ 14 
   (3)  เป็นการเสนอขายตราสารต่อผูล้งทุนที�มีลกัษณะตามขอ้ 15 
   (4)  ผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชยมี์มติโดยชดัแจง้ใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกตราสาร 
ดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนได ้โดยมติดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั   
เวน้แต่กรณีที�ธนาคารพาณิชยต์อ้งออกตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนตามแผนฟื= นฟูกิจการ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซึ�งศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั=นแลว้ หรือกรณีอื�นใดที�ไดรั้บการผอ่นผนั 
จากสาํนกังาน 
   (5)  ในกรณีที�เป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุน
ชนิดที�เป็นตราสารแปลงสภาพ จะตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในขอ้ 16 
   (6)10  ยื�นจดขอ้จาํกดัการโอนตราสารที�จะเสนอขายต่อสาํนกังานสาํหรับการเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนไม่เกินสิบราย ตามขอ้ 15 โดยตอ้งมีขอ้ความซึ�งแสดงไดว้า่
ผูอ้อกตราสารจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารไม่วา่ทอดใด ๆ แก่ผูล้งทุนที�มีลกัษณะไม่เป็นไปตาม
ขอ้จาํกดัการโอนที�ไดย้ื�นไว ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  
   (7)11  ไม่เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัfวเงิน หรือศุกูก ที�เป็นการฝ่าฝืน 
ลกัษณะการขายที�จาํกดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยื�น 
คาํขออนุญาต  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน โดยธนาคารพาณิชยแ์สดงไดว้า่มีเหตุจาํเป็น 

                                                           

10 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

11 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 39/2557 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น 
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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และสมควร รวมทั=งมีมาตรการจดัการเกี�ยวกบัการเสนอขายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

  ขอ้ 1312 13   ตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนที�ออกโดยธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้ง 
มีลกัษณะดงัต่อไปนี=  

(1)  มีการกาํหนดอตัราดอกเบี=ยไวอ้ยา่งแน่นอน หรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบี=ย
ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี=ยอื�น 
  (2)  มีขอ้ตกลงใหช้าํระค่าตราสารเป็นสกุลเงินบาท  

(3)  ไม่มีลกัษณะเป็นหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนที�มีลกัษณะลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี=   

(ก)  มีการกาํหนดเงื�อนไขให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวคืน 
ก่อนกาํหนดได ้(puttable) โดยมูลค่าผลตอบแทนและตน้เงินที�ไถ่ถอนไม่ไดขึ้=นอยูก่บัปัจจยัอา้งอิงที�กาํหนด
ไวล่้วงหนา้ 

(ข)  มีการกาํหนดเงื�อนไขให้สิทธิตามตราสารดงักล่าวมีลกัษณะเป็นตราสาร 
แปลงสภาพ  

(4)  ในกรณีที�เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนซึ�งเป็นตราสารแปลงสภาพ 
ตอ้งมีการกาํหนดอตัราและราคาแปลงสภาพไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้กาํหนดสิทธิ  ทั=งนี=  ไม่วา่จะเป็น              
การกาํหนดอตัราที�แน่นอนหรือกาํหนดเป็นสูตรการคาํนวณก็ได ้

การกาํหนดราคาแปลงสภาพตามวรรคหนึ�ง ธนาคารพาณิชยต์อ้งไม่กาํหนดราคา 
แปลงสภาพที�ต ํ�ากวา่ร้อยละห้าสิบของราคาหุ้นสามญัของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงก่อนหรือระหวา่ง 
การเสนอขายตามแนวทางที�สมาคมธนาคารไทยกาํหนด (floor conversion price) เวน้แต่เป็นกรณี 
ตามขอ้ 17   

ขอ้ 14   คาํเรียกชื�อที�บ่งชี=ลกัษณะเฉพาะของตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุน 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี=   

(1)  ระบุชื�อเรียกวา่ “ตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทที� 1”  
สาํหรับตราสารที�เสนอขายเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทเงินกองทุนชั=นที� 1 หรือเรียกวา่  
“ตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทที� 2” สาํหรับตราสารที�เสนอขายเพื�อนบัเป็น 
เงินกองทุนประเภทเงินกองทุนชั=นที� 2 แลว้แต่กรณี 

