คู่มือสําหรับประชาชน : การขอจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผ้ถู ือตราสารทางการเงิ นทีนับเป็ นเงิ นกองทุน
ชันที 1 (Additional Tier 1) ในปี ทีไม่มีผลกําไรหรือมีขาดทุนสะสมของธนาคารพาณิ ชย์ทีจดทะเบียน
ในประเทศ หรือของบริ ษทั เงิ นทุน
หน่ วยงานทีให้บริ การ: ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
การจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใดจากตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที 1
(Additional Tier 1) ของธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศหรือของบริษทั เงินทุนซึงได้รบั อนุมตั ใิ ห้
นับเงินทีได้รบั จากการออกจําหน่ายตราสารแสดงสิทธิในหนีเป็นเงินกองทุนชันที แล้วนัน จะต้องมี
ลักษณะ ดังนี
1.1 ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนต้องมีอาํ นาจเต็มทีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบียหรือ
ผลตอบแทนอืนใดเมือใดก็ได้ โดยห้ามมีขอ้ กําหนดในสัญญาว่าธนาคารพาณิชย์จะต้องจ่ายดอกเบียหรือ
ผลตอบแทนอืนใดให้กบั ผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที เมือมีการจ่ายผลตอบแทนให้
ผูถ้ อื ตราสารเงินกองทุนชันที ทีเป็นส่วนของเจ้าของ
อย่างไรก็ดี หากธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนไม่มกี ารจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใดให้กบั
ผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนนันไม่สามารถ
จ่ายผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื ตราสารทีนับเป็นเงินกองทุนชันที ทีเป็นส่วนของเจ้าของได้
1.2 ไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และการไม่จ่ายผลตอบแทนไม่ถอื เป็นการผิดนัดชําระ
1.3 ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนต้องมีสทิ ธิทจะยกเลิ
ี
กการจ่ายดอกเบียและผลตอบแทนอืนใด
ให้กบั ผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีนับเป็นเงินกองทุนชันที ได้ หากมีความจําเป็นต้องชําระเงินตาม
หนีสินหรือภาระผูกพันอืนทีถึงกําหนด
1.4 ในปีทธนาคารพาณิ
ี
ชย์หรือบริษทั เงินทุนนันไม่มผี ลกําไรหรือมีขาดทุนสะสม ห้ามมิให้ธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใดให้แก่ผถู้ อื ตราสารทางการเงินทีนับเป็น
เงินกองทุนชันที โดยจะจ่ายผลตอบแทนได้กต็ ่อเมือได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
รายกรณีไป โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจากป ัจจัย ความมันคงของธนาคารพาณิชย์ เช่น
ฐานะเงินกองทุน ความสามารถในการทํากําไร และระดับของกําไรสะสม เป็นต้น
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
( ) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 7/2558 เรือง องค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคาร
พาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศ ลงวันที 8 พฤษภาคม 2558
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2558/ThaiPDF/25580119.pdf
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(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 16/2559 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านเงินกองทุน
และการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องสําหรับบริษทั เงินทุน ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600031.pdf
(3) 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 าขอมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถกู ต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ให้ผยู้ นคํ
ื าขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นื
คําขอไม่ดาํ เนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้
ยืนคําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นื
คําขอดําเนินการตามข้อ 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 ขอให้หารือธนาคาร
แห่งประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ
รายละเอียด ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ
ดังนี
. นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
. กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจง
ข้อเท็จจริง หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
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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 60 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
2)

การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ท ี
เกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะ
กรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพือขอความคิดเห็น
จากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคง
เห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณา
. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

59 วัน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือขออนุญาตจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใดให้แก่ผ้ถู ือ
ตราสารทางการเงิ นทีนับเป็ นเงิ นกองทุนชันที ในปี ทีธนาคาร
พาณิ ชย์หรือบริ ษทั เงิ นทุนนันไม่มีผลกําไรหรือมีขาดทุนสะสม
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) แผนการเพิ มทุนเพือรองรับการจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทน
อืนใดให้แก่ผ้ถู ือตราสารทางการเงิ นทีนับเป็ นเงิ นกองทุนชันที
1 ในปี ทีธนาคารพาณิ ชย์หรือบริ ษทั เงิ นทุนนันไม่มีผลกําไร
หรือมีขาดทุนสะสม
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุน 3 ปี
ซึงรวมทังงบกําไรขาดทุนปี ปัจจุบนั ช่วงก่อนและหลังการจ่าย
ดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
4) ประมาณการเงิ นสํารองทีต้องกันสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชัน 3 ปี
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) ประมาณการขยายตัวของเงิ นกองทุนและสิ นทรัพย์เสียง 3 ปี
(แสดงรายละเอียดของเงิ นกองทุนประกอบด้วย)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6) เอกสารอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -
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ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนี ยม (ร้อยละ / บาท)

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 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

