
 1

ตราสารที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสมดอกเบ้ีย ซึ่งนับเปนเงินกองทุนชั้นที2่ 
(CUMULATIVE HYBRID TIER 2 CAPITAL SECURITIES) 

 
ขอกําหนดเบ้ืองตนของตราสาร 

 

บริษัทผูออกหลักทรัพย : ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

ชนิดของตราสาร : ตราสารที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสมดอกเบี้ย ซึ่งนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 
(“หลักทรัพย”) 

มูลคารวม : ไมเกิน 2,500 ลานบาท 

ราคาเสนอขาย : เทากับมูลคาที่ตราไวของหลักทรัพย 

วัตถุประสงคในการใชเงินที่ไดจาก
เสนอขายหลักทรัพย 

: เงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยจะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปของบริษัทผู
ออกหลักทรัพยและเพื่อเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ฐานะเงินทุนของบริษัทผูออกหลักทรัพย 

วันครบกําหนด : 10 ป นับจากวันที่ออกหลักทรัพย 

อัตราดอกเบี้ย / ผลตอบแทน : จะทําการกําหนดในภายหลัง (ใกลกับวันที่ออกหลักทรัพย) โดยขึ้นอยูกับ
สภาวะตลาดในขณะที่ออกหลักทรัพย และภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของ
หลักทรัพยที่ออกในเวลานั้น และจะเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ /หรือ ประกาศหรือกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของที่ยังมีผลใชบังคับ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหลักทรัพย (หาก
มีการเสนอขายมากกวาหนึ่งครั้ง) 

(การชําระดอกเบี้ยในที่นี้จะเรียกวา “ผลตอบแทน” และวันชําระดอกเบี้ยแต
ละวันจะเรียกวา “วันชําระผลตอบแทน” อัตราผลตอบแทนจะหมายความ
รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการเพิ่มขึ้นในภายหลัง (step up rate )  

วิธีการเสนอขาย : การเสนอขายในวงจํากัด (Private Placements) 

การจดทะเบียนหลักทรัพย : หลักทรัพยที่เสนอขายจะไมนําไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

เหตุผิดนัด 

 

 

: ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับเหตุผิดนัดสําหรับหลักทรัพยที่เสนอขาย 

หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ (เหตุแหงการบังคับชําระหนี้ (Enforcement 
Events)) ขึ้น: 
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ก) บริษัทผูออกหลักทรัพยผิดนัดชําระหนี้เงินตนของหลักทรัพยในวันครบ
กําหนดชําระหนี้ หรือ 

ข) บริษัทผูออกหลักทรัพยผิดนัดชําระผลตอบแทน (รวมถึง เงินสวนเพิ่มอื่น 
ๆ) ของหลักทรัพยในวันครบกําหนดชําระหนี้ และการผิดนัดดังกลาวยังคง
มีอยูอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 14 วันติดตอกัน (นอกเหนือจากการงด
เวนการชําระผลตอบแทน ตามที่ระบุในหัวขอ “ขอจํากัดในการชําระ
ผลตอบแทน”) 

ผูถือหลักทรัพยอาจใชดุลพินิจของตนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในการ
ดําเนินกระบวนการตาง ๆ (ในประเทศไทยเทานั้น) เพื่อใชสิทธิเรียกรองเงิน
จํานวนดังกลาวตอบริษัทผูออกหลักทรัพย แตในกรณีของการผิดนัดชําระ
ผลตอบแทน ผูถือหลักทรัพยจะไมมีสิทธิเรียกรองใหเงินตนและผลตอบแทนตาม
หลักทรัพยหรือเงินจํานวนอื่นใดที่คางชําระเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน 
(accelerate payment) 

ในกรณีมีการดําเนินกระบวนการเลิกกิจการ (ตามรายละเอียดดานลาง) ของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย หรือผูถือหุนของบริษัทผูออกหลักทรัพยมีมติใหบริษัทผู
ออกหลักทรัพยเลิกกิจการ ผูถือหลักทรัพยอาจ (โดยเปนทางเลือกของผูถือ
หลักทรัพย) ใชสิทธิของตนโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังบริษัทผูออก
หลักทรัพยเพื่อใหเงินตนและผลตอบแทนของหลักทรัพยดังกลาวถึงกําหนดชําระ
โดยพลัน และใหเงินตนและดอกเบี้ยของหลักทรัพยถึงกําหนดชําระโดยพลันเมื่อ
มีการแจงการดังกลาวแลว 

