ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ กจ. 7/2552
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติ
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
(ประมวล)
__________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 10 และมาตรา 12 วรรคสอง (5)
แหงพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 อันเปน
พระราชกําหนดที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
(1) “โครงการ” หมายความวา โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
(2) “ผูมีสิทธิเสนอโครงการ” (originator) หมายความวา ผูที่ประสงคใหสินทรัพย
ของตนเปนสินทรัพยในโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
(3) “สถาบันการเงิน” หมายความวา
(ก) ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
(4)1 ยกเลิกทั้ง (4)
(5) “ผูบริหาร” หมายความวา ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรก
นับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให
หมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
หรือเทียบเทา
(6) “ผูมีอํานาจควบคุม” หมายความวา ผูถือหุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณมี
อิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผูมีสิทธิเสนอโครงการอยางมีนัยสําคัญ
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ไมวาอิทธิพลดังกลาวจะสืบเนื่องจากการเปนผูถือหุน หรือไดรับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือบุคคลที่เขาลักษณะขอใดขอหนึ่งดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละยี่สิบหา
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูมีสิทธิเสนอโครงการ
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณสามารถควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการของ
ผูมีสิทธิเสนอโครงการนั้นได
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณสามารถควบคุมผูซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดําเนินงานของผูมีสิทธิเสนอโครงการใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดําเนินงานของผูมีสิทธิเสนอโครงการ
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณมีการดําเนินงานในผูมีสิทธิเสนอโครงการ หรือมีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของผูมีสิทธิเสนอโครงการเยี่ยงกรรมการหรือผูบริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหนง
ซึ่งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับบุคคลดังกลาวของผูมีสิทธิเสนอโครงการนั้น
(7) “ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้” (servicer) หมายความวา ผูที่ใหบริการเรียกเก็บและรับ
ชําระหนี้ที่เกิดจากการรับโอนสินทรัพยที่เปนสิทธิเรียกรอง และดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนตามโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
ขอ 22 ผูมีสิทธิเสนอโครงการที่จะยื่นคําขออนุมัติโครงการตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) กิจการตามกฎหมายไทย ไดแก
(ก) สถาบันการเงิน
(ข) บริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ค) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ง) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) กิจการตามกฎหมายตางประเทศ ไดแก
(ก) หนวยงานหรือองคการของรัฐบาลตางประเทศ
(ข) นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศ”
การยื่นคําขออนุมัติโครงการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอ 6 และใหชําระคาธรรมเนียม
การยื่นคําขออนุมัติโครงการตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
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ตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
ขอ 3 สํานักงาน ก.ล.ต. จะอนุมัติโครงการไดตอเมื่อเขาลักษณะดังตอไปนี้
(1)3 ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงคจะขออนุญาตเสนอขายหุนกูตามโครงการ
ตอผูลงทุนในประเทศในกรณีทั่วไป โดยผูมีสิทธิเสนอโครงการเปนกิจการตามกฎหมายไทยตามขอ 2(1)
ตองไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูมีสิทธิเสนอโครงการมีกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม
ที่มีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วาดวยการกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท โดยอนุโลม
(2) โครงการมีการระบุแผนการเสนอขายหุนกูไวอยางชัดเจน รวมทั้งระบุชื่อและที่อยู
ของผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ และผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สํารอง (ถามี)
(3) สินทรัพยที่จะโอนไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจตองเปนสิทธิเรียกรองไมวาประเภทใด ๆ
ของผูมีสิทธิเสนอโครงการที่กอใหเกิดกระแสรายรับในอนาคต หรือสิทธิอื่นใดที่ผูมีสิทธิเสนอโครงการ
สามารถแสดงไดอยางชัดเจนวาจะกอใหเกิดกระแสรายรับในอนาคต โดยสิทธิเรียกรองหรือสิทธิอื่นใดดังกลาว
ตองเปนประเภทเดียวกันหรือมีความเกี่ยวของกัน และผูมีสิทธิเสนอโครงการแสดงไดวาจะไมเพิกถอนสิทธิ
หรือกระทําการใด ๆ ที่จะมีหรืออาจมีผลใหสิทธินั้นดอยลง
(4) มีการกําหนดแนวทางและวิธีการลงทุนหรือการหาผลประโยชนจากกระแสรายรับจาก
สินทรัพยไวอยางชัดเจน ในกรณีที่โครงการมีแผนการเสนอขายหุนกูตามโครงการในกรณีทั่วไป การลงทุน
หรือหาผลประโยชนจากกระแสรายรับจากสินทรัพยนั้นตองเปนการลงทุนในธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ําและ
มีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนกอนวันถึงกําหนดชําระหนี้ตามหุนกูที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และ
ตองไมเปนผลใหกระแสรายรับไมเพียงพอตอการชําระหนี้ดังกลาวไดอยางครบถวน ซึ่งรวมถึงการลงทุน
ในบัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แหงประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ใหสํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดรายละเอียดประเภทตราสารที่จะลงทุนหรือวิธีการลงทุนเพิ่มเติมได
(5) มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกระแสรายรับที่เกิดจากการรับโอนสินทรัพยเพื่อชําระคืน
เงินตนและดอกเบี้ยใหแกผูถือหุนกูตามโครงการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการตลอดอายุโครงการ
รวมทั้งการโอนสินทรัพยและผลประโยชนคงเหลือทั้งหมดกลับคืนใหผูมีสิทธิเสนอโครงการ ทั้งนี้ โดยตองมี
รายละเอียดตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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ยกเลิกทั้งวรรค 4
ขอ 4 ในการพิจารณาวาคําขออนุมัติโครงการใดมีลักษณะเปนไปตามประกาศนีห้ รือไม
ใหสํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอโครงการหรือโครงการมีลักษณะหรือรูปแบบเปนไป
ตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะไดรับอนุญาตตามประกาศนี้ แตมีขอเท็จจริงซึ่งทําใหพิจารณาไดวา
ความมุงหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริง (substance) ของโครงการนั้นเขาลักษณะเปนการหลีกเลี่ยง
บทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย หรือประกาศนี้
สํานักงาน ก.ล.ต. อาจไมอนุมัติโครงการตามคําขอดังกลาวได ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. ตองแจงใหผูมีสิทธิ
เสนอโครงการทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน
(2) ในกรณีที่เขาลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจผอนผัน
ไมนําหลักเกณฑตามประกาศนี้มาใชพิจารณาคําขออนุมัติโครงการ หรือไมนําเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช
บังคับกับโครงการที่ไดรับอนุมัติได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุมครองผูลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื่อนไขใหผูมี
สิทธิเสนอโครงการตองปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดดวยก็ได
(ก) ประโยชนที่จะไดจากการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะ
ผอนผันใหไมคุมคากับตนทุนของผูมีสิทธิเสนอโครงการในการปฏิบัติ และมีขอเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทําให
พิจารณาไดวาหลักเกณฑหรือเงื่อนไขดังกลาว ไมมีนยั สําคัญสําหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการในกรณีนั้น
(ข) ผูมีสิทธิเสนอโครงการมีขอจํากัดตามกฎหมายอื่นที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะผอนผัน
(ค) ผูมีสิทธิเสนอโครงการมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่จะผอนผัน
ขอ 55 ใหสาํ นักงานแจงผลการพิจารณาคําขออนุมัติโครงการภายในเจ็ดสิบหาวันนับแตวันที่
สํานักงานไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนตามคูมือสําหรับประชาชน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอโครงการประสงคจะขอผอนผันหลักเกณฑตามประกาศนี้
ใหผูมีสิทธิเสนอโครงการยื่นคําขอผอนผันพรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอผอนผันตอสํานักงานภายใน

4

ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 4/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 มีผลใชบังคับวันที่
1 เมษายน 2554
5
ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.11/2558 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 มีผลใชบังคับวันที่
1 กันยายน 2558

5
สามสิบวันนับแตวันที่ยื่นคําขออนุมัติโครงการ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคูมือสําหรับประชาชน
เวนแตสํานักงานยอมรับคําขอผอนผันเมื่อพนระยะเวลาดังกลาวในกรณีมีเหตุจําเปนและสมควร โดยสํานักงาน
จะพิจารณาคําขอผอนผันใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
ขอ 6 เอกสารหลักฐานที่ผูมีสิทธิเสนอโครงการตองยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่ประกาศนี้
กําหนด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ขอ 7 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
_______________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เปนผูมีสิทธิเสนอ
โครงการและหลักเกณฑในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย จึงจําเปนตองออกประกาศนี้

สารบัญเชิงอรรถ
ลําดับ ประกาศ
ประกาศ
ชื่อเรื่อง
ณ วันที่
ฉบับแม 13 มี.ค. 52 ที่ กจ. 7/2552 หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติ
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
1

2

เนื้อหา

23 มี.ค. 54 ที่ กจ. 4/2554 หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติ
ยกเลิกขอ 1(4) และวรรคสอง
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย(ฉบับที่ 2) ของขอ 3 แกไขความในวรรค
หนึ่งของขอ 2 และขอ 3(1) แหง
ประกาศ กจ. 7/2552
6 ส.ค. 58
ที่ กจ.
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติ
แกไขความในขอ 5 แหงประกาศ
11/2558
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย(ฉบับที่ 3) กจ. 7/2552

สถานะ

ราชกิจจานุเบกษา

ใชงาน
((มีผลใชบังคับตั้งแต
31 มี.ค. 52 เปนตนไป)
ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 เม.ย. 54 เปนตนไป)

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

ใชงาน
(มีผลใชบังคับตั้งแต
1 ก.ย. 58 เปนตนไป)

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

