ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 39/2547
เรื่ อง กำหนดลักษณะผูล้ งทุนเพื่อประโยชน์ตำมประกำศเกี่ยวกับตัว๋ เงิน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 3(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 31/2547 เรื่ อง การกาหนดลักษณะของตัว๋ เงินที่เป็ นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2547 ข้อ 23(1)(ง) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 32/2547 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตัว๋ เงินที่เป็ นหลักทรัพย์และหุน้ กู้
ระยะสั้น ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และข้อ 6(5)(ง) แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 44/2543 เรื่ อง การยืน่ และการยกเว้นการยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 34/2547 เรื่ อง การยืน่ และการยกเว้น
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกำศนี้
(1) “บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด หรื อนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
(2) “ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง (Leasing)” หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินที่
ผูใ้ ห้เช่าจัดหามาจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าหน่าย หรื อทรัพย์สินซึ่งยึดได้จากผูเ้ ช่ารายอื่น เพื่อให้ผเู ้ ช่าได้ใช้
ประโยชน์ในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรื อกิจการบริ การอย่างอื่นเป็ นทางค้า
ปกติ โดยผูเ้ ช่ามีหน้าที่ตอ้ งบารุ งรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ทั้งนี้ ผูเ้ ช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อน
ครบกาหนดเพียงฝ่ ายเดียวไม่ได้ แต่ผเู ้ ช่ามีสิทธิที่จะซื้อหรื อเช่าทรัพย์สินนั้นต่อไปในราคาหรื อค่าเช่า
ที่ได้ตกลงกัน
(3) “ธุรกิจแฟ็ กเตอริ ง (Factoring)” หมายความว่า ธุรกิจที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การ
ตกลงจะโอนทรัพย์สินที่จะได้รับจากการชาระหนี้ เนื่ องจากการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การระหว่างตน
กับลูกหนี้ของตนให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจแฟ็ กเตอริ ง โดยผูป้ ระกอบธุรกิจแฟ็ กเตอริ งตกลงจะให้สินเชื่อ
ซึ่งรวมถึงการให้กยู้ มื และการทดรองจ่ายแก่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การและรับที่จะดาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
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(ก) จัดให้มีบญั ชีทรัพย์สินที่จะได้รับจากการชาระหนี้
(ข) เรี ยกเก็บทรัพย์สินที่จะได้รับจากการชาระหนี้
(ค) รับผิดชอบในหนี้ที่ลูกหนี้ ของผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การผิดนัด
ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟ็ กเตอริ งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผูป้ ระกอบธุรกิจแฟ็
กเตอริ งอื่น ซึ่งรับโอนหรื อตกลงจะรับโอนทรัพย์สินจากผูป้ ระกอบธุรกิจแฟ็ กเตอริ งตามวรรคหนึ่งและ
รับที่จะดาเนินการตาม (ก) (ข) และ(ค) ด้วย
ข้อ 2 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ ธุ รกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง และ
ธุรกิจแฟ็ กเตอริ ง เป็ นบุคคลอื่นที่สานักงานประกาศกาหนดเพื่อประโยชน์ตามข้อกาหนดแห่งประกาศ
ดังต่อไปนี้
(1) ข้อ 3(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 31/2547 เรื่ อง การกาหนดลักษณะของตัว๋ เงินที่เป็ นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ซึ่งกาหนดว่า ตัว๋ เงินที่บริ ษทั ออกโดยระบุชื่อบุคคลที่สานักงานประกาศกาหนดเป็ นผูร้ ับเงิน และมี
ข้อความ “เปลี่ยนมือไม่ได้” หรื อคาอื่นที่มีความหมายในทานองเดียวกันในด้านหน้าของตัว๋ เงิน
ตั้งแต่วนั ที่ออกตัว๋ ดังกล่าว เป็ นตัว๋ เงินที่ไม่ใช่หลักทรัพย์
(2) ข้อ 23(1)(ง) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 32/2547 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตัว๋ เงินที่เป็ นหลักทรัพย์และหุน้ กู้
ระยะสั้น ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งกาหนดให้ถือว่าตัว๋ เงินที่บริ ษทั ออกโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการกูย้ มื เงินจากบุคคลที่สานักงานประกาศกาหนด เป็ นตัว๋ เงินที่ออกโดยได้รับ
อนุญาตจากสานักงานแล้ว และ
(3) ข้อ 6(5)(ง) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 44/2543 เรื่ อง การยืน่ และการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 34/2547 เรื่ อง การยืน่ และการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการ
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เสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งกาหนดว่าตัว๋ เงินที่บริ ษทั ออก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการกูย้ มื เงินจากบุคคลที่สานักงานประกาศกาหนด ให้ได้รับยกเว้นการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