กระบวนการเลิกกิจการ  หมายความถึง  การเกิดขึ้นของเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) ศาล หรือ องคกร หรือ หนวยงานที่มีกํากับดูแลในประเทศไทย (ซึ่งมีเขต
อํานาจ) ไดดําเนินกระบวนการ หรือ ออกกฎหมาย หรือ มีคําส่ัง เกี่ยวกับ
การแตงตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือผูชําระบัญชี ในคดีลมละลาย 
การฟนฟูกิจการ การปรับปรุงฐานะหนี้สิน การจัดลําดับทรัพยสินและ
หนี้สิน หรือการจัดการอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวของกับบริษัทผูออก
หลักทรัพยหรือกับทรัพย สินสวนใหญหรือทั้งหมดของบริษัทผูออก
หลักทรัพย หรือเพื่อวัตถุประสงคในการเลิกกิจการหรือการชําระบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย โดยการกําหนด การออกกฎหมาย หรือการออก
คําส่ังดังกลาวมิไดถูกยกเลิกหรือมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 60 วัน หรือ 

(ข) บริษัทผูออกหลักทรัพยยื่นคํารองเพื่อใชสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการลมละลาย 
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ขอจํากัดในการชําระผลตอบแทน : ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง (“BIS Ratio”) ของบริษัทผูออก
หลักทรัพยในวันครบกําหนดชําระผลตอบแทน ต่ํากวารอยละ 0 หรือ 

(ข)  BIS Ratio ของบริษัทผูออกหลักทรัพยต่ํากวารอยละ 0 ทันทีหลังจากวัน
ชําระผลตอบแทน หรือ 

(ค) ธนาคารแหงประเทศไทยเขาแทรกแซงโดยมีคําส่ังใหบริษัทผูออก
หลักทรัพยเพิ่มทุนหรือลดทุน และการเพิ่มทุนหรือลดทุนดังกลาวยัง
ดําเนินการไมเสร็จส้ิน 

บริษัทผูออกหลักทรัพยตองเล่ือนการชําระผลตอบแทนในวันชําระผลตอบแทน
ออกไป โดยแจงใหตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) ตัวแทนชําระเงิน (Paying 
agent) หรือ ทรัสตี (Trustee) (แลวแตกรณี) ทราบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 
วันทําการและตองไมมากกวา 15 วันทําการ (ซึ่งการแจงดังกลาวไมสามารถ
เพิกถอนไดและมีผลใหผูออกหลักทรัพยตองเล่ือนกําหนดการชําระดอกเบี้ย
จํานวนดังกลาวที่จะตองชําระในวันชําระผลตอบแทนดังกลาว ยกเวนกรณีเขา
เงื่อนไขของการจํากัดการชําระเงิน) 

ในกรณีที่ไมเขาเหตุการณที่กําหนดตามวรรคกอน ในกรณีเขาเงื่อนไขของการ
จํากัดการชําระเงิน (ตามรายละเอียดดานลาง) บริษัทผูออกหลักทรัพยมีสิทธิ
เลือกที่จะเล่ือนกําหนดการชําระผลตอบแทนที่จะตองชําระในวันชําระ
ผลตอบแทนได 

ซึ่งการเลื่อนกําหนดการชําระผลตอบแทนตามที่ระบุในวรรคขางตน ไมถือวา
เปนการผิดนัดชําระหนี้ของบริษัทผูออกหลักทรัพยแตอยางใด 

เงื่อนไขของการจํากัดการชําระเงิน หมายความถึง ในชวงระยะเวลา 12 
เดือนกอนวันชําระผลตอบแทน บริษัทผูออกหลักทรัพยไมไดมีการประกาศ
และ/หรือจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนหรือชําระดอกเบี้ยในหลักทรัพยใด ๆ 
หรือตราสารใด ๆ ที่มีสิทธิในการไดรับชําระหนี้ในลําดับหลังจากหลักทรัพยของ
ผูออกหลักทรัพย และบริษัทผูออกหลักทรัพยคาดการณวากําไรสุทธิของรอบป
บัญชีปจจุบันจะเทากับ 0 หรือนอยกวา 

“ผลตอบแทนคางจายที่เล่ือนการชําระ” หมายความถึง ผลตอบแทนคาง
จายใด ๆ ที่ถูกเลื่อนการชําระโดยบริษัทผูออกหลักทรัพยตามขอจํากัดการ
ชําระผลตอบแทนที่ระบุไวในหัวขอนี้ 

เพื่อใหปราศจากขอสงสัย ผลตอบแทนคางจายที่เล่ือนการชําระจะถูกสะสม
เพื่อการชําระในอนาคต 
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ขอหามการจายเงินปนผลหรือ
ดอกเบี้ยจาย และขอจํากัดการใช
เงินทุน 

