(ตราพระบรมราชโองการ)

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็ นปี ที่ ๗๐ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยนิ ติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมพระราชกาหนด
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒* 1 พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

๒
“มาตรา ๓ ในพระราชกาหนดนี้
“นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หมายความว่า ตัวกลางที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์และได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชกาหนดนี้
“การแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์” หมายความว่า การที่นิติบุคคลเฉพาะกิจ
รับโอนสิ นทรัพย์หรื อรับสิ นทรัพย์ไว้เป็ นหลักประกันจากผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์ เพื่อทาการออกและ
จาหน่ายหลักทรัพย์แก่ผลู ้ งทุน โดยนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายหลักทรัพย์มาชาระหรื อมอบให้แก่
ผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์ตามความตกลงที่ทาไว้ และจะมีการชาระหนี้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์โดยขึ้นอยูก่ บั
กระแสรายรับที่เกิดจากสิ นทรัพย์ที่รับโอนมาหรื อที่รับไว้เป็ นหลักประกัน
“สิ นทรัพย์” หมายความว่า
(๑) สิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชาระหนี้เป็ นเงินที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับ หรื อ
(๒) สิ ทธิ เรี ยกร้องที่จะมีข้ ึนในอนาคตโดยให้ชาระหนี้ เป็ นเงินที่ก่อให้เกิดกระแส
รายรับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
“ผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์” หมายความว่า ผูโ้ อนหรื อจะโอนสิ นทรัพย์ หรื อให้หรื อ
จะให้สินทรัพย์ไว้เป็ นหลักประกันแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
“ทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน
“โครงการ” หมายความว่า โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการ
ตามพระราชกาหนดนี้
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชกาหนดนี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“มาตรา ๕ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(๒) กากับดูแลให้นิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดนี้
(๓) กาหนดประเภทของสิ นทรัพย์ที่อนุ ญาตให้ทาการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์ และประเภทของหลักทรัพย์ที่จะออกเนื่องจากการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(๔) ออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชกาหนดนี้

๓
(๕) กาหนดค่าธรรมเนียมในการดาเนิ นการต่าง ๆ ตามพระราชกาหนดนี้
(๖) ปฏิบตั ิการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกาหนดนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมอบอานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดาเนินการแทนได้
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว
ให้ใช้บงั คับได้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๖ แห่งพระราชกาหนดนิ ติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ นิติบุคคลเฉพาะกิจ มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๒๔
แห่งพระราชกาหนดนิ ติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๒
นิติบุคคลเฉพาะกิจ
มาตรา ๙ การแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ตามพระราชกาหนดนี้ ให้ดาเนิ นการ
โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่ งจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด หรื อนิติบุคคลอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อโดยการก่อตั้งทรัสต์
บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด นิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด หรื อทรัสต์ ที่จะจัดตั้งเป็ นนิ ติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหนึ่ง ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์เท่านั้น
การดาเนิ นการของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจโดยการก่อตั้งทรัสต์ ให้นาบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุนมาใช้บงั คับ เว้นแต่พระราชกาหนดนี้จะบัญญัติไว้
เป็ นอย่างอื่น และให้ทรัสตีมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ
มาตรา ๑๐ ในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ให้ผจู ้ าหน่ายสิ นทรัพย์หรื อบุคคล
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เสนอโครงการต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยต้องระบุรายละเอียด
ของโครงการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การเสนอโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้ยนื่ คาขออนุ ญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาพร้อมกันด้วย

๔
มาตรา ๑๑ เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิโครงการที่เสนอตามมาตรา ๑๐ แล้ว
ให้ดาเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจตามที่ระบุไว้ในโครงการเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตามพระราชกาหนดนี้ และให้ถือว่าความเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจดังกล่าวเกิดขึ้นนับแต่เมื่อได้
มีการอนุมตั ิโครงการนั้น
มาตรา ๑๑/๑ นิติบุคคลเฉพาะกิจจะดาเนินการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
หลายโครงการในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็ นกรณี ตามวรรคสอง
ในกรณี ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจดาเนินการโดยการก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตีอาจดาเนินการ
แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์หลายโครงการในขณะเดียวกันได้
มาตรา ๑๒ นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องดาเนิ นการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
ที่ได้รับอนุมตั ิ รวมทั้งให้มีอานาจดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(๑) รับโอนสิ นทรัพย์ หรื อรับสิ นทรัพย์ไว้เป็ นหลักประกัน
(๒) ออกหลักทรัพย์จาหน่ายแก่ผลู ้ งทุน
(๓) ทาสัญญากับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็ นไปตาม
โครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
(๔) ก่อหนี้สินหรื อภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
(๕) ลงทุนหรื อหาผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่รับโอนมาตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาต
(๖) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เพื่อประโยชน์
ในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
มาตรา ๑๓ ในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ห้ามมิให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ
กระทาการใดนอกจากที่กาหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุ มตั ิ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่การดาเนินงานของนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชกาหนดนี้
มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุ รกิจเงินทุนหรื อธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ
สามารถกระทาได้โดยมิตอ้ งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๕ การโอนสิ นทรัพย์ที่เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่า
เป็ นการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องอันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ตามบทบัญญัติ
มาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ ของลูกหนี้
ที่จะยกข้อต่อสู ้ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