(2)  ระบุขอ้ความเพิ�มเติมต่อทา้ยชื�อตราสารตาม (1) เพื�อแสดงถึงคุณสมบติัและ 
เงื�อนไขของตราสารที�เสนอขายเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนชั=นที� 1 หรือเงินกองทุนชั=นที� 2 แลว้แต่กรณี   

                                                           

12 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

13
 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 19/2559 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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ทั=งนี=  หากตราสารดงักล่าวมีกาํหนดเวลาไถ่ถอนใหร้ะบุปีที�ครบกาํหนดไถ่ถอนดว้ย 

  ขอ้ 1514   การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนจะเสนอขายได ้
ต่อผูล้งทุนตามลกัษณะและเงื�อนไขดงัต่อไปนี=  
  (1)  ผูล้งทุนสถาบนั  

(2)   ผูล้งทุนรายใหญ่  ทั=งนี=  เฉพาะกรณีที�ตราสารดงักล่าวมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี=  
         (ก)  เป็นตราสารชนิดที�มีการกาํหนดเงื�อนไขให้ผูถื้อตราสารปลดหนี=ใหแ้ก่ 
ธนาคารพาณิชยภ์ายหลงัการลดทุนของธนาคารพาณิชยแ์ละเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุน 
ชั=นที� 2 โดยการปลดหนี=ดงักล่าวตอ้งกาํหนดไวไ้ม่มากกวา่อตัราส่วนการลดทุนนั=น 

       (ข)  เป็นตราสารแปลงสภาพ 
  (3)  ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ� งไม่เกินสิบรายในรอบระยะเวลาสี�เดือนใด ๆ  ทั=งนี=   
ไม่วา่ผูล้งทุนในจาํนวนดงักล่าวจะมีผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่รวมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม 
         ในกรณีที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น นายหนา้ซื=อขายหลกัทรัพย ์ 
ผูค้า้หลกัทรัพยห์รือบุคคลอื�นใด มีการถือครองตราสารแทนบุคคลอื�น การนบัจาํนวนผูล้งทุน 
ตามวรรคหนึ�ง ใหน้บัจากบุคคลที�เป็นเจา้ของที�แทจ้ริงของตราสารนั=น  
   (4)  ผูล้งทุนใด ๆ สาํหรับการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั�วไป (public offering)   
ทั=งนี=  เฉพาะตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนชั=นที� 2 ซึ� งเป็นตราสารแปลงสภาพ  

  ขอ้ 1615   ในกรณีที�เป็นการขออนุญาตเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุน 
ซึ� งเป็นตราสารแปลงสภาพ ใหน้าํหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่ 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที�เกี�ยวกบัหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการในการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่ในกรณีทั�วไปมาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการอนุญาต
ตามประกาศนี=  เท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศนี=  โดยอนุโลม  ทั=งนี=  ในการอนุโลมใชใ้หส้าํนกังานพิจารณา
ตามประเภทผูล้งทุนของประกาศดงักล่าวที�สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูล้งทุนตามขอ้ 15 
  การอนุโลมใชต้ามวรรคหนึ�งไม่รวมถึงหลกัเกณฑที์�กาํหนดเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี=  
  (1)  จาํนวนหุน้ที�รองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ การกาํหนดอตัราและราคาแปลงสภาพ  
และการบงัคบัแปลงสภาพ 
  (2)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกหุน้รองรับ และการกาํหนดลกัษณะของ 
ผูข้ออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้ที�ออกใหม่ 

                                                           

