คู่มือสําหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบในหลักการการออกตราสารทางการเงิ น
เพือนับเป็ นเงิ นกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์ทีจดทะเบียนในประเทศหรือของบริ ษทั เงิ นทุน
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
. เงือนไขในการยืนคําขอ
ธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศหรือบริษทั เงินทุนซึงประสงค์จะออกจําหน่ายตราสารแสดง
สิทธิในหนีเพือขอนับเข้าเป็นเงินกองทุนชันที 1 หรือ เงินกองทุนชันที 2 แล้วแต่กรณี ให้ยนขอความ
ื
เห็นชอบในหลักการจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนออกจําหน่าย เพือให้มนใจว่
ั าตราสารทีจะออกมี
คุณสมบัตเิ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด โดย
1.1 ตราสารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที 1 ต้อ งมีคณ
ุ สมบัตทิ ครบถ้
ี
วนตาม เอกสารแนบ 5 ของ ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 7/2558 เรือง องค์ประกอบของเงินกองทุนสํา หรับธนาคารพาณิชย์ทจด
ี
ทะเบียนในประเทศ ลงวันที 8 พฤษภาคม 2558 (รายละเอียดตามตารางสรุป Term Sheet ตามหัวข้อ
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก ในคู่มอื สําหรับประชาชนฉบับนี)
1.2 ตราสารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที 2 ต้อ งมีคณ
ุ สมบัตทิ ครบถ้
ี
วนตาม เอกสารแนบ 6 ของ ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 7/2558 เรือง องค์ประกอบของเงินกองทุนสํา หรับธนาคารพาณิชย์ทจด
ี
ทะเบียนในประเทศลงวันที 8 พฤษภาคม 2558 (รายละเอียดตามตารางสรุป Term Sheet ตามหัวข้อ
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก ในคู่มอื สําหรับประชาชนฉบับนี)
หลังจากทีธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศหรือบริษทั เงินทุนได้รบั ความเห็นชอบในหลักการออก
ตราสารทางการเงินเพือนับเป็ นเงินกองทุน และได้รบั ชําระเงินจากการออกจําหน่ายครบถ้วนแล้ว ให้ยนขอ
ื
อนุมตั เิ งินทีได้รบั จากการจําหน่ายตราสารดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุน ตามคู่มอื สําหรับประชาชน เรือง การขอ
อนุมตั นิ ับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศหรือของบริษทั
เงินทุน และหากประสงค์จะไถ่ถอนหรือซือคืนตราสารหนีดังกล่าวตามสิทธิทได้
ี มกี ารกําหนดไว้ จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดําเนินการ ตามคู่มอื สําหรับประชาชน เรือง การขอความ
เห็นชอบไถ่ถอนหรือซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนใน
ประเทศหรือของบริษทั เงินทุน
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 4 (6) และ มาตรา 29
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(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 7/2558 เรือง องค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคาร
พาณิชย์ที จดทะเบียนในประเทศ ลงวันที 8 พฤษภาคม 2558
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2558/ThaiPDF/25580119.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 16/2559 เรือง หลักเกณฑ์การกํา กับดูแลด้านเงินกองทุนและ
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องสําหรับบริษทั เงินทุน ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600031.pdf
(4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. /
เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาการพิจารณาคําขอ
อนุญาตของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
ลงวันที มกราคม
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/ /ThaiPDF/
.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่ส มบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื า
ขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุติการพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
3.1 นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ ืนคําขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
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3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 45 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย จะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

44 วัน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

ขันตอน
ข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือขออนุญาตในหลักการออกตราสารทางการเงิ น
พร้อมรายละเอียดและมูลค่าของตราสารทีจะออกจําหน่ าย
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
2) ร่างหนังสือชีชวน/ข้อกําหนดสิ ทธิ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
3) คุณลักษณะของตราสารทีจะออก เปรียบเทียบกับคุณสมบัติ
ของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีประกาศกําหนด โดยทําตาราง
สรุป Term Sheet ตามหัวข้อตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง
และคู่มือการกรอก ในคู่มือสําหรับประชาชนฉบับนี (กรณี
ตราสารเงิ นกองทุนชันที 1 หรือ ตราสารเงิ นกองทุนชันที 2)
แล้วแต่กรณี
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-
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ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
4) เอกสารอืนๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่ว น 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
1) ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีขอนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนชันที ของธนาคารพาณิชย์
19_ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
ตารางสรุป Term Sheet

