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เอกสารแนบ 4
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับตราสารทางการเงินเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
(Additional tier 1)
1. ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) จะต้องมี
คุณสมบัติที่สาคัญครบทุกข้อ ดังนี้
(1) ได้รับชาระเงินครบเต็มจานวน
(2) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เลิกกิจการ ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 จะได้รับชาระเงินในลาดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ
ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์นั้น
(3) ออกจาหน่ายโดยไม่มีหลักประกันหรือการค้าประกันหรือการรับประกันโดยธนาคาร
พาณิชย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ที่จะทาให้มีสิทธิในการเรียกร้องเหนือกว่าเจ้าหนี้ประเภทอื่น
(4) ไม่มีกาหนดระยะเวลาการชาระคืนรวมทั้งต้องไม่มีเงื่อนไขที่เป็นแรงจูงใจให้ธนาคาร
พาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนด (No incentive to redeem) เช่น ไม่มีการกาหนดอัตราผลตอบแทนให้
สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (No step-up)
(5) ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ทาให้ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
เกิดความคาดหวังว่าธนาคารพาณิชย์จะไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
ก่อนครบกาหนด และต้องไม่ส่งสัญญาณต่อตลาดให้เกิดการคาดหวังว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาต
ให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกาหนด
(6) ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ได้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ การไถ่ถอนจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อ:
(6.1) ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารพาณิชย์
จะต้องเสนอแผนการไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
ดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการดาเนินการไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 30 วัน
ทั้งนี้ แผนการไถ่ถอนและแผนการทดแทนที่ธนาคารพาณิชย์เสนอจะต้อง
มีการออกตราสารทางการเงินที่มคี ุณภาพที่เท่ากันหรือดีกว่าเพื่อทดแทนตราสารเดิมที่จะไถ่ถอนในทันที
หรือก่อนการไถ่ถอน และการออกตราสารทดแทนนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการดารงความสามารถ
ในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์นั้น และ
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(6.2) ธนาคารพาณิชย์สามารถพิสูจน์ได้ว่าการไถ่ถอนนั้นจะไม่ส่งผลให้อัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์นั้นลดต่าลงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด
ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ธนาคารพาณิชย์อาจไถ่ถอนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ก่อน 5 ปีได้ โดยการไถ่ถอนจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ใน (6.1) และ (6.2) ข้างต้นด้วย
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนแปลงไป หรือ
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใหม่
โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารก่อน หากไม่มีข้อตกลง
หรือข้อกาหนดสิทธิระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ถือตราสารให้ไถ่ถอนในกรณีดังกล่าวได้
(7) ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อคืน1 ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้
โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้
(7.1) ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชย์จะต้อง
เสนอแผนการซื้อคืนและแผนการทดแทนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวมายัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ การซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 อาจเข้าข่ายเป็นการลดทุนทางอ้อม ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 80(1) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และถือเป็นกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง ซึ่งต้องห้าม
ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ดังนั้น ในกรณีที่
ธนาคารพาณิชย์จะซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่อง
การลดทุน และต้องเป็นกรณีที่เข้าเหตุที่จะซื้อคืนหุ้นของตนเองได้ตามมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วด้วย
(7.2) ธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคืน
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 อย่างเคร่งครัดด้วย

