
 
(ตราพระบรมราชโองการ) 

 
พระราชบญัญติั 

แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีท่ี ๗๐ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ  
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑   พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชก าหนด 
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ พ.ศ. ๒๕๔๐  พ.ศ. ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒* 1 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

มาตรา ๓   ใหย้กเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๔๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

                                                        
*     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๒ ตอนท่ี ๒๑ ก ลงวนัท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 



 ๒ 

“มาตรา ๓   ในพระราชก าหนดน้ี 
“นิติบุคคลเฉพาะกิจ”  หมายความวา่   ตวักลางท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินการแปลง

สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยแ์ละไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชก าหนดน้ี 
“การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   การท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

รับโอนสินทรัพยห์รือรับสินทรัพยไ์วเ้ป็นหลกัประกนัจากผูจ้  าหน่ายสินทรัพย ์เพื่อท าการออกและ
จ าหน่ายหลกัทรัพยแ์ก่ผูล้งทุน โดยน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหลกัทรัพยม์าช าระหรือมอบใหแ้ก่ 
ผูจ้  าหน่ายสินทรัพยต์ามความตกลงท่ีท าไว ้และจะมีการช าระหน้ีแก่ผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยข้ึนอยูก่บั
กระแสรายรับท่ีเกิดจากสินทรัพยท่ี์รับโอนมาหรือท่ีรับไวเ้ป็นหลกัประกนั 

“สินทรัพย”์  หมายความวา่  
(๑)  สิทธิเรียกร้องใหช้ าระหน้ีเป็นเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสรายรับ หรือ 
(๒)  สิทธิเรียกร้องท่ีจะมีข้ึนในอนาคตโดยใหช้ าระหน้ีเป็นเงินท่ีก่อให้เกิดกระแส 

รายรับตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
“ผูจ้  าหน่ายสินทรัพย”์  หมายความวา่   ผูโ้อนหรือจะโอนสินทรัพย ์หรือให้หรือ 

จะใหสิ้นทรัพยไ์วเ้ป็นหลกัประกนัแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
“ทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
“โครงการ”  หมายความวา่   โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความวา่   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“ส านกังาน ก.ล.ต.”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการ 

ตามพระราชก าหนดน้ี 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา่   รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชก าหนดน้ี” 

มาตรา ๔   ใหย้กเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ พ.ศ. ๒๕๔๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๕   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชก าหนดน้ี ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
(๒)  ก ากบัดูแลใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบติัตามพระราชก าหนดน้ี 
(๓)  ก าหนดประเภทของสินทรัพยท่ี์อนุญาตใหท้ าการแปลงสินทรัพย ์

เป็นหลกัทรัพย ์และประเภทของหลกัทรัพยท่ี์จะออกเน่ืองจากการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์
(๔)  ออกประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชก าหนดน้ี 



 ๓ 

(๕)  ก าหนดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชก าหนดน้ี 
(๖)  ปฏิบติัการอ่ืนใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชก าหนดน้ี 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมอบอ านาจหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ าเนินการแทนได ้
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหน่ึง เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

ใหใ้ชบ้งัคบัได”้ 

มาตรา ๕   ใหย้กเลิกมาตรา ๖ แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง 
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๖   ใหย้กเลิกความในหมวด ๒ นิติบุคคลเฉพาะกิจ มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๒๔  
แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ พ.ศ. ๒๕๔๐   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“หมวด ๒ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
   

มาตรา ๙   การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามพระราชก าหนดน้ี ใหด้ าเนินการ 
โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซ่ึงจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือโดยการก่อตั้งทรัสต ์

บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด หรือทรัสต ์ท่ีจะจดัตั้งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

การด าเนินการของนิติบุคคลเฉพาะกิจโดยการก่อตั้งทรัสต ์ใหน้ าบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุนมาใชบ้งัคบั เวน้แต่พระราชก าหนดน้ีจะบญัญติัไว ้
เป็นอยา่งอ่ืน และใหท้รัสตีมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกบันิติบุคคลเฉพาะกิจ 

มาตรา  ๑๐   ในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใหผู้จ้  าหน่ายสินทรัพยห์รือบุคคล
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เสนอโครงการต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยตอ้งระบุรายละเอียด
ของโครงการตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

การเสนอโครงการตามวรรคหน่ึง ใหย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าพร้อมกนัดว้ย 



 ๔ 

มาตรา ๑๑   เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. อนุมติัโครงการท่ีเสนอตามมาตรา ๑๐ แลว้  
ใหด้ าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจตามท่ีระบุไวใ้นโครงการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ตามพระราชก าหนดน้ี และใหถื้อวา่ความเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจดงักล่าวเกิดข้ึนนบัแต่เม่ือได ้
มีการอนุมติัโครงการนั้น 

มาตรา ๑๑/๑   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะด าเนินการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
หลายโครงการในขณะเดียวกนัไม่ได ้เวน้แต่เป็นกรณีตามวรรคสอง   

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจด าเนินการโดยการก่อตั้งทรัสต ์ ทรัสตีอาจด าเนินการ 
แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยห์ลายโครงการในขณะเดียวกนัได ้

มาตรา ๑๒   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
ท่ีไดรั้บอนุมติั รวมทั้งใหมี้อ านาจดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑)  รับโอนสินทรัพย ์หรือรับสินทรัพยไ์วเ้ป็นหลกัประกนั 
(๒)  ออกหลกัทรัพยจ์  าหน่ายแก่ผูล้งทุน 
(๓)  ท าสัญญากบับุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

โครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 
(๔)  ก่อหน้ีสินหรือภาระผกูพนัตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 
(๕)  ลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์รับโอนมาตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาต 
(๖) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เพื่อประโยชน์ 

ในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
มาตรา ๑๓   ในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หา้มมิใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจ 

กระท าการใดนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั  เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

มาตรา ๑๔   ในกรณีท่ีการด าเนินงานของนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชก าหนดน้ี 
มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจ 
สามารถกระท าไดโ้ดยมิตอ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

มาตรา ๑๕   การโอนสินทรัพยท่ี์เป็นสิทธิเรียกร้องในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ 
เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องอนัชอบดว้ยกฎหมาย โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวไปยงัลูกหน้ีตามบทบญัญติั 
มาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของลูกหน้ี 
ท่ีจะยกขอ้ต่อสู้ตามบทบญัญติัมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  



 ๕ 

(๑)  การโอนสินทรัพยท่ี์ผูรั้บช าระหน้ีเดิมเป็นตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ี   
(๒)  การโอนสินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีโดยผลของ

กฎหมายอนัเน่ืองมาจากการควบกิจการของนิติบุคคลดงักล่าว  
ในกรณีท่ีผูรั้บช าระหน้ีเดิมเป็นตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีแลว้ และไดมี้ 

การเปล่ียนตวัแทนดงักล่าวเป็นบุคคลอ่ืนในภายหลงั และมิใช่เป็นกรณีตาม (๒) ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจ 
แจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการรับโอนสินทรัพยท่ี์เป็นสิทธิเรียกร้องนั้นและการเปล่ียนตวัแทนเรียกเก็บ
และรับช าระหน้ีไปยงัลูกหน้ีนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ี  ทั้งน้ี  
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ใหน้ าความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบ้งัคบักบัการรับสินทรัพยไ์ว ้
เป็นหลกัประกนัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕/๑   ตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีของสินทรัพยท่ี์มีการโอนมีหนา้ท่ี 
เก็บรักษาบญัชีและรายช่ือลูกหน้ีตามสินทรัพยท่ี์โอนไปแลว้นั้นไวเ้ป็นบญัชีเฉพาะ และลูกหน้ี 
มีสิทธิตรวจดูขอ้มูลตามบญัชีและรายช่ือของตนได ้