 ในกรณีที่บริษัทผูออกหลักทรัพยไมไดชําระผลตอบแทนหรือผลตอบแทนคาง
จายที่เล่ือนการชําระใดๆ เต็มจํานวนในวันชําระผลตอบแทน (ก) บริษัทผูออก
หลักทรัพยตองไมชําระเงินปนผลใด ๆ ใหแกผูถือหุน หรือชําระดอกเบี้ย หรือ 
ผลตอบแทนใด ๆ ในหลักทรัพยหรือตราสารที่มีสิทธิในการไดรับชําระหนี้ใน
ลําดับเดียวกันกับหรือหลังจากหลักทรัพยที่ออกในครั้งนี้ (ขอหามการ
จายเงินปนผลหรือดอกเบ้ียจาย) และ (ข) บริษัทผูออกหลักทรัพยตองไมไถ
ถอน ซื้อ ลด หรือไดมาดวยวิธีอื่นใดซึ่ง หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หลักทรัพยหรือ
ตราสารใด ๆ ของตนเองที่ มีสิทธิในการไดรับชําระหนี้ในลําดับหลังจาก
หลักทรัพยที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือหลักทรัพยใด ๆ ของบริษัทยอยของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย ซึ่งได รับผลประโยชนจากการค้ําประกันที่บริษัทผูออก
หลักทรัพยไดใหไว ซึ่งสิทธิในการไถถอนหลักทรัพยดังกลาว หรือสิทธิในการ
ไดรับชําระเงินภายใตการค้ําประกัน ในกรณีของการค้ําประกันดังกลาว อยูใน
ลําดับเดียวกับหรือหลังจากหลักทรัพยที่เสนอขายในครั้งนี้ (ขอจํากัดการใช
เงินทุน) 

สิทธิในการไถถอนหลักทรัพยกอน
ครบกําหนด 

 บริษัทผูออกหลักทรัพยอาจไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด (โปรดดู
รายละเอียดดานลาง) (ทั้งจํานวน และไมใชบางสวน) ในวันที่บริษัทผูออก
หลักทรัพยสามารถใชสิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนดได เมื่อเขา
เงื่อนไขการไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด (โปรดดูรายละเอียดดานลาง)  

เงื่อนไขการไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด หมายถึง 

(1) บริษัทผูออกหลักทรัพยไมมีหนี้สินลนพนตัว ณ ขณะที่มีการไถถอน
หลักทรัพยกอนครบกําหนด (โปรดดูรายละเอียดดานลาง) และ
ในทันทีหลังจากนั้น 

(2) บริษัทผูออกหลักทรัพยมิไดกระทําผิดตามเกณฑที่กําหนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องความเพียงพอของอัตราสวนการดํารง
เงินทุนที่บริษัทผูออกหลักทรัพยตองปฏิบัติตาม และ 

(3) บริษัทผูออกหลักทรัพยได รับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยแลวกอนการไถถอนหลักทรัพยกอนครบ
กําหนด 

ไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด หมายถึง ไถถอนหลักทรัพยกอนครบ
กําหนดเทากับมูลคาการไถถอนกอนครบกําหนด  (โปรดดู มูลคาการไถถอน
กอนครบกําหนด ดานลาง) 

“การไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด” และ “ถูกไถถอนกอนครบ
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กําหนด” ใหมีความหมายเดียวกัน 

วันที่บริษัทผูออกหลักทรัพยสามารถ
ใชสิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบ
กําหนด 

 วันใดวันหนึ่งหลังจากวันครบรอบหา (5) ปนับแตวันออกหลักทรัพย และวัน
ชําระผลตอบแทนใด ๆ ภายหลังจากวันดังกลาว  

การไถถอนหลักทรัพยกอนครบ
กําหนดดวยเหตุผลทางภาษี 

: ในกรณีที่บริษัทผูออกหลักทรัพยมีความเสี่ยงที่สําคัญจากการที่บริษัทผูออก
หลักทรัพยไมสามารถนําเงินจํานวนใดที่ไดชําระเกี่ยวกับหลักทรัพยมาหัก
คาใชจายเพื่อผลประโยชนในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทผูออก
หลักทรัพย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง หรือแกไข กฎหมายหรือกฎเกณฑ
ของประเทศไทย หรือ หนวยงานทางการเมือง หรือหนวยงานราชการใด ๆ ซึ่งมี
อํานาจในการเรียกเก็บภาษี หรือการเปลี่ยนแปลงในการนําไปใชหรือการ
ตีความอยางเปนทางการของกฎหมายหรือกฎเกณฑนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
หรือการแกไขไดมีผลใชบังคับในวันที่หรือหลังวันที่มีการออกหลักทรัพยครั้ง
แรก และบริษัทผูออกหลักทรัพยไมสามารถหลีกเลี่ยงภาระผูกพันนั้นไดทั้งที่ได
ดําเนินการอยางสมเหตุสมผลแลว ดังนั้น บริษัทผูออกหลักทรัพยอาจจะใช
สิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด (ทั้งจํานวน และไมใชบางสวน) ใน
จํานวนเทากับมูลคาการไถถอนกอนครบกําหนด โดยตองเปนไปตามเงื่อนไข
การไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนดในวันที่บริษัทผูออกหลักทรัพยสามารถ
ใชสิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด 

