ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 7/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมตั ิ
โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(ประมวล)
__________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 10 และมาตรา 12 วรรคสอง (5)
แห่งพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 อันเป็ น
พระราชกาหนดที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1) “โครงการ” หมายความว่า โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(2) “ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ” (originator) หมายความว่า ผูท้ ี่ประสงค์ให้สินทรัพย์
ของตนเป็ นสิ นทรัพย์ในโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(3) “สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(ก) ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
(4)1 ยกเลิกทั้ง (4)
(5) “ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
หรื อเทียบเท่า
(6) “ผูม้ ีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ หรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มี
อิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการอย่างมีนยั สาคัญ
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ไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะสื บเนื่องจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของ
ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการนั้นได้
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
การจัดการหรื อการดาเนินงานของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบาย
การจัดการหรื อการดาเนินงานของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ หรื อมีความ
รับผิดชอบในการดาเนินงานของผูม้ ีสิทธิ เสนอโครงการเยี่ยงกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่ง
ซึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการนั้น
(7) “ผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ ” (servicer) หมายความว่า ผูท้ ี่ให้บริ การเรี ยกเก็บและรับ
ชาระหนี้ที่เกิดจากการรับโอนสิ นทรัพย์ที่เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้อง และดาเนิ นการอื่นใดเพื่อประโยชน์ตามโครงการ
แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ข้อ 22 ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการที่จะยืน่ คาขออนุมตั ิโครงการต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามกฎหมายไทย ได้แก่
(ก) สถาบันการเงิน
(ข) บริ ษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ค) นิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ง) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่
(ก) หน่วยงานหรื อองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
(ข) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ”
การยืน่ คาขออนุมตั ิโครงการตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามข้อ 6 และให้ชาระค่าธรรมเนียม
การยืน่ คาขออนุมตั ิโครงการตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ข้อ 3 สานักงาน ก.ล.ต. จะอนุมตั ิโครงการได้ต่อเมื่อเข้าลักษณะดังต่อไปนี้
(1)3 ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูต้ ามโครงการ
ต่อผูล้ งทุนในประเทศในกรณี ทวั่ ไป โดยผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการเป็ นกิจการตามกฎหมายไทยตามข้อ 2(1)
ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการมีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ที่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
(2) โครงการมีการระบุแผนการเสนอขายหุ ้นกูไ้ ว้อย่างชัดเจน รวมทั้งระบุชื่อและที่อยู่
ของผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ และผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ สารอง (ถ้ามี)
(3) สิ นทรัพย์ที่จะโอนไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจต้องเป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องไม่วา่ ประเภทใด ๆ
ของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับในอนาคต หรื อสิ ทธิอื่นใดที่ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการ
สามารถแสดงได้อย่างชัดเจนว่าจะก่อให้เกิดกระแสรายรับในอนาคต โดยสิ ทธิเรี ยกร้องหรื อสิ ทธิอื่นใดดังกล่าว
ต้องเป็ นประเภทเดียวกันหรื อมีความเกี่ยวข้องกัน และผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการแสดงได้วา่ จะไม่เพิกถอนสิ ทธิ
หรื อกระทาการใด ๆ ที่จะมีหรื ออาจมีผลให้สิทธิน้ นั ด้อยลง
(4) มีการกาหนดแนวทางและวิธีการลงทุนหรื อการหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับจาก
สิ นทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน ในกรณี ที่โครงการมีแผนการเสนอขายหุน้ กูต้ ามโครงการในกรณี ทวั่ ไป การลงทุน
หรื อหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับจากสิ นทรัพย์น้ นั ต้องเป็ นการลงทุนในธุรกรรมที่มีความเสี่ ยงต่าและ
มีกาหนดระยะเวลาการชาระคืนก่อนวันถึงกาหนดชาระหนี้ตามหุน้ กูท้ ี่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และ
ต้องไม่เป็ นผลให้กระแสรายรับไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ดงั กล่าวได้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการลงทุน
ในบัตรเงินฝากหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ให้สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดรายละเอียดประเภทตราสารที่จะลงทุนหรื อวิธีการลงทุนเพิ่มเติมได้
(5) มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกระแสรายรับที่เกิดจากการรับโอนสิ นทรัพย์เพื่อชาระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูต้ ามโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตลอดอายุโครงการ
รวมทั้งการโอนสิ นทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือทั้งหมดกลับคืนให้ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการ ทั้งนี้ โดยต้องมี
รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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ยกเลิกทั้งวรรค 4
ข้อ 4 ในการพิจารณาว่าคาขออนุมตั ิโครงการใดมีลกั ษณะเป็ นไปตามประกาศนี้หรื อไม่
ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการหรื อโครงการมีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของโครงการนั้นเข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยง
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้
สานักงาน ก.ล.ต. อาจไม่อนุมตั ิโครงการตามคาขอดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สานักงาน ก.ล.ต. ต้องแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ
เสนอโครงการทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
(2) ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุมตั ิโครงการ หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้
บังคับกับโครงการที่ได้รับอนุมตั ิได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดเงื่อนไขให้ผมู ้ ี
สิ ทธิเสนอโครงการต้องปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้
(ก) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะ
ผ่อนผันให้ไม่คมุ้ ค่ากับต้นทุนของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการในการปฏิบตั ิ และมีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้
พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีนัยสาคัญสาหรับการพิจารณาอนุมตั ิโครงการในกรณี น้ นั
(ข) ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(ค) ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
ข้อ 55 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุมตั ิโครงการภายในเจ็ดสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่
สานักงานได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ในกรณีที่ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้
ให้ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการยืน่ คาขอผ่อนผันพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานภายใน

4

ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการอนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 มีผลใช้บงั คับวันที่
1 เมษายน 2554
5
ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.11/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการอนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิ งหาคม 2558 มีผลใช้บงั คับวันที่
1 กันยายน 2558

5
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ยื่นคาขออนุมตั ิโครงการ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
เว้นแต่สานักงานยอมรับคาขอผ่อนผันเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวในกรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยสานักงาน
จะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 6 เอกสารหลักฐานที่ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการต้องยืน่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่ประกาศนี้
กาหนด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_______________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอ
โครงการและหลักเกณฑ์ในการอนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

สารบัญเชิงอรรถ
ลำดับ ประกำศ
ประกำศ
ชื่ อเรื่ อง
ณ วันที่
ฉบับแม่ 13 มี.ค. 52 ที่ กจ. 7/2552 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมตั ิ
โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
1

2

เนื้อหำ

23 มี.ค. 54 ที่ กจ. 4/2554 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมตั ิ
ยกเลิกข้อ 1(4) และวรรคสอง
โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์(ฉบับที่ 2) ของข้อ 3 แก้ไขความในวรรค
หนึ่งของข้อ 2 และข้อ 3(1) แห่ง
ประกาศ กจ. 7/2552
6 ส.ค. 58
ที่ กจ.
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมตั ิ
แก้ไขความในข้อ 5 แห่งประกาศ
11/2558
โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์(ฉบับที่ 3) กจ. 7/2552

สถำนะ

ราชกิจจานุเบกษา

ใช้งาน
((มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
31 มี.ค. 52 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 เม.ย. 54 เป็ นต้นไป)

เล่มที่ 126 ตอนพิเศษที่
47 ง ลงวันที่ 30 มี.ค.52

ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 ก.ย. 58 เป็ นต้นไป)

เล่มที่ 128 ตอนพิเศษที่
38 ง ลงวันที่ 31 มี.ค.54