2)

(หมายเหตุ: -)
ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีขอนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนชันที ของธนาคารพาณิชย์
19_ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
ตารางสรุป Term Sheet

3)

(หมายเหตุ: -)
ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีขอนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนชันที ของบริษทั เงินทุน
19_ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
ตารางสรุป Term Sheet

(หมายเหตุ: -)
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ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
4) ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีขอนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนชันที ของบริษทั เงินทุน
19_ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
ตารางสรุป Term Sheet

(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณี ขอนับตราสารเข้าเป็ นเงิ นกองทุนชันที ของธนาคารพาณิ ชย์
คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
. ได้รบั ชําระเงินเต็มจํานวน
. กรณีที ธพ. เลิกกิจการ ผูถ้ อื ตราสารดังกล่าวจะได้รบั ชําระ
เงินในลําดับหลังจากเจ้าหนีบุรมิ สิทธิ ผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนีสามัญ
และเจ้าหนีด้อยสิทธิทุกประเภท (รวมผูถ้ อื ตราสารทีนับเข้า
เป็นเงินกองทุน ชันที )
. ออกจําหน่ ายโดยไม่มหี ลักประกันหรือการคําประกันหรือ
การรับประกันโดย ธพ. หรือบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจฯ ทีจะทําให้
สิทธิเรียกร้องเหนือกว่าเจ้าหนีประเภทอืน
. ไม่มกี ําหนดเวลาการชําระคืนรวมทังต้องไม่มเี งือนไขทีเป็น
แรงจูงใจให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด (No incentive to redeem) เช่น
ไม่กาํ หนดอัตราดอกเบียในลักษณะขันบันได (No Step up)
. ต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ อื ตราสารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที
คาดหวังว่า ธพ. จะไถ่ถอนหรือซือคืนตราสารดังกล่าวก่อน
ครบกําหนด และต้องไม่ส่งสัญญาณต่อตลาดให้เกิดการ
คาดหวังว่า ธปท. จะอนุญาตให้มกี ารไถ่ถอนก่อนครบกําหนด
. มีสทิ ธิทจะไถ่
ี ถอนตราสารทางการเงินทีนับเป็น
เงินกองทุนชันที ได้หลังจาก ปีนับจากวันทีได้ออกตรา
สารนัน ทังนี การไถ่ถอนจะกระทําได้ต่อเมือ
( . ) ได้รบั ความเห็นชอบจาก ธปท. โดยจะต้องเสนอ
แผนการไถ่ถอนและการทดแทนต่อ ธปท. ก่อนดําเนินการ
ไถ่ถอนไม่น้อยกว่า วัน

อ้างอิ งข้อกําหนดสิ ทธิ ข้อ ... รายละเอียด ...
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คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
( . ) สามารถพิสูจน์ได้ว่า การไถ่ถอนก่อนกําหนดนันจะไม่
ส่งผลให้ BIS ratio ลดตําลงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั าตามที ธปท.กําหนด
. การซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที
ให้ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี
( . ) ได้รบั ความเห็นชอบจาก ธปท. โดย ธพ. เสนอแผนการ
ซือคืนและแผนการทดแทนตราสาร
( . ) ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทเกี
ี ยวข้องกับการซือ
คืนตราสารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที
. การจ่ายดอกเบียและผลตอบแทนอืนใดของตราสารทาง
การเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที
( . ) ธพ. ต้องมีอํานาจเต็มทีในการยกเลิกการจ่าย
ดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใดก็ได้ โดยห้ามมีขอ้ กําหนดใน
สัญญาว่า ธพ. จะต้องจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใด
ให้กบั ผูถ้ อื ตราสารดังกล่าว
( . ) ไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และไม่จา่ ย
ผลตอบแทนไม่ถอื เป็นการผิดนัดชําระ
( . ) ธพ. ต้องมีสทิ ธิจะยกเลิกการจ่ายดอกเบียและผลตอบแทน
อืนใดให้กบั ผู้ถอื ตราสารได้ หากมีความจําเป็นต้องชําระเงินตาม
หนีสินหรือภาระผูกพันอืนทีถึงกําหนด
( . ) ในปีที ธพ. นันไม่มผี ลกําไรหรือมีขาดทุนสะสม ห้าม
มิให้ ธพ. จ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใดให้แก่ผถู้ อื
ตราสาร โดยจะจ่ายผลตอบแทนได้กต็ ่อเมือได้รบั อนุญาต
จาก ธปท. เป็นรายกรณีไป
. ต้อ งไม่ระบุ อตั ราผลตอบแทนอ้า งอิงกับตัวแปรอืนใด
ทีมีความสัมพันธ์กบั ความเสียงด้านเครดิต
. ตราสารต้องมีลกั ษณะครบทุกข้อ ดังนี
( . ) สามารถรองรับผลขาดทุนของ ธพ. ได้ในระหว่าง
การดําเนินการใกล้เคียงกับหุน้ สามัญ (Absorb losses on
a going-concern basis) โดยต้องมีเงือนไขระบุในสัญญา
ว่า ( ) สามารถแปลงเป็ นหุน้ สามัญได้เมือ ธพ. นันมี
CET1 ratio ตํากว่าอัตราที ธพ. นันกําหนดไว้ (Trigger