14 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

15 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
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  ขอ้ 1716   ในกรณีที�ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื�อนบัเป็นเงินกองทุนซึ�งเป็นตราสารแปลงสภาพ หากต่อมาภายหลงัการขายตราสารดงักล่าว 
ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งมีการออกหุน้ใหม่เพิ�มเติมเนื�องจากมีเหตุตามขอ้ตกลงที�ทาํใหธ้นาคารพาณิชย ์
ตอ้งเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการแปลงสภาพ ใหถื้อวา่ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน 
ใหอ้อกหุ้นใหม่เพิ�มเติมเพื�อรองรับการแปลงสภาพเมื�อที�ประชุมผูถื้อหุน้ของธนาคารพาณิชยมี์มติ 
ใหอ้อกหุ้นเพิ�มเติมเพื�อรองรับการแปลงสภาพนั=นและไดย้ื�นมติดงักล่าวต่อสาํนกังานแลว้ 

17มิใหน้าํราคาแปลงสภาพที�กาํหนดตามขอ้ 13(4) วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีที�มีเหตุ 
ตามวรรคหนึ�ง  ทั=งนี=  ราคาแปลงสภาพที�กาํหนดใหม่เนื�องจากเหตุตามวรรคหนึ�ง ตอ้งไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ         
หา้สิบของราคาหุ้นสามญัของธนาคารพาณิชยใ์นช่วงที�มีเหตุดงักล่าวตามแนวทางที�สมาคมธนาคารไทย
กาํหนด 

หมวด 3 
เงื�อนไขที�ตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

__________________________ 

ส่วนที� 1 
เงื�อนไขทั�วไป 

__________________________ 

  ขอ้ 18   แต่งตั=งบุคคลที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานตามขอ้ 9 วรรคสอง (2) 
ประกอบกบัขอ้ 11 วรรคสาม เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
  ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูภ้ายหลงัการออกตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุน บุคคลที�จะไดรั้บแต่งตั=งให้เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ายใหม่จะตอ้งเป็นบุคคลที�มีรายชื�ออยูใ่นบญัชี
รายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติั
ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระทาํตามอาํนาจหนา้ที�ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
   ใหธ้นาคารพาณิชยส่์งเอกสารหรือหลกัฐานการเปลี�ยนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ต่อสาํนกังานตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานประกาศกาํหนดตามขอ้ 5  

 ขอ้ 19   ธนาคารพาณิชยที์�ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี=  

                                                           

16 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

17
 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 19/2559 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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  (1)18  จดัใหต้ราสารที�จะเสนอขายเป็นชนิดระบุชื�อผูถื้อ และตอ้งมีขอ้ความในใบตราสาร 
ที�เสนอขายซึ�งระบุวา่ธนาคารพาณิชยห์รือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากธนาคารพาณิชยจ์ะไม่รับจดทะเบียนการโอน
ตราสารไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั=นจะขดักบัขอ้จาํกดัการโอนที�ไดจ้ดทะเบียนไวต่้อสาํนกังาน 
เวน้แต่เป็นการเสนอขายตราสารต่อผูล้งทุนตามขอ้ 15(4) 
  (2)19  จดัใหเ้อกสารประกอบการเสนอขาย ระบุรายละเอียดการดอ้ยสิทธิ เงื�อนไข 
การปลดหนี=  หรือเงื�อนไขเกี�ยวกบัการแปลงสภาพไวใ้หช้ดัเจน  ทั=งนี=  ในกรณีที�เป็นการเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนตามขอ้ 15(1) (2) หรือ (3) ใหมี้ขอ้ความที�ระบุถึงขอ้จาํกดัการโอนตาม (1) ดว้ย 
  (3)  จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัเงินกองทุนเป็นรายเดือนภายในวนัที�ยี�สิบหา้  
ของเดือนถดัไปไวบ้นเวบ็ไซตข์องธนาคารพาณิชยด์งันี=  
         (ก)  เงินกองทุนขั=นตํ�าและเงินกองทุนส่วนเพิ�ม (minimum capital requirement 
and capital buffer) ตามอตัราที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดดงันี=  
    1.  อตัราส่วนเงินกองทุนชั=นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ (common equity  
tier 1 ratio: CET1 ratio) 
    2.  อตัราส่วนเงินกองทุนชั=นที� 1 (tier 1 ratio)  
    3.  อตัราส่วนเงินกองทุนทั=งสิ=น (total capital ratio)  
         (ข)  อตัราส่วนของเงินกองทุนตาม (ก) 1. 2. และ 3. ที�ธนาคารพาณิชยด์าํรงได ้  
ณ สิ=นวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
  (4)  กรณีที�เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ� งไม่เกินสิบรายตาม 
ขอ้ 15(3) ธนาคารพาณิชยต์อ้งไม่โฆษณาการเสนอขายตราสารดงักล่าว และหากจะมีการแจกจ่าย
เอกสารประกอบการเสนอขาย ธนาคารพาณิชยต์อ้งแจกจ่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ� งไม่เกิน
สิบรายตามที�ไดรั้บอนุญาตนั=น   
  (5)  กรณีที�เป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนชนิดที�เป็น 
ตราสารแปลงสภาพ ใหธ้นาคารพาณิชยด์าํเนินการดงันี=   
         (ก)  เสนอขายตราสารใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
มีมติอนุมติัใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกตราสารดงักล่าวและหุ้นรองรับ 
         (ข)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงเกี�ยวกบัค่าเสียหายหรือมาตรการเยยีวยาอื�น ๆ ที�ผูถื้อ 
ตราสารจะไดรั้บ ในกรณีที�ธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถจดัใหมี้หุน้รองรับได ้