1

ทั้งนี้ การซื้อคืนเป็นการซื้อขายโดยความสมัครใจของผู้ถือตราสาร (ผู้ขาย) และธนาคารผู้ออก (ผู้ขอซื้อ) ตามราคาที่ตกลงกันและสามารถซื้อคืน
เพียงบางส่วนได้ ต่างจากการไถ่ถอนที่เป็นการชาระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือตามราคาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยหากมีการระบุไว้ในข้อตกลง
หรือข้อกาหนดสิทธิระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ถือตราสารให้สามารถไถ่ถอนได้ ผู้ถือตราสารจะต้องถูกไถ่ถอนทั้งหมดโดยไม่สามารถปฏิเสธ
การขอไถ่ถอนได้
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(8) การจ่ายดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใดของตราสารทางการเงินที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องมีลักษณะดังนี้
(8.1) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีอานาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอื่นใดเมื่อใดก็ได้ โดยห้ามมีข้อกาหนดในสัญญาว่าธนาคารพาณิชย์จะต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอื่นใดให้กับผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 เมื่อมีการจ่ายผลตอบแทน
ให้ผู้ถือตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ2 อย่างไรก็ดี หากธนาคารพาณิชย์ไม่มีการจ่าย
ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดให้กับผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ธนาคารพาณิชย์
นั้นไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของได้3
(8.2) ไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และการไม่จ่ายผลตอบแทน
ไม่ถือเป็นการผิดนัดชาระ
(8.3) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีสิทธิที่จะยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด
ให้กับผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้ หากมีความจาเป็นต้องชาระเงินตามหนี้สิน
หรือภาระผูกพันอื่นที่ถึงกาหนด
(8.4) ธนาคารพาณิชย์สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือ
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ก็ต่อเมื่อธนาคารพาณิชย์มีกาไรสะสมเพียงพอ
สาหรับการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนดังกล่าวและการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนดังกล่าว
ต้องไม่ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ มีอัตราส่ว นเงิน กองทุนต่อสิน ทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นต่ากว่าอัตราที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ หลักเกณฑ์ว่าด้วยแนวทางการระบุและการกากับดูแลธนาคารพาณิชย์
ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์
(9) ตราสารทางการเงินที่ออกต้องไม่ระบุอัตราผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรอื่นใด
ที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์เอง กล่าวคือ ต้องไม่มีการปรับผลตอบแทน
ของตราสารเมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์นั้นเปลี่ยนแปลงไป
(10) ตราสารทางการเงินที่สามารถนับเงินที่ได้รับจากการออกตราสารนั้นเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้ ต้องมีลักษณะครบทุกข้อ ดังนี้
(10.1) สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ได้ในระหว่างการดาเนินการ
ใกล้เคียงกับหุ้นสามัญ (Absorb losses on a going-concern basis) โดยต้องมีเงื่อนไขระบุในสัญญาว่า
(1) สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้เมื่อธนาคารพาณิชย์นั้นมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
2
3

การกระทาแบบนี้เรียกว่า Dividend pusher
การกระทาแบบนี้เรียกว่า Dividend stopper
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เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (CET1 ratio) ต่ากว่าอัตราที่ธนาคารพาณิชย์นั้นกาหนดไว้4 (Trigger
point) หรือ (2) สามารถถูกลดมูลค่าตราสารดังกล่าวลง (write down) ได้ เมื่อ CET1 ratio ต่ากว่าอัตรา
ทีธ่ นาคารพาณิชย์กาหนดไว้4 โดยการแปลงเป็นหุ้นสามัญและการลดมูลค่าตราสารดังกล่าวลงจะต้อง
ก่อให้เกิดผลครบทุกประการ ดังนี้
- ลดภาระจากการเรียกร้องเงินคืนของผู้ถือตราสาร หรือลดจานวนเงิน
ทีธ่ นาคารพาณิชย์ต้องนามาใช้ในการไถ่ถอนเมื่อธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนได้ อีกทั้งยังเป็น
การลดภาระการจ่ายผลตอบแทนทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดของตราสารดังกล่าวด้วย
- การลดมูลค่าตราสารหรือการแปลงเป็นหุ้นสามัญต้องส่งผลให้เงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- สาหรับมูลค่าของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนที่จะถูกลดมูลค่า
ลงหรือแปลงเป็นหุ้นสามัญต้องมีมูลค่าอย่างน้อยทาให้ CET1 ratio กลับมาอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราที่
ธนาคารพาณิชย์นั้นกาหนดไว้ (Trigger point) แต่หากไม่เพียงพอธนาคารพาณิชย์นั้นต้องตัดเป็นหนี้สูญ
หรือแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งจานวน
(10.2) สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ได้เมื่อธนาคารพาณิชย์นั้น
มีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้5 (At the point of non-viability) เพื่อรองรับ
Gone-concern basis โดยต้องมีเงื่อนไขระบุในสัญญาว่า (1) สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือ
(2) สามารถตัดเป็นหนี้สูญได้ เมือ่ ทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารพาณิชย์นั้น
(11) ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ซื้อตราสารทางการเงิน
ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เอง รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ให้การสนับสนุน
หรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแก่ บุคคลใดโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อนามาซื้อตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เอง เช่น การที่บริษัทลูก
ของธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ซื้อตราสารทางการเงินดังกล่าวเป็นต้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่อนุญาต
ให้ธนาคารพาณิชย์นับตราสารดังกล่าวตามจานวนที่บริษัทลูกนั้นลงทุนเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
(12) ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ธนาคารพาณิชย์ออกจะต้อง
ไม่มีเงื่อนไขที่จะชดเชยให้แก่ผู้ถือตราสารทางการเงิน หากตราสารทีธ่ นาคารพาณิชย์ออกใหม่ภายในเวลา
ที่กาหนดมีผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารทางการเงินเดิม (Recapitalisation)

