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พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ในพระราชกําหนดนี้
“นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หมายความว่า ตัวกลางที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชกําหนดนี้
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“การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์” หมายความว่า การที่นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสินทรัพย์
หรือรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันจากผู้จําหน่ายสินทรัพย์ เพื่อทําการออกและจําหน่ายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน
โดยนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายหลักทรัพย์มาชําระหรือมอบให้แก่ผู้จําหน่ายสินทรัพย์ตามความตกลงที่ทําไว้
และจะมีการชําระหนี้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์โดยขึ้นอยู่กับกระแสรายรับที่เกิดจากสินทรัพย์ที่รับโอนมาหรือที่รับไว้
เป็นหลักประกัน
“สินทรัพย์” หมายความว่า
(๑) สิทธิเรียกร้องให้ชําระหนี้เป็นเงินที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับ หรือ
(๒) สิทธิเรียกร้องที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยให้ชําระหนี้เป็นเงินที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“ผู้จําหน่ายสินทรัพย์” หมายความว่า ผู้โอนหรือจะโอนสินทรัพย์ หรือให้หรือจะให้สินทรัพย์ไว้
เป็นหลักประกันแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
“ทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
“โครงการ” หมายความว่า โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกําหนดนี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(๒) กํากับดูแลให้นิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้
(๓) กําหนดประเภทของสินทรัพย์ที่อนุญาตให้ทําการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และประเภท
ของหลักทรัพย์ที่จะออกเนื่องจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(๔) ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
(๕) กําหนดค่าธรรมเนียมในการดําเนินการต่าง ๆ ตามพระราชกําหนดนี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกําหนดนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมอบอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดําเนินการแทนได้
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ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๖ แห่งพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๖ ให้ ยกเลิ กความในหมวด ๒ นิ ติบุ คคลเฉพาะกิจ มาตรา ๙ ถึ งมาตรา ๒๔
แห่งพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๒
นิติบุคคลเฉพาะกิจ
มาตรา ๙ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชกําหนดนี้ ให้ดําเนินการโดยนิติบุคคล
เฉพาะกิจ ซึ่งจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด หรือโดยการก่อตั้งทรัสต์
บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือทรัสต์ ทีจ่ ะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหนึ่ง ต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การแปลงสิ น ทรั พ ย์
เป็นหลักทรัพย์เท่านั้น
การดํ า เนิ น การของนิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ โดยการก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
ว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนมาใช้บังคับ เว้นแต่พระราชกําหนดนี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น และให้ทรัสตี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับนิติบุคคลเฉพาะกิจ
มาตรา ๑๐ ในการแปลงสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ให้ ผู้ จํ า หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บุ ค คล
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เสนอโครงการต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยต้องระบุรายละเอียด
ของโครงการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การเสนอโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาพร้อมกันด้วย
มาตรา ๑๑ เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. อนุมัติโครงการที่เสนอตามมาตรา ๑๐ แล้ว ให้ดําเนินการ
จดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจตามที่ระบุไว้ในโครงการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชกําหนดนี้
และให้ถือว่าความเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจดังกล่าวเกิดขึ้นนับแต่เมื่อได้มีการอนุมัติโครงการนั้น
มาตรา ๑๑/๑ นิติบุคคลเฉพาะกิจจะดําเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หลายโครงการ
ในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง
ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจดําเนินการโดยการก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตีอาจดําเนินการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์หลายโครงการในขณะเดียวกันได้
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มาตรา ๑๒ นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องดําเนินการต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
รวมทั้งให้มีอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) รับโอนสินทรัพย์ หรือรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกัน
(๒) ออกหลักทรัพย์จําหน่ายแก่ผู้ลงทุน
(๓) ทําสัญญากับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
(๔) ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
(๕) ลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่รับโอนมาตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื่อประโยชน์ในการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
มาตรา ๑๓ ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ห้ามมิให้นิติบุคคลเฉพาะกิจกระทําการใด
นอกจากที่กําหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่การดําเนินงานของนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชกําหนดนี้ มีลักษณะ
เป็นการประกอบธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจสามารถกระทําได้โดยมิต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๕ การโอนสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิเรียกร้องในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการโอนสิทธิ
เรียกร้องอันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ แต่ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง สิ ท ธิ ข องลู ก หนี้ ที่ จ ะยกข้ อ ต่ อ สู้ ต ามบทบั ญ ญั ติ
มาตรา ๓๐๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๑) การโอนสินทรัพย์ที่ผู้รับชําระหนี้เดิมเป็นตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้
(๒) การโอนสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชําระหนี้โดยผลของกฎหมาย
อันเนื่องมาจากการควบกิจการของนิติบุคคลดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้รับชําระหนี้เดิมเป็นตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้แล้ว และได้มีการเปลี่ยนตัวแทน
ดังกล่าวเป็ นบุค คลอื่นในภายหลัง และมิ ใช่ เป็น กรณีตาม (๒) ให้ นิติบุ คคลเฉพาะกิจ แจ้ง ข้อ เท็จ จริ ง
เกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิเรียกร้องนั้นและการเปลี่ยนตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้
ไปยั ง ลู ก หนี้ นั บแต่ วั นที่ มี การเปลี่ ยนตั วแทนเรี ยกเก็ บและรั บชํ าระหนี้ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับการรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕/๑ ตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้ของสินทรัพย์ที่มีการโอนมีหน้าที่เก็บรักษาบัญชี
และรายชื่อลูกหนี้ตามสินทรัพย์ที่โอนไปแล้วนั้นไว้เป็นบัญชีเฉพาะ และลูกหนี้มีสิทธิตรวจดูข้อมูลตามบัญชี
และรายชื่อของตนได้
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มาตรา ๑๖ การโอนสินทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน
อย่างอื่นที่มิใช่สิทธิจํานอง สิทธิจํานํา หรือสิทธิอันเกิดขึ้นแต่การค้ําประกัน ให้สิทธิในสินทรัพย์ที่โอนนั้น
ตกแก่ผู้รับโอนทุกช่วงจนถึงนิติบุคคลเฉพาะกิจ
มาตรา ๑๗ การโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับสินทรัพย์ตามโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกําหนดในกฎหมายใด
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินหรือหลักประกันที่เกี่ยวพันกับสินทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ การโอนสินทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติที่มีดอกเบี้ยโดยชอบด้วยกฎหมาย
เกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ
และให้นิติบุคคลเฉพาะกิจมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากสินทรัพย์นั้นในอัตราไม่สูงกว่าอัตราที่คิดไว้เดิมได้ ทั้งนี้
ตามวิธีการคิดดอกเบี้ยที่กําหนดไว้แต่เดิม
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่โอนให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนผู้จําหน่ายสินทรัพย์
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่โอนให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ หากศาล
ได้มีคําพิพากษาให้ผู้จําหน่ายสินทรัพย์เป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจเข้าสวมสิทธิ
เป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแทนผู้จําหน่ายสินทรัพย์
มาตรา ๒๐ การโอนสินทรัพย์จากผู้จําหน่ายสินทรัพย์ไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจในโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติด้วยมูลค่าดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นราคาอันสมควร และไม่เป็นการโอนโดยมีค่าตอบแทน
น้อยเกินสมควร หรือทําให้เจ้าหนี้ของผู้จําหน่ายสินทรัพย์เสียเปรียบ
(๑) มูลค่าทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
(๒) มูลค่าที่ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมิใช่ที่ปรึกษาทางการเงินของโครงการนั้นได้ให้ความเห็นว่า
เป็นราคาอันสมควรในการโอนสินทรัพย์ของโครงการ และพิจารณาถึงการเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกรรม
ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ด้วยแล้ว
มาตรา ๒๑ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙
มาใช้บังคับกับการโอนสินทรัพย์หรือทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้จําหน่ายสินทรัพย์ หรือปลดสินทรัพย์จากการเป็น
หลักประกันในระหว่างการดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. พบว่ า นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ ใดดํ า เนิ น โครงการ
ที่ได้รั บอนุมั ติโ ดยมิได้ทํ าการแปลงสิน ทรัพ ย์เ ป็นหลั กทรัพ ย์ให้สํ าเร็ จตามความมุ่งหมายของโครงการ
และไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น
รวมทั้งมีอํานาจเรียกให้นิติบุคคลเฉพาะกิจและผู้จําหน่ายสินทรัพย์ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้เงินเป็นจํานวน
สองเท่าของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้น และเรียกเบี้ยปรับอีกเป็นจํานวนหนึ่งล้านบาท
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เงินที่ชดใช้และเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงาน ก.ล.ต. นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๓ การเลิกบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด หรือทรัสต์ ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจจะกระทําได้ต่อเมื่อความเป็น
นิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นสิ้นสุดลงแล้ว
มาตรา ๒๔ นิติบุคคลเฉพาะกิจสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) นิติบุคคลเฉพาะกิจได้ชําระหนี้ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเฉพาะกิจจนครบถ้วน
และได้ โ อนสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ทั้ ง หมดคื น ให้ แ ก่ ผู้ จํ า หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ ปลดสิ น ทรั พ ย์
จากการเป็นหลักประกันแล้ว
(๒) มีเหตุสิ้นสุดตามที่กําหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ
(๓) สํานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๙”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวแล้ว หากสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่านิติบุคคล
เฉพาะกิจไม่อาจดําเนินกิจการต่อไปได้ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ
และให้ดําเนินการเลิกบริษัทและแต่งตั้งผู้ชําระบัญชี โดยให้ถือ ว่าการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นการแต่งตั้ง
ผู้ชําระบัญชีตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี
การเลิ ก และการชํ า ระบั ญ ชี บ ริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไป
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การใดในการเลิกบริษัทและการชําระบัญชีเป็นอํานาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของสํานักงาน ก.ล.ต.”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทรัสตี หรือตัวแทนเรียกเก็บ
และรับชําระหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูล โดยได้รับการมอบหมาย
ของบุคคลดังกล่าวหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งเก็บเอกสารหลักฐานหรือทรัพย์สินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบกิจการ
ทรัพย์สิน และหนี้สินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่าง
เวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อทําการตรวจทรัพย์สิน ตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระทําอันเป็นความผิดตามพระราชกําหนดนี้
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(๓) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๔) สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทรัสตี ตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือผู้รวบรวม หรือประมวลข้อมูลที่ได้รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลใด ๆ ที่เป็นผู้เก็บเอกสาร หลักฐาน หรือทรัพย์สินของนิติบุคคล
เฉพาะกิจ มาให้ถ้อยคําหรือส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับกิจการ
การดําเนินงาน ทรัพย์สิน และหนี้สินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(๕) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคํา
หรือส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ ใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๓ หรื อ มาตรา ๑๕
วรรคสอง หรือตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕/๑ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท”
มาตรา ๑๐ บรรดาประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตาม
พระราชกํ าหนดนิติ บุคคลเฉพาะกิจเพื่ อการแปลงสินทรัพ ย์เป็นหลั กทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ใช้บังคั บ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตาม
พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
อย่างจํากัดและไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทําให้การประกอบกิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ขาดความคล่องตัวและไม่สอดคล้องกับการทําธุรกรรมดังกล่าวในระบบสากล สมควรกําหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ
มีอํานาจรับสิน ทรัพย์ไว้เป็ นหลักประกั นเพื่อประโยชน์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลั ก ทรั พย์ และปรับปรุ ง
การกํ า หนดรู ป แบบของนิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ โดยตั ด หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง ในรู ป แบบของกองทุ น รวม และ
ให้ นิติบุคคลเฉพาะกิ จจัดตั้งได้ โดยการก่ อตั้งทรัส ต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัส ต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน แทน
อั นจะทํ าให้เกิ ดความคล่ องตั วในการดํ าเนินการ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม บทบัญ ญัติต่าง ๆ เพื่อ ให้สอดคล้อ ง
และเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ด้วย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