                                                           

18 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

19 ถูกยกเลิกเพื�อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
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   ขอ้ 20   ในกรณีที�มีบุคคลใดแสดงความประสงคที์�จะลงทะเบียนการโอนตราสาร 
ดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุน ใหธ้นาคารพาณิชยต์รวจสอบความถูกตอ้งของการโอนตราสาร
ดงักล่าว หากพบวา่เป็นการโอนที�ขดัต่อขอ้จาํกดัการโอนที�ไดจ้ดทะเบียนไวต่้อสาํนกังาน  
ใหธ้นาคารพาณิชยป์ฏิเสธการลงทะเบียนการโอนตราสารนั=น  
  ในกรณีที�ธนาคารพาณิชยม์อบหมายบุคคลอื�นใหจ้ดัทาํทะเบียนตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื�อนบัเป็นเงินกองทุน ธนาคารพาณิชยต์อ้งควบคุมและดูแลใหบุ้คคลที�ไดรั้บมอบหมายนั=นปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑที์�กาํหนดในวรรคหนึ�งดว้ย 

  ขอ้ 20/120   ในกรณีที�เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนซึ�งเป็นตราสาร 
แปลงสภาพ ใหน้าํเงื�อนไขที�ตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ที�เกี�ยวกบัหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการในการขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที�ออกใหม่  
มาใชเ้ป็นเงื�อนไขที�ธนาคารพาณิชยต์อ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาตตามประกาศนี=  เท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้ 
กบัหลกัเกณฑต์ามหมวดนี=  โดยอนุโลม  ทั=งนี=  ในการอนุโลมใชใ้หส้าํนกังานพิจารณาตามประเภทผูล้งทุน
ของประกาศดงักล่าวที�สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูล้งทุนตามขอ้ 15 

ส่วนที� 2 
เงื�อนไขเพิ�มเติมสาํหรับการเสนอขายต่อ 

ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
__________________________ 

  ขอ้ 21   ความในหมวดนี=ใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็น
เงินกองทุนไม่วา่เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 15(1) หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 15(2)  
เวน้แต่ขอ้ 22 ขอ้ 23 และขอ้ 24 ใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกรณีที�เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 15(2) 

  ขอ้ 22   ก่อนการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนในแต่ละครั= ง 
ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตามขอ้ 15(2) ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสาร 
(issue rating) ที�เสนอขาย โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
  ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปนี=  
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานไดมี้หนงัสือ
แจง้ต่อสาํนกังานวา่ไม่สามารถทาํการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตราสารนั=นไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร  

                                                           

20 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
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และเหตุนั=นมิไดเ้กิดจากผูอ้อกตราสาร สาํนกังานอาจผอ่นผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนั=น 
กระทาํโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออื�นที�สาํนกังานกาํหนดได ้
  (2)  กรณีที�ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานโดยมีเหตุจาํเป็นและสมควร หรือเป็น 
กรณีที�พิจารณาไดว้า่ไม่จาํเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