4

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนดต้องมี CET1 ratio สูงกว่า 5.125%
(1) ธนาคารพาณิชย์อาจมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ (2) เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
ลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ (3) ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ด้วยตัวเอง เช่น ไม่สามารถหาผู้ลงทุนมาฟื้ นฟู
กิจการได้ เป็นต้น
5 ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
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2. หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดของตราสารทางการเงิน
ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1)
2.1 ธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดของตราสาร
ทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) ได้โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) กรณีวันจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดตรงกับวันสิ้นงวดการบัญชี ให้ใช้
ประมาณการกาไรสุทธิในงวดการบัญชีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนนั้นมาประกอบการพิจารณา
จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) ได้
(2) กรณีวันจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดเป็นวันหลังวันสิ้นงวดการบัญชี
ให้ใช้กาไรสุทธิจากงบการเงินของงวดการบัญชีก่อนหน้ามาประกอบการพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอื่นใดของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) ได้
2.2 ธนาคารพาณิชย์สามารถกาหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด
เพียงบางส่วน (Partial payment) ให้แก่ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
(Additional tier 1) ในหนังสือชี้ชวนได้
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เอกสารแนบ 5
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับตราสารทางการเงินเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ได้รับชาระเงินครบเต็มจานวน
2. ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เลิกกิจการ ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
จะได้รับชาระเงินในลาดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน และเจ้าหนี้สามัญของธนาคารพาณิชย์นั้น
3. ออกจาหน่ายโดยไม่มีหลักประกันหรือการค้าประกันหรือการรับประกันโดยธนาคาร
พาณิชย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ที่จะทาให้มีสิทธิในการเรียกร้องเหนือกว่าเจ้าหนี้ประเภทอื่น
4. เป็นตราสารที่มีกาหนดเวลาในการชาระหนี้ไม่ต่ากว่า 5 ปี และในช่วง 5 ปีสุดท้าย
ก่อนครบกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องทยอยลดการนับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Amortisation)
ตามวิธีเส้นตรง (Straight line basis) รวมทั้งต้องไม่กาหนดเงื่อนไขที่เป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์
ไถ่ถอนก่อนกาหนด (No incentive to redeem) เช่น ไม่มีการปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้น
ในลักษณะขัน้ บันได (No step-up)
5. ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ทาให้ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
เกิดความคาดหวังว่าธนาคารพาณิชย์จะไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ก่อนครบกาหนด
6. ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ได้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ การไถ่ถอนจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อ
6.1 ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารพาณิชย์จะต้อง
เสนอแผนการไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการดาเนินการไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 30 วัน
ทั้งนี้ แผนการไถ่ถอนและแผนการทดแทนที่ธนาคารพาณิชย์เสนอจะต้องมี
การออกตราสารทางการเงินที่มีคุณภาพที่เท่ากันหรือดีกว่าเพื่อทดแทนตราสารเดิมที่จะไถ่ถอนในทันที
หรือก่อนการไถ่ถอน และการออกตราสารทดแทนนั้นต้องอยู่ ภายใต้เงื่อนไขการดารงความสามารถ
ในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์นั้น
6.2 ธนาคารพาณิชย์สามารถพิสูจน์ได้ว่าการไถ่ถอนนั้นจะไม่ส่งผลให้อัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์นั้นลดต่าลงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด และ
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6.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าการไถ่ถอนก่อนกาหนดนั้นจะไม่ส่งผลให้
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงลดลงต่ากว่าร้อยละ 91 โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่ง
ผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการ
เพิ่มทุนใหม่ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่
- ประมาณการผลกาไรขาดทุนจากการดาเนินงาน
- ประมาณการขยายตัวของสินทรัพย์เสี่ยง และ
- ประมาณการเงินสารองที่ต้องกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ธนาคารพาณิชย์อาจไถ่ถอนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อน 5 ปีได้ โดยการไถ่ถอนจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ใน (6.1) (6.2) และ (6.3) ข้างต้นด้วย
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีของธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนแปลงไป หรือ
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใหม่
โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารก่อน หากไม่มี
ข้อตกลงหรือข้อกาหนดสิทธิระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ถือตราสารให้ไถ่ถอนในกรณีดังกล่าวได้
7. ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อคืน2 ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้
โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้
7.1 ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชย์จะต้อง
เสนอแผนการซื้อคืนและแผนการทดแทนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ดังกล่าว
มายังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ การซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 อาจเข้าข่ายเป็นการลดทุนทางอ้อม ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 80(1) แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และถือเป็นกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เป็นเจ้าของหุ้น
ของตนเอง ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไข
1 ตั้งแต่วันที่