อ้างอิ งข้อกําหนดสิ ทธิ ข้อ ... รายละเอียด ...
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อ้างอิ งข้อกําหนดสิ ทธิ ข้อ ... รายละเอียด ...

point) หรือ ( ) สามารถถูกลดมูลค่าตราสารดังกล่าวลง
(write down) ได้ เมือ CET1 ratio ตํากว่าอัตราที ธพ.
กําหนดไว้ โดยต้องก่อให้เกิดผลครบทุกประการ ดังนี
- ลดภาระจากการเรียกร้องเงินคืนของผูถ้ อื ตราสาร
หรือลดจํานวนเงินที ธพ. ต้องนํามาใช้ในการไถ่ถอนเมือ
ธพ. มีสทิ ธิทจะไถ่
ี ถอนได้
- การลดมูลค่าตราสารหรือการแปลงเป็นหุน้ สามัญ
ต้องส่งผลให้เงินกองทุนชันที ทีเป็ นส่วนของเจ้าของมี
มูลค่าเพิมขึน
- สําหรับมูลค่าของตราสารทางการเงินทีนับเป็น
เงินกองทุนทีจะถูกลดมูลค่าลงหรือแปลงเป็นหุน้ สามัญต้อง
มีมูลค่าอย่างน้อยทําให้ CET1 ratio กลับมาอยู่ใน
ระดับสูงกว่าอัตราที ธพ. นันกําหนดไว้ (Trigger point)
หากไม่เพียงพอ ธพ. ต้องตัดเป็นหนีสูญหรือแปลงเป็นหุน้
สามัญทังจํานวน
( . ) สามารถรองรับผลขาดทุนของ ธพ. ได้ เมือมีผลการ
ดําเนินงานทีไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ เพือรองรับ
Gone-concern basis โดยต้องมีเงือนไขระบุในสัญญาว่า
( ) สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือ ( ) สามารถตัดเป็น
หนีสูญได้ เมือทางการเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ ธพ. นัน
. ธพ. หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับ ธพ. ต้องไม่ซอตราสารทาง
ื
การเงินทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนของ ธพ. เอง รวมถึง
ไม่ให้การสนับสนุ นหรือช่วยเหลือทางการเงินทังโดย
ทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคลใดโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
นํามาซือตราสารของ ธพ. เอง
. ตราสารที ธพ. ออกจะต้องไม่มเี งือนไขทีจะชดเชยให้แก่ผู้
ถือตราสารทางการเงิน หากตราสารที ธพ. ออกใหม่ภายใน
เวลาทีกําหนดมีผลตอบแทนทีดีกว่าตราสารทางการเงิน
เดิม (Recapitalisation)
หมายเหตุ: ประกาศ ธปท. ที สนส. /
ในประเทศ ลว. พ.ค.

