
   
 

   
 

9. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ทจ. 16/2557) (“ตราสาร Basel III”)   

ตราสาร Basel III (ทจ. 16/2557) แบบ PP-10 แบบ II แบบ HNW แบบ PO 
Issuer  ธนาคารพาณิชย์ 
สกุลเงิน สกุลเงินบาทในประเทศไทย

การขออนุญาต ต้องยื่นขออนุญาต 
หลักเกณฑ์การอนุญาต (ตราสาร Basel III)  
1. ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยไว้แน่นอน หรือ แปรผันตำมอัตรำดอกเบีย้ของสถำบันกำรเงินหรืออัตรำดอกเบี้ยอื่น  
2. มีข้อตกลงช ำระค่ำตรำสำรเป็นสกุลเงินบำท  
3. ไม่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่  

 มีเง่ือนไขไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดได้ (Puttable) หรือ 

 ก ำหนดเงื่อนไขให้สิทธติำมตรำสำรมีลักษณะเป็นตรำสำรแปลงสภำพ 
4. กรณีที่เป็นตรำสำรแปลงสภำพ  

 ต้องก ำหนดอัตรำและรำคำ1แปลงสภำพไว้อย่ำงชัดเจนในข้อก ำหนดสทิธิ 
 ให้น ำหลักเกณฑ์กำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพที่ออกใหม่ มำใช้เป็นหลักเกณฑ์ (เท่ำทีไ่ม่ขดักับกับ ทจ. 16/2557)  ทั้งนี้ไม่รวมถึง  

1) หลักเกณฑ์ที่เกีย่วกับ จ ำนวนหุน้ท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภำพ อัตรำและรำคำ และกำรบังคับแปลงสภำพ และ 
2) กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหอ้อกหุ้นรองรับ และลักษณะของผู้ขออนุญำต 

5. ค ำเรียกช่ือท่ีบ่งช้ีลักษณะเฉพำะของตรำสำร ดังนี้  
 ระบุช่ือเรียกว่ำ “ตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 1” (ส ำหรับตรำสำรที่เสนอขำยเพือ่นับเป็นเงินกองทุนประเภทเงินกองทุนช้ันท่ี 1) หรือ  

“ตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2” (ส ำหรับตรำสำรที่เสนอขำยเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทเงินกองทุนช้ันท่ี 2) 

 ระบุข้อควำมต่อท้ำยชื่อตรำสำร เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติและเง่ือนไขของตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำเพื่อนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 หรือ ช้ันท่ี 2  ทั้งนี้หำก ตรำสำรดังกล่ำวมีก ำหนดเวลำไถ่ถอนให้ระบุปีที่ครบก ำหนด 
ไถ่ถอนด้วย 

- หนังสือขอจดข้อจ ำกัดกำรโอน    - 
- ร่ำงข้อก ำหนดสิทธิ  (ยกเว้นมีประกัน)    

                                                           
1 ต้องไม่ก ำหนดรำคำแปลงสภำพ ≤ 50% ของรำคำหุ้นสำมัญของธนำคำรพำณิชย์ในช่วงก่อนหรือระหว่ำงกำรเสนอขำยตำมแนวทำงมรำสมำคมธนำคำรไทยก ำหนด (floor conversion price)  



   
 

   
 

ตราสาร Basel III (ทจ. 16/2557) แบบ PP-10 แบบ II แบบ HNW แบบ PO 
- รำยงำนลักษณะหุ้นกู ้     
- สัญญำแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/กรณจีัดให้มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)     
เกณฑ์การอนุญาต
- มีข้อควำมไม่รับจดทะเบยีนกำรโอนหำกขัดต่อข้อจ ำกัดกำรโอน     

 
การเสนอขายตราสาร Basel III (ทจ. 16/2557) แบบ PP-10 แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

หลักเกณฑ์ทั่วไป
1. ได้รับมติจำกกรรมกำร / ผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ.) ให้ออกตรำสำรหนี้      
2. ไม่เคยเสนอขำยตรำสำรหนี้ท่ีฝ่ำฝนืข้อก ำหนดกำรเสนอขำยในวงจ ำกัด 2 ปี

ก่อนยื่นค ำขอ 
   

 

การเสนอขายตราสาร Basel III (ทจ. 16/2557) แบบ PP-10 แบบ II แบบ HNW แบบ PO 
การเปิดเผยข้อมูล (filing) 
แบบ filing - ขั้นต่ ำตำมมำตรำ 69-70 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน/เพียงพอ/ไม่

ท ำให้ผู้ลงทุนเข้ำใจผดิในสำระส ำคญั 

แบบ factsheet NA 

การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในแบบ filing/ แบบ factsheet   

 
 
 
 



   
 

   
 

การเสนอขายตราสาร Basel III (ทจ. 16/2557) แบบ PP-10 แบบ II แบบ HNW แบบ PO 
เงื่อนไขภายหลังอนุญาต 
ตัวกลาง ในการท าหน้าท่ี product screening  

บริษัทหลักทรัพย์ท่ีท ำหน้ำที่จ ำหนำ่ยตรำสำรหนี ้    

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้  (ยกเว้นมีประกัน)  (ยกเว้นมีประกัน)  

ขึ้นทะเบียน ThaiBMA   (ภำยใน 30 วัน)
การจัด rating   (issue rating) 

กรณี Basel III tier 1 (ที่เป็นตรำสำรแปลงสภำพ)   (issuer rating ที่ระดับ investment gradeขึ้นไป) 
 
การเสนอขายตราสาร Basel III (ทจ. 16/2557) แบบ PP-10 แบบ II แบบ HNW แบบ PO 

ระยะเวลาการสอบทานพิจารณา
ระยะเวลาการสอบทานพิจารณา   สอบทำน = 45 วัน 

พิจำรณำ = 30 วัน 
สอบทำน = 45 วัน 
พิจำรณำ = 30 วัน 

ค่าธรรมเนียม ค าขออนุญาต 
แบบรำยครั้ง (บำท/ครั้ง) 30,000  30,000  30,000 30,000 

  



   
 

   
 

คุณสมบัติส าคัญของตราสาร Additional Tier 1 Additional Tier 2 
1. อายุ หุ้นกู้ด้วยสิทธที่ไม่ก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน (perpetual) หุ้นกู้ด้อยสิทธิอำยุ ≥ 5 ปี 
2. เงื่อนไขการรองรับผลขาดทุน Trigger event: 

2.1 Loss absorption on going concern เมื่อ CET 1 ratio* ต่ ำกว่ำอัตรำที ่ธพ. ก ำหนด ไม่ม ี

2.2 Loss absorption on gone concern เมื่อทำงกำรตัดสินใจเข้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินกัน ธพ. 

3. วิธีการรับรู้ผลขาดทุน  ถูกบังคับแปลงเป็นหุ้นสำมัญ (conversion to equity) หรือ  
 ถูกลดมลูค่ำ/ ปลดหนี้ (write down/write off) 

ทั้งนี้ ธพ. ต้องระบุวิธีกำรรับรูผ้ลขำดทุนให้ชัดเจนก่อนกำรเสนอขำย 
*CET 1 ration คือ อัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสีย่งท้ังสิ้น 

 

การเสนอขายตราสาร Basel III  
(ทจ. 16/2557) 

แบบ II แบบ HNW แบบ PO กองทุนทกุประเภท  
(ยกเว้น กองทุนรวมตลาดเงิน) 

Additional 
Tier 1 

Write down/ write off     

Conversion to equity     
Additional 

Tier 2 
Write down/ write off     

Conversion to equity     
 

  