 ขอ้ 23   เมื�อธนาคารพาณิชยไ์ดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนแลว้  
ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 22 อยา่งต่อเนื�องจนกวา่ 
สิทธิเรียกร้องตามตราสารจะระงบัลง เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร สาํนกังานอาจผอ่นผนั 
การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารโดยกาํหนดเงื�อนเวลาหรือเงื�อนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั=งนี=  โดยคาํนึงถึง
ความจาํเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือนั=น 

  ขอ้ 24   ในการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามขอ้ 15(2) ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหก้ารชกัชวนใหมี้การลงทุนหรือการใหค้าํแนะนาํเพื�อการซื=อ 
หรือขายตราสาร กระทาํโดยบริษทัหลกัทรัพยที์�สามารถดาํเนินการเช่นนั=นได ้เวน้แต่ธนาคารพาณิชย ์
เป็นบริษทัหลกัทรัพยที์�สามารถดาํเนินการดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้ โดยใหธ้นาคารพาณิชยป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ที�กาํหนดไวส้าํหรับการชกัชวนใหมี้การลงทุน หรือการใหค้าํแนะนาํเพื�อการซื=อหรือขายตราสารดว้ย 

  ขอ้ 25   ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสาร (fact sheet) 
ใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อนการเสนอขายตราสาร 

  ขอ้ 26   ใหธ้นาคารพาณิชยย์ื�นคาํขอใหส้มาคมตลาดตราสารหนี=ไทยพิจารณารับ 
ตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนเป็นตราสารหนี= ที�ขึ=นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี=ไทย
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัออกตราสารดงักล่าว 

  ขอ้ 27   ธนาคารพาณิชยต์อ้งจดัใหมี้ขอ้กาํหนดสิทธิที�มีรายการอยา่งนอ้ยตามที�กาํหนด         
ไวใ้นมาตรา 42(1) ถึง (9)   
   การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิจะกระทาํไดต่้อเมื�อการแกไ้ขเพิ�มเติมดงักล่าวมิไดข้ดั
หรือแยง้กบัขอ้กาํหนดในประกาศนี=   และการแกไ้ขเพิ�มเติมดงักล่าวไดด้าํเนินการโดยชอบตามขอ้กาํหนด
สิทธิ  ทั=งนี=  ใหธ้นาคารพาณิชยแ์จง้การแกไ้ขเพิ�มเติมนั=น พร้อมทั=งส่งสาํเนาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งต่อสาํนกังาน
และสมาคมตลาดตราสารหนี= ไทยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�การแกไ้ขเพิ�มเติมนั=นมีผลใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 28   ใหธ้นาคารพาณิชยมี์หนงัสือแจง้ให้ผูถื้อตราสารทราบโดยไม่ชกัชา้เมื�อปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงที�เป็นไปตามเงื�อนไขในการปลดหนี=ตามตราสารใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์หรือเมื�อมีกรณี 
ตอ้งบงัคบัแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามญัของธนาคารพาณิชย ์โดยตอ้งระบุรายละเอียดในการ
ดาํเนินการในเรื�องดงักล่าวไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือที�แจง้ 
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ส่วนที� 321 
เงื�อนไขเพิ�มเติมสาํหรับการเสนอขายต่อประชาชน 

เป็นการทั�วไป (public offering) 
_____________________ 

  ขอ้ 29   ใหน้าํความในขอ้ 22 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 28 มาใชบ้งัคบักบั 
การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนต่อประชาชนเป็นการทั�วไปตามขอ้ 15(4) ดว้ย 

    ประกาศ  ณ  วนัที�  16 มิถุนายน พ.ศ. 2557   
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
หมายเหตุ: 

          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 16/2557 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อ

นบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ลงวนัที� 16 มิถุนายน 2557  

          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 39/2557 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อ

นบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อ

นบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 44/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อ

นบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

          ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 19/2559 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อ

นบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 5) ลงวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

                                                           

21 ถูกเพิ�ม โดย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2558 เรื�อง การเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื�อนบัเป็นเงินกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัที� 3) ลงวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2558 