เรือง องค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยน
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. ได้รบั ชําระเงินเต็มจํานวน
. กรณีที ธพ. เลิกกิจการ ผูถ้ อื ตราสารดังกล่าวจะได้รบั ชําระเงิน
ในลําดับหลังจากเจ้าหนีบุรมิ สิทธิ ผู้ฝากเงินและเจ้าหนีสามัญ
. ออกจําหน่ ายโดยไม่มหี ลักประกันหรือการคําประกันหรือการ
รับประกันโดย ธพ. หรือบริษทั ในกลุ่มธุรกิจฯ ทีจะทําให้สทิ ธิ
เรียกร้องเหนือกว่าเจ้าหนีประเภทอืน
. มีกําหนดเวลาชําระหนีไม่ตํากว่า ปี และในช่วง ปีสุดท้าย
ก่อนครบกําหนดให้ ธพ. ต้องทยอยลดการนับเข้าเป็ นเงินกองทุน
ชันที ตามวิธเี ส้นตรง และต้องไม่มกี ารปรับเพิมอัตรา
ผลตอบแทนหรือเงือนไขทีเป็นแรงจูงใจให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด
(No incentive to redeem) เช่น ไม่กําหนดอัตราดอกเบียใน
ลักษณะขันบันได (No Step up)
. ต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ อื ตราสารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที
คาดหวังว่า ธพ. จะไถ่ถอนหรือซือคืนตราสารดังกล่าวก่อนครบ
กําหนด
. มีสทิ ธิทจะไถ่
ี ถอนตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชัน
ที ได้หลังจาก ปีนับจากวันทีได้ออกตราสารนัน ทังนี การ
ไถ่ถอนจะกระทําได้ต่อเมือ
( . ) ได้รบั ความเห็นชอบจาก ธปท. โดยจะต้องเสนอแผนการไถ่
ถอนและการทดแทนต่อ ธปท. ก่อนดําเนินการไถ่ถอนไม่น้อย
กว่า วัน
( . ) สามารถพิสูจน์ได้ว่า การไถ่ถอนก่อนกําหนดนันจะไม่
ส่งผลให้ BIS ratio ลดตําลงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั าตามที ธปท.
กําหนด
( . ) ธปท. เห็นว่าการไถ่ถอนก่อนกํา หนดจะไม่ส่งผลให้ BIS
Ratio ลดลงตํากว่าร้อยละ 91 โดยพิจารณาถึงป ัจจัยต่าง ๆ ที
1

ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2559 เปนตนไป กําหนดใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงเปน รอยละ 9 บวกดวยรอยละ 0.625
ตอป และทยอยเพิ่มขึน้ ทุกป ปละรอยละ 0.625 จนครบรอยละ 11.5 ในป 2562 เนือ่ งจากธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคาร
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จะส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนในระยะเวลา ปี ภายใต้
สมมติฐานว่าไม่มกี ารเพิมทุนใหม่
. การซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที ให้
ถือปฏิบตั ิ ดังนี
( . ) ได้รบั ความเห็นชอบจาก ธปท. โดย ธพ. เสนอแผนการซือ
คืนและแผนการทดแทนตราสาร
( . ) ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทเกี
ี ยวข้องกับการซือคืนตรา
สารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที
. ธ.พ. มีสทิ ธิเลือนการกําหนดเวลาในการชําระดอกเบียตามตรา
สารออกไปได้ หากไม่มกี ําไรจากการดําเนินงานและไม่จ่ายเงิน
ป ันผลสําหรับหุ้นสามัญและไม่จ่ายผลตอบแทนให้กบั ผู้ถือ
ตราสารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที
. ต้อ งไม่ระบุอตั ราผลตอบแทนอ้า งอิงกับตัวแปรอืนใดทีมี
ความสัมพันธ์กับความเสียงด้านเครดิต
. ธพ. หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับ ธพ. ต้องไม่ซอตราสารที
ื
สามารถ
นับเป็นเงินกองทุนของ ธพ. เอง รวมถึงไม่สนับสนุนหรือให้
ความช่วยเหลือทางด้านการเงินทังทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคล
ใด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือนํ ามาซือตราสารทางการเงินทีสามารถ
นับเป็นเงินกองทุนของ ธพ. เอง
. สามารถรองรับผลขาดทุนของ ธพ. ได้ เมือมีผลการดําเนินงาน
ทีไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ เพือรองรับ Gone-concern
basis โดยต้องมีเงือนไขระบุในสัญญาว่า ( ) สามารถแปลง
เป็นหุน้ สามัญ หรือ ( ) สามารถตัดเป็นหนีสูญได้ เมือทางการ
เข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ ธพ. นัน
หมายเหตุ: ประกาศ ธปท. ที สนส. /
ในประเทศ ลว. พ.ค.