๕
(๑) การโอนสิ นทรัพย์ที่ผรู ้ ับชาระหนี้เดิมเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้
(๒) การโอนสิ นทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้โดยผลของ
กฎหมายอันเนื่ องมาจากการควบกิจการของนิติบุคคลดังกล่าว
ในกรณี ที่ผรู ้ ับชาระหนี้ เดิมเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้แล้ว และได้มี
การเปลี่ยนตัวแทนดังกล่าวเป็ นบุคคลอื่นในภายหลัง และมิใช่เป็ นกรณี ตาม (๒) ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ
แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรับโอนสิ นทรัพย์ที่เป็ นสิ ทธิ เรี ยกร้องนั้นและการเปลี่ยนตัวแทนเรี ยกเก็บ
และรับชาระหนี้ไปยังลูกหนี้ นบั แต่วนั ที่มีการเปลี่ยนตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บงั คับกับการรับสิ นทรัพย์ไว้
เป็ นหลักประกันโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕/๑ ตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ของสิ นทรัพย์ที่มีการโอนมีหน้าที่
เก็บรักษาบัญชีและรายชื่ อลูกหนี้ตามสิ นทรัพย์ที่โอนไปแล้วนั้นไว้เป็ นบัญชีเฉพาะ และลูกหนี้
มีสิทธิตรวจดูขอ้ มูลตามบัญชีและรายชื่อของตนได้
มาตรา ๑๖ การโอนสิ นทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ ถ้าเป็ นสิ นทรัพย์ที่มี
หลักประกันอย่างอื่นที่มิใช่สิทธิ จานอง สิ ทธิ จานา หรื อสิ ทธิ อนั เกิดขึ้นแต่การค้ าประกัน ให้สิทธิ
ในสิ นทรัพย์ที่โอนนั้นตกแก่ผรู ้ ับโอนทุกช่วงจนถึงนิติบุคคลเฉพาะกิจ
มาตรา ๑๗ การโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นไม่วา่ จะกาหนดในกฎหมายใด
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับการโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการ
ทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อหลักประกันที่เกี่ยวพันกับสิ นทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ การโอนสิ นทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิที่มีดอกเบี้ยโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเกินกว่าร้อยละสิ บห้าต่อปี มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์มาใช้บงั คับ และให้นิติบุคคลเฉพาะกิจมีสิทธิ คิดดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์น้ นั
ในอัตราไม่สูงกว่าอัตราที่คิดไว้เดิมได้ ทั้งนี้ ตามวิธีการคิดดอกเบี้ยที่กาหนดไว้แต่เดิม
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่มีการฟ้ องคดีต่อศาลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่โอนให้แก่นิติบุคคล
เฉพาะกิจตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจเข้าสวมสิ ทธิ เป็ นคู่ความแทนผูจ้ าหน่าย
สิ นทรัพย์
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่โอนให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการที่ได้รับ
อนุมตั ิ หากศาลได้มีคาพิพากษาให้ผจู ้ าหน่ายสิ นทรัพย์เป็ นเจ้าหนี้ ตามคาพิพากษา ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ
เข้าสวมสิ ทธิ เป็ นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแทนผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์

๖
มาตรา ๒๐ การโอนสิ นทรัพย์จากผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์ไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิดว้ ยมูลค่าดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นราคาอันสมควร และไม่เป็ นการโอน
โดยมีค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร หรื อทาให้เจ้าหนี้ของผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์เสี ยเปรี ยบ
(๑) มูลค่าทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
(๒) มูลค่าที่ที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่ งมิใช่ที่ปรึ กษาทางการเงินของโครงการนั้น
ได้ให้ความเห็นว่าเป็ นราคาอันสมควรในการโอนสิ นทรัพย์ของโครงการ และพิจารณาถึงการเพิ่ม
ความน่าเชื่ อถือของธุ รกรรมในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ดว้ ยแล้ว
มาตรา ๒๑ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙
มาใช้บงั คับกับการโอนสิ นทรัพย์หรื อทรัพย์สินคืนให้แก่ผจู ้ าหน่ายสิ นทรัพย์ หรื อปลดสิ นทรัพย์
จากการเป็ นหลักประกันในระหว่างการดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมตั ิโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต. พบว่า นิติบุคคลเฉพาะกิจใดดาเนิน
โครงการที่ได้รับอนุมตั ิโดยมิได้ทาการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ให้สาเร็ จตามความมุ่งหมายของ
โครงการ และไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคล
เฉพาะกิจนั้น รวมทั้งมีอานาจเรี ยกให้นิติบุคคลเฉพาะกิจและผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์ตอ้ งร่ วมกันรับผิด
ชดใช้เงินเป็ นจานวนสองเท่าของจานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้น และเรี ยกเบี้ยปรับอีก
เป็ นจานวนหนึ่งล้านบาท
เงินที่ชดใช้และเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงาน ก.ล.ต. นาส่ งคลัง
เป็ นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๓ การเลิกบริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด นิติบุคคลอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อทรัสต์ ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ
จะกระทาได้ต่อเมื่อความเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นสิ้ นสุ ดลงแล้ว
มาตรา ๒๔ นิติบุคคลเฉพาะกิจสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(๑) นิติบุคคลเฉพาะกิจได้ชาระหนี้ให้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
จนครบถ้วน และได้โอนสิ นทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยูท่ ้ งั หมดคืนให้แก่ผจู ้ าหน่ายสิ นทรัพย์
หรื อปลดสิ นทรัพย์จากการเป็ นหลักประกันแล้ว
(๒) มีเหตุสิ้นสุ ดตามที่กาหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
(๓) สานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๒๒ หรื อมาตรา ๒๙”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แห่ งพระราชกาหนดนิ ติบุคคลเฉพาะกิ จ
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙ ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งผูแ้ ทนชัว่ คราวแล้ว หากสานักงาน ก.ล.ต.
เห็นว่านิติบุคคลเฉพาะกิจไม่อาจดาเนินกิจการต่อไปได้ ให้สานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียน
นิติบุคคลเฉพาะกิจ และให้ดาเนินการเลิกบริ ษทั และแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี โดยให้ถือว่าการแต่งตั้งดังกล่าว