การไถถอนหลักทรัพยกอนครบ
กําหนดดวยเหตุผลทางกฎหมาย 

: หากหลักทรัพยขาดคุณสมบัติจะเปนหลักทรัพยที่บริษัทผูออกหลักทรัพยจะ
สามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทผูออกหลักทรัพย เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยเรื่องความเพียงพอของอัตราสวนการ
ดํารงเงินทุนที่บริษัทผูออกหลักทรัพยตองปฏิบัติตาม บริษัทผูออกหลักทรัพย
อาจจะใชสิทธิในการไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด (ทั้งจํานวน และไมใช
บางสวน) ในจํานวนเทากับมูลคาการไถถอนกอนครบกําหนด โดยตองเปนไป
ตามเงื่อนไขการไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนดในวันที่บริษัทผูออก
หลักทรัพยสามารถใชสิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด 

มูลคาการไถถอนกอนครบกําหนด : ในกรณีที่บริษัทผูออกหลักทรัพยใชสิทธิไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด หรือ 
ไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนดดวยเหตุผลทางภาษี หรือไถถอนหลักทรัพย
กอนครบกําหนดดวยเหตุผลทางกฎหมาย มูลคาการไถถอนกอนครบกําหนด
เทากับรอยละ 100 ของมูลคาที่ตราไวพรอมกับผลตอนแทนที่ยังไมไดชําระ (ถา
มี) ในระยะเวลาที่ตองชําระผลตอบแทนของงวดปจจุบัน (ถามี) จนถึง (และไม
รวมถึง) วันที่หลักทรัพยจะถูกการไถถอนกอนครบกําหนด 
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ลําดับในการไดรับชําระหนี้ของ
หลักทรัพย 

: หลักทรัพยนี้เปนภาระผูกพันโดยตรงของบริษัทผูออกหลักทรัพยและไมมี
หลักประกัน 

ในกรณีเกิดการดําเนินกระบวนการเลิกกิจการใด ๆ ผูถือหลักทรัพยจะไดรับ
ชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ตนมีสิทธิไดรับจากหลักทรัพยนี้ภายหลังจากที่บริษัทผู
ออกหลักทรัพยไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ผูฝากเงินและเจาหนี้อื่นๆ ของบริษัทผู
ออกหลักทรัพยทั้งหมดครบถวนแลว (รวมถึงหนี้สินของสํานักงาน และสาขา
ของบริษัทผูออกหลักทรัพยทั้งหมดไมวาตั้งอยูที่ใดก็ตาม และตราสารหนี้ใด ๆ 
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย (ไมวาจะเปนประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิก็
ตาม) ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในลําดับกอนหลักทรัพยซึ่งออกในครั้งนี้) ยกเวน
หลักทรัพยใด  ๆ  ซึ่งมี สิทธิได รับชําระหนี้ในลําดับเดียวกันหรือหลังจาก
หลักทรัพยที่ออกในครั้งนี้ 

หลักทรัพยที่ออกในครั้งนี้อยูในลําดับการไดรับชําระหนี้จากบริษัทผูออก
หลักทรัพยเดียวกันทั้งหมด และไมมีความแตกตางกัน แตมีสิทธิเหนือกวาผูถือ
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลายทุนซึ่งนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทผูออก
หลักทรัพย ผูถือหุนบุริมสิทธิ (ถามี) หรือ หุนสามัญของบริษัทผูออกหลักทรัพย 

สิทธิในการออกเสียง : ผูถือหลักทรัพยจะไมมีสิทธิในการรับหนังสือเชิญประชุมหรือเขารวมหรือ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทผูออกหลักทรัพย หรือ
รวมในการบริหารงานของบริษัทผูออกหลักทรัพย 

กฎหมายที่ใชบังคับ : หลักทรัพยนี้จะอยูภายใตบังคับและการตีความของกฎหมายไทย 

 