เรือง องค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยน

พาณิช ยดํารง Conservation buffer เพิ่ม เติมจากอัตราสวนเงินกองทุนขัน้ ต่ําอีกรอยละ 2.5 โดยใหทยอยเพิ่มขึน้ รอยละ 0.625 ตอป ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป จนครบรอยละ 2.5 ในป 2562
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ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณี ขอนับตราสารเข้าเป็ นเงิ นกองทุนชันที ของบริ ษทั เงิ นทุน
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
. ได้รบั ชําระเงินเต็มจํานวน
. กรณีที บง. เลิกกิจการ ผูถ้ อื ตราสารดังกล่าวจะได้รบั ชําระเงินใน
ลําดับหลังจากเจ้าหนีบุรมิ สิทธิ ผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนีสามัญ และ
เจ้าหนีด้อยสิทธิทุกประเภท (รวมผูถ้ อื ตราสารทีนับเข้าเป็น
เงินกองทุน ชันที )
. ออกจําหน่ ายโดยไม่มหี ลักประกันหรือการคําประกันหรือการ
รับประกันโดย บง. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทีจะทําให้สทิ ธิ
เรียกร้องเหนือกว่าเจ้าหนีประเภทอืน
. ไม่มกี ําหนดเวลาการชําระคืนรวมทังต้องไม่มเี งือนไขทีเป็น
แรงจูงใจให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด (No incentive to redeem) เช่น
ไม่กําหนดอัตราดอกเบียในลักษณะขันบันได (No Step up)
. ต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ อื ตราสารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที คาดหวัง
ว่า บง. จะไถ่ถอนหรือซือคืนตราสารดังกล่าวก่อนครบกําหนด และ
ต้องไม่ส่งสัญญาณต่อตลาดให้เกิดการคาดหวังว่า ธปท. จะ
อนุญาตให้มกี ารไถ่ถอนก่อนครบกําหนด
. มีส ทิ ธิทจะไถ่
ี ถอนตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที
ได้หลังจาก ปีนับจากวันทีได้ออกตราสารนัน ทังนี การไถ่
ถอนจะกระทําได้ต่อเมือ
( . ) ได้รบั ความเห็นชอบจาก ธปท. โดยจะต้องเสนอแผนการไถ่
ถอนและการทดแทนต่อ ธปท. ก่อนดําเนินการไถ่ถอนไม่น้อยกว่า
วัน
( . ) สามารถพิสูจน์ได้ว่า การไถ่ถอนก่อนกําหนดนันจะไม่ส่งผล
ให้ BIS ratio ลดตําลงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั าตามที ธปท. กําหนด
. การซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที ให้
ถือปฏิบตั ิ ดังนี
( . ) ได้รบั ความเห็นชอบจาก ธปท. โดย บง. เสนอแผนการซือคืน
และแผนการทดแทนตราสาร
( . ) ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทเกี
ี ยวข้องกับการซือคืนตรา
สารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที

อ้างอิ งข้อกําหนดสิ ทธิ ข้อ ...
รายละเอียด ...
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คุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
. การจ่ายดอกเบียและผลตอบแทนอืนใดของตราสารทาง
การเงินทีนับเป็ นเงินกองทุนชันที
( . ) บง. ต้องมีอํานาจเต็มทีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบียหรือ
ผลตอบแทนอืนใดก็ได้ โดยห้ามมีขอ้ กําหนดในสัญญาว่า บง.
จะต้องจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใดให้กบั ผูถ้ อื ตราสาร
ดังกล่าว
( . ) ไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และไม่จา่ ย
ผลตอบแทนไม่ถอื เป็นการผิดนัดชําระ
( . ) บง. ต้องมีสทิ ธิจะยกเลิกการจ่ายดอกเบียและผลตอบแทน
อืนใดให้กบั ผู้ถอื ตราสารได้ หากมีความจําเป็นต้องชําระเงินตาม
หนีสินหรือภาระผูกพันอืนทีถึงกําหนด
( . ) ในปีที บง. นันไม่มผี ลกําไรหรือมีขาดทุนสะสม ห้ามมิให้ บง.
จ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใดให้แก่ผถู้ อื ตราสาร โดยจะจ่าย
ผลตอบแทนได้กต็ ่อเมือได้รบั อนุญาตจาก ธปท. เป็นรายกรณีไป
. ต้อ งไม่ระบุ อตั ราผลตอบแทนอ้า งอิง กับตัว แปรอืนใดทีมี
ความสัมพันธ์กบั ความเสียงด้านเครดิต
. ตราสารต้องมีลกั ษณะครบทุกข้อ ดังนี
( . ) สามารถรองรับผลขาดทุนของ บง. ได้ในระหว่างการ
ดําเนินการใกล้เคียงกับหุน้ สามัญ (Absorb losses on a goingconcern basis) โดยต้องมีเงือนไขระบุในสัญญาว่า ( ) สามารถ
แปลงเป็นหุน้ สามัญได้เมือ บง. นันมี CET1 ratio ตํากว่าอัตราที
บง. นันกําหนดไว้ (Trigger point) หรือ ( ) สามารถถูกลดมูลค่า
ตราสารดังกล่าวลง (write down) ได้ เมือ CET1 ratio ตํากว่า
อัตราที บง. กําหนดไว้ โดยต้องก่อให้เกิดผลครบทุกประการ
ดังนี
- ลดภาระจากการเรียกร้องเงินคืนของผูถ้ อื ตราสาร หรือ
ลดจํานวนเงินที บง. ต้องนํามาใช้ในการไถ่ถอนเมือ บง. มีสทิ ธิท ี
จะไถ่ถอนได้
- การลดมูลค่าตราสารหรือการแปลงเป็นหุน้ สามัญต้อง
ส่งผลให้เงินกองทุนชันที ทีเป็ นส่วนของเจ้าของมีมลู ค่าเพิมขึน

อ้างอิ งข้อกําหนดสิ ทธิ ข้อ ...
รายละเอียด ...
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คุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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- สําหรับมูลค่าของตราสารทางการเงินทีนับเป็น
เงินกองทุนทีจะถูกลดมูลค่าลงหรือแปลงเป็นหุน้ สามัญต้องมี
มูลค่าอย่างน้อยทําให้ CET1 ratio กลับมาอยู่ในระดับสูงกว่า
อัต ราที บง. นันกําหนดไว้ (Trigger point) หากไม่เพียงพอ บง.
ต้องตัดเป็นหนีสูญหรือแปลงเป็นหุน้ สามัญทังจํานวน
( . ) สามารถรองรับผลขาดทุนของ บง. ได้ เมือมีผลการ
ดําเนินงานทีไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ เพือรองรับ Goneconcern basis โดยต้องมีเงือนไขระบุในสัญญาว่า ( ) สามารถ
แปลงเป็นหุน้ สามัญ หรือ ( ) สามารถตัดเป็นหนีสูญได้ เมือ
ทางการเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ บง. นัน
. บง. หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับ บง. ต้องไม่ซอตราสารทางการเงิ
ื
น
ทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนของ ธพ. เอง รวมถึงไม่ให้การ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินทังโดยทางตรงและทางอ้อม
แก่บุคคลใดโดยมีวตั ถุประสงค์เพือนํามาซือตราสารของ บง. เอง
. ตราสารที บง. ออกจะต้องไม่มเี งือนไขทีจะชดเชยให้แก่ผถู้ อื ตรา
สารทางการเงิน หากตราสารที บง. ออกใหม่ภายในเวลาที
กําหนดมีผลตอบแทนทีดีกว่าตราสารทางการเงินเดิม
(Recapitalisation)
หมายเหตุ: ประกาศ ธปท. ที สนส. /
ในประเทศ ลว. พ.ค.