๗
เป็ นการแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
แล้วแต่กรณี
การเลิกและการชาระบัญชีบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่การใดในการเลิกบริ ษทั และการชาระบัญชีเป็ น
อานาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ให้เป็ นอานาจและหน้าที่ของสานักงาน ก.ล.ต.”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“มาตรา ๓๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ทรัสตี หรื อตัวแทน
เรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจหรื อสถานที่ใด ๆ ซึ่งรวบรวมหรื อประมวลข้อมูล
โดยได้รับการมอบหมายของบุคคลดังกล่าวหรื อสถานที่ใด ๆ ซึ่ งเก็บเอกสารหลักฐานหรื อทรัพย์สิน
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในระหว่าง
เวลาทาการของสถานที่น้ นั เพื่อตรวจสอบกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ
รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน หรื อข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก
หรื อในระหว่างเวลาทาการของสถานที่น้ นั เพื่อทาการตรวจทรัพย์สิน ตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร
หรื อหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาอันเป็ นความผิดตามพระราชกาหนดนี้
(๓) ยึดหรื ออายัดเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ตามพระราชกาหนดนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรื อดาเนินคดี
(๔) สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูส้ อบบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ทรัสตี ตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรื อผูร้ วบรวม
หรื อประมวลข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลใด ๆ ที่เป็ นผูเ้ ก็บเอกสาร
หลักฐาน หรื อทรัพย์สินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ มาให้ถอ้ ยคาหรื อส่ งสาเนาหรื อแสดงสมุดบัญชี
เอกสาร ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่นเกี่ยวกับกิจการ การดาเนินงาน ทรัพย์สิน และหนี้สินของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ
(๕) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาให้ถอ้ ยคาหรื อส่ งสาเนาหรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรื อวัตถุใดที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
แก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่”

๘
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“มาตรา ๓๔ นิติบุคคลเฉพาะกิจใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๓ หรื อ
มาตรา ๑๕ วรรคสอง หรื อตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๕/๑
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท”
มาตรา ๑๐ บรรดาประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ออกตามพระราชกาหนดนิ ติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีประกาศ
ที่ออกตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพือ่ การแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติน้ ี คื อ โดยที่ พระราชกาหนดนิ ติบุคคลเฉพาะกิ จ
เพื่ อ การแปลงสิ นทรั พ ย์เป็ นหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ มี บ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การแปลงสิ นทรั พ ย์
เป็ นหลักทรั พ ย์อ ย่างจากัด และไม่ เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิ จในปั จจุ บัน ทาให้การประกอบกิ จการ
ของนิ ติบุคคลเฉพาะกิ จขาดความคล่องตัวและไม่สอดคล้องกับการทาธุ รกรรมดังกล่าวในระบบสากล
สมควรก าหนดให้ นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ มี อ านาจรั บ สิ นทรั พ ย์ไ ว้เป็ นหลัก ประกั น เพื่ อ ประโยชน์
ในการแปลงสิ น ทรั พ ย์เป็ นหลัก ทรั พ ย์ และปรั บ ปรุ ง การก าหนดรู ป แบบของนิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ
โดยตัด หลักเกณฑ์ก ารจัด ตั้งในรู ป แบบของกองทุ น รวม และให้นิติ บุค คลเฉพาะกิ จจัด ตั้งได้โ ดยการ
ก่ อ ตั้งทรั ส ต์ต ามกฎหมายว่าด้วยทรั ส ต์เพื่ อ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น แทน อัน จะท าให้เกิ ด ความคล่ อ งตัว
ในการดาเนิ นการ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติ มบทบัญญัติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและเอื้ออานวยต่อการพัฒนา
ธุรกรรมการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ดว้ ย จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

