
 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 7/2552 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการอนุมติั 
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 10 วรรคสอง และมาตรา 12 วรรคสอง (5)  
แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540  อนัเป็น 
พระราชก าหนดท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29  
ประกอบกบัมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ 
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ในประกาศน้ี 
(1)  “โครงการ”  หมายความวา่   โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์

                           (2)  “ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ” (originator)  หมายความวา่   ผูท่ี้ประสงคใ์หสิ้นทรัพย ์  
ของตนเป็นสินทรัพยใ์นโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

(3)  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่  
       (ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ดว้ย 

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
        (ข)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
  (4)  “สาขาธนาคารต่างประเทศ”  หมายความวา่   สาขาธนาคารต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน                             
  (5)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความว่า   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไป 
หรือเทียบเท่า 
  (6)  “ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มี 
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของผูมี้สิทธิเสนอโครงการอยา่งมีนยัส าคญั  
ไม่วา่อิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
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        (ก)  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูมี้สิทธิเสนอโครงการ  
        (ข)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของ 
ผูมี้สิทธิเสนอโครงการนั้นได ้
        (ค)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย   
การจดัการหรือการด าเนินงานของผูมี้สิทธิเสนอโครงการใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย 
การจดัการหรือการด าเนินงานของผูมี้สิทธิเสนอโครงการ  
        (ง)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในผูมี้สิทธิเสนอโครงการ หรือมีความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานของผูมี้สิทธิเสนอโครงการเยี่ยงกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่ง
ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของผูมี้สิทธิเสนอโครงการนั้น  

(7)  “ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี” (servicer)  หมายความวา่   ผูท่ี้ใหบ้ริการเรียกเก็บและรับ 
ช าระหน้ีท่ีเกิดจากการรับโอนสินทรัพยท่ี์เป็นสิทธิเรียกร้อง และด าเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ตามโครงการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 2   ผูมี้สิทธิเสนอโครงการท่ีจะยืน่ค าขออนุมติัโครงการต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี   

(1)  เป็นสถาบนัการเงิน 
(2)  เป็นบริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

         (3)  เป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
(4)  เป็นบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั 

    การยืน่ค าขออนุมติัโครงการตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามขอ้ 6 และใหช้ าระค่าธรรมเนียม
การยืน่ค าขออนุมติัโครงการตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์

ขอ้ 3   ส านกังาน ก.ล.ต. จะอนุมติัโครงการไดต้่อเม่ือเขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูมี้สิทธิเสนอโครงการมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมท่ีไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามประกาศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์    
โดยอนุโลม 
                                  ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศ ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ
ตอ้งมีกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทยท่ีมีคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง 

(2)  โครงการมีการระบุแผนการเสนอขายหุ้นกูไ้วอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งระบุช่ือและท่ีอยู่ 
ของผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี และผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) 
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(3)  สินทรัพยท่ี์จะโอนไปยงันิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งเป็นสิทธิเรียกร้องไม่วา่ประเภทใด ๆ  
ของผูมี้สิทธิเสนอโครงการท่ีก่อใหเ้กิดกระแสรายรับในอนาคต หรือสิทธิอ่ืนใดท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
สามารถแสดงไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะก่อใหเ้กิดกระแสรายรับในอนาคต โดยสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอ่ืนใดดงักล่าว 
ตอ้งเป็นประเภทเดียวกนัหรือมีความเก่ียวขอ้งกนั และผูมี้สิทธิเสนอโครงการแสดงไดว้า่จะไม่เพิกถอนสิทธิ 
หรือกระท าการใด ๆ ท่ีจะมีหรืออาจมีผลใหสิ้ทธินั้นดอ้ยลง  

(4)  มีการก าหนดแนวทางและวิธีการลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับจาก 
สินทรัพยไ์วอ้ยา่งชดัเจน ในกรณีท่ีโครงการมีแผนการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในกรณีทัว่ไป การลงทุน 
หรือหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับจากสินทรัพยน์ั้นตอ้งเป็นการลงทุนในธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงต ่าและ 
มีก าหนดระยะเวลาการช าระคืนก่อนวนัถึงก าหนดช าระหน้ีตามหุน้กูท่ี้ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และ 
ตอ้งไม่เป็นผลใหก้ระแสรายรับไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีดงักล่าวไดอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึงรวมถึงการลงทุน 
ในบตัรเงินฝากหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคาร 
แห่งประเทศไทย พนัธบตัรกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดรายละเอียดประเภทตราสารท่ีจะลงทุนหรือวิธีการลงทุนเพิ่มเติมได ้

(5)  มีรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรกระแสรายรับท่ีเกิดจากการรับโอนสินทรัพยเ์พื่อช าระคืน 
เงินตน้และดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูต้ามโครงการ  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการตลอดอายุโครงการ 
รวมทั้งการโอนสินทรัพยแ์ละผลประโยชน์คงเหลือทั้งหมดกลบัคืนใหผู้มี้สิทธิเสนอโครงการ ทั้งน้ี โดยตอ้งมี
รายละเอียดตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
                           ในกรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการในวงจ ากดั 
หรือเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ  ผูมี้สิทธิเสนอโครงการไม่จ าตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1)  

ขอ้ 4   ในการพิจารณาวา่ค าขออนุมติัโครงการใดมีลกัษณะเป็นไปตามประกาศน้ีหรือไม่  
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการหรือโครงการมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้า่  
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของโครงการนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียง 
บทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี 
ส านกังาน ก.ล.ต. อาจไม่อนุมติัโครงการตามค าขอดงักล่าวได ้ ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ้งแจง้ใหผู้มี้สิทธิ
เสนอโครงการทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 
 (2)  ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังาน ก.ล.ต. อาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุมติัโครงการ หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใช้
บงัคบักบัโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้มี้
สิทธิเสนอโครงการตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได ้
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 (ก)  ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะ    
ผอ่นผนัใหไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของผูมี้สิทธิเสนอโครงการในการปฏิบติั และมีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าให้
พิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุมติัโครงการในกรณีนั้น 
   (ข)  ผูมี้สิทธิเสนอโครงการมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  

       (ค)  ผูมี้สิทธิเสนอโครงการมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

  ขอ้ 5   ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. แจง้ผลการพิจารณาค าขอภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี 
ส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

  ขอ้ 6   เอกสารหลกัฐานท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการตอ้งยื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามท่ีประกาศน้ี 
ก าหนด  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  13 มีนาคม พ.ศ. 2552     
 
 
 

                                    (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
    ประธานกรรมการ  
                                                        คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

_______________________________________________________________________________          

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีเป็นผูมี้สิทธิเสนอ
โครงการและหลกัเกณฑใ์นการอนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