1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป กาหนดให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 9 บวกด้วยร้อยละ 0.625
ต่อปี และทยอยเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละร้อยละ 0.625 จนครบร้อยละ 11.5 ในปี 2562 เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ดารง Conservation buffer เพิ่มเติมจากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกร้อยละ 2.5 โดยให้ทยอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบร้อยละ 2.5 ในปี 2562
2 ทั้งนี้ การซื้อคืนเป็นการซื้อขายโดยความสมัครใจของผู้ถือตราสาร (ผู้ขาย) และธนาคารผู้ออก (ผู้ขอซื้อ) ตามราคาที่ตกลงกันและสามารถซื้อ
คืนเพียงบางส่วนได้ ต่างจากการไถ่ถอนที่เป็นการชาระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือตามราคาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยหากมีการระบุไว้ในข้อตกลง
หรือข้อกาหนดสิทธิระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ถือตราสารให้สามารถไถ่ถอนได้ ผู้ถือตราสารจะต้องถูกไถ่ถอนทั้งหมดโดยไม่สามารถปฏิเสธ
การขอไถ่ถอนได้
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เพิ่มเติมแล้ว ดังนั้น ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์จะซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องการลดทุน และต้องเป็นกรณีที่เข้าเหตุที่จะซื้อคืนหุ้นของตนเองได้
ตามมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วด้วย
7.2 ธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคืน
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างเคร่งครัดด้วย
8. ตราสารทางการเงินที่ออกต้องไม่ระบุอัตราผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรอื่นใด
ที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์เอง กล่าวคือ ต้องไม่มีการปรับ
ผลตอบแทนของตราสารเมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์นั้นเปลี่ยนแปลงไป
9. ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ ต้องไม่ซื้อตราสารทางการเงิน
ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เอง รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ให้การสนับสนุน
หรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคลใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นามาซื้อตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เอง เช่น การที่บริษัท
ลูกของธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ซื้อตราสารทางการเงินดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์นับตราสารดังกล่าวตามจานวนที่บริษัทลูกนั้นลงทุนเป็นเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย์
10. สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ได้เมื่อธนาคารพาณิชย์นั้น
มีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้3 (At the point of non-viability) เพื่อรองรับ
Gone-concern basis โดยต้องมีเงื่อนไขระบุในสัญญาว่า (1) สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือ
(2) สามารถตัดเป็นหนี้สูญได้ เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารพาณิชย์นั้น

3

ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) ธนาคารพาณิชย์อาจมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ (2) เงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย์ลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ (3) ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ด้วยตัวเอง เช่น ไม่สามารถหาผู้ลงทุ น
มาฟื้นฟูกจิ การได้ เป็นต้น
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