เรือง องค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยน
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ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณี ขอนับตราสารเข้าเป็ นเงิ นกองทุนชันที ของบริ ษทั เงิ นทุน
คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
. ได้รบั ชําระเงินเต็มจํานวน
. กรณีที บง. เลิกกิจการ ผูถ้ อื ตราสารดังกล่าวจะได้รบั ชําระเงินใน
ลําดับหลังจากเจ้าหนีบุรมิ สิทธิ ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนีสามัญ
. ออกจําหน่ายโดยไม่มหี ลักประกันหรือการคําประกันหรือการ
รับประกันโดย บง. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ทีจะทําให้สทิ ธิเรียกร้อง
เหนือกว่าเจ้าหนีประเภทอืน
. มีกําหนดเวลาชําระหนีไม่ตํากว่า ปี และในช่วง ปีสุดท้ายก่อน
ครบกําหนดให้ บง. ต้องทยอยลดการนับเข้าเป็นเงินกองทุนชันที
ตามวิธีเส้นตรง และต้องไม่มกี ารปรับเพิมอัตราผลตอบแทนหรือ
เงือนไขทีเป็นแรงจูงใจให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด (No incentive to
redeem) เช่น ไม่กําหนดอัตราดอกเบียในลักษณะขันบันได (No
Step up)
. ต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ อื ตราสารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที คาดหวังว่า
บง. จะไถ่ถอนหรือซือคืนตราสารดังกล่าวก่อนครบกําหนด
. มีสทิ ธิทจะไถ่
ี ถอนตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที
ได้หลังจาก ปีนับจากวันทีได้ออกตราสารนัน ทังนี การไถ่ถอนจะ
กระทําได้ต่อเมือ
( . ) ได้รบั ความเห็นชอบจาก ธปท. โดยจะต้องเสนอแผนการไถ่ถอน
และการทดแทนต่อ ธปท. ก่อนดําเนินการไถ่ถอนไม่น้อยกว่า วัน
( . ) สามารถพิสูจน์ได้ว่า การไถ่ถอนก่อนกําหนดนันจะไม่ส่งผลให้
BIS ratio ลดตําลงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั าตามที ธปท. กําหนด
( . ) ธปท. เห็นว่าการไถ่ถอนก่อนกําหนดจะไม่ส่งผลให้ BIS Ratio
ลดลงตํากว่าร้อยละ 9 บวก Conservation buffer โดยพิจารณาถึง
ป ัจจัยต่าง ๆ ทีจะส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนในระยะเวลา ปี
ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มกี ารเพิมทุนใหม่
. การซือคืนตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที ให้ถอื
ปฏิบตั ิ ดังนี
( . ) ได้รบั ความเห็นชอบจาก ธปท. โดย บง. เสนอแผนการซือคืนและ
แผนการทดแทนตราสาร

อ้างอิ งข้อกําหนดสิ ทธิ ข้อ ...
รายละเอียด ...
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( . ) ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทเกี
ี ยวข้องกับการซือคืนตราสาร
ทีนับเป็นเงินกองทุนชันที
. บง. มีสทิ ธิเลือนการกําหนดเวลาในการชําระดอกเบียตามตราสาร
ออกไปได้ หากไม่มกี ําไรจากการดําเนินงานและไม่จ่ายเงินปันผล
สํา หรับหุ้นสามัญและไม่จ่ายผลตอบแทนให้กบั ผู้ถือตราสารที
นับเป็นเงินกองทุนชันที
. ต้อ งไม่ระบุอตั ราผลตอบแทนอ้า งอิงกับตัว แปรอืนใดทีมี
ความสัมพันธ์กับความเสียงด้า นเครดิต
. บง. หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับ บง. ต้องไม่ซอตราสารที
ื
สามารถ
นับเป็นเงินกองทุนของ บง. เอง รวมถึงไม่สนับสนุนหรือให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินทังทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคลใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพือนํามาซือตราสารทางการเงินทีสามารถนับเป็น
เงินกองทุนของ บง. เอง
. สามารถรองรับผลขาดทุนของ บง. ได้ เมือมีผลการดําเนินงานที
ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ เพือรองรับ Gone-concern basis
โดยต้องมีเงือนไขระบุในสัญญาว่า ( ) สามารถแปลงเป็นหุน้ สามัญ
หรือ ( ) สามารถตัดเป็นหนีสูญได้ เมือทางการเข้าช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ บง. นัน
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