มาตรา ๑๖   การโอนสินทรัพยต์ามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั ถา้เป็นสินทรัพยท่ี์มี
หลกัประกนัอยา่งอ่ืนท่ีมิใช่สิทธิจ านอง สิทธิจ าน า หรือสิทธิอนัเกิดข้ึนแต่การค ้าประกนั ใหสิ้ทธิ 
ในสินทรัพยท่ี์โอนนั้นตกแก่ผูรั้บโอนทุกช่วงจนถึงนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

มาตรา ๑๗   การโอนและการเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียนเก่ียวกบัสินทรัพย์
ตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะก าหนดในกฎหมายใด 

ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบัการโอนและการเปล่ียนแปลงรายการ 
ทางทะเบียนเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือหลกัประกนัท่ีเก่ียวพนักบัสินทรัพยต์ามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘   การโอนสินทรัพยต์ามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัท่ีมีดอกเบ้ียโดยชอบ 
ดว้ยกฎหมายเกินกวา่ร้อยละสิบหา้ต่อปี มิใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมาย 
แพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบั และใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจมีสิทธิคิดดอกเบ้ียจากสินทรัพยน์ั้น 
ในอตัราไม่สูงกวา่อตัราท่ีคิดไวเ้ดิมได ้ ทั้งน้ี ตามวธีิการคิดดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวแ้ต่เดิม 

มาตรา ๑๙   ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีต่อศาลเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์โอนใหแ้ก่นิติบุคคล
เฉพาะกิจตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจเขา้สวมสิทธิเป็นคู่ความแทนผูจ้  าหน่าย
สินทรัพย ์

ในคดีพิพาทเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์โอนให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการท่ีไดรั้บ
อนุมติั หากศาลไดมี้ค าพิพากษาใหผู้จ้  าหน่ายสินทรัพยเ์ป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจ 
เขา้สวมสิทธิเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาแทนผูจ้  าหน่ายสินทรัพย ์



 ๖ 

มาตรา ๒๐   การโอนสินทรัพยจ์ากผูจ้  าหน่ายสินทรัพยไ์ปยงันิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ในโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัดว้ยมูลค่าดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นราคาอนัสมควร และไม่เป็นการโอน
โดยมีค่าตอบแทนนอ้ยเกินสมควร หรือท าให้เจา้หน้ีของผูจ้  าหน่ายสินทรัพยเ์สียเปรียบ 

(๑)  มูลค่าทางบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
(๒)  มูลค่าท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงมิใช่ท่ีปรึกษาทางการเงินของโครงการนั้น 

ไดใ้หค้วามเห็นวา่เป็นราคาอนัสมควรในการโอนสินทรัพยข์องโครงการ และพิจารณาถึงการเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือของธุรกรรมในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยด์ว้ยแลว้   

มาตรา ๒๑   ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๕  มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙  
มาใชบ้งัคบักบัการโอนสินทรัพยห์รือทรัพยสิ์นคืนให้แก่ผูจ้  าหน่ายสินทรัพย ์หรือปลดสินทรัพย ์
จากการเป็นหลกัประกนัในระหวา่งการด าเนินโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัโดยอนุโลม   

มาตรา ๒๒   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. พบวา่ นิติบุคคลเฉพาะกิจใดด าเนิน
โครงการท่ีไดรั้บอนุมติัโดยมิไดท้  าการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์หส้ าเร็จตามความมุ่งหมายของ 
โครงการ และไม่มีเหตุผลอนัสมควร  ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคล
เฉพาะกิจนั้น รวมทั้งมีอ านาจเรียกใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจและผูจ้  าหน่ายสินทรัพยต์อ้งร่วมกนัรับผดิ
ชดใชเ้งินเป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บยกเวน้ และเรียกเบ้ียปรับอีก 
เป็นจ านวนหน่ึงลา้นบาท  

เงินท่ีชดใชแ้ละเบ้ียปรับตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. น าส่งคลงั 
เป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

มาตรา ๒๓   การเลิกบริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั นิติบุคคลอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือทรัสต ์ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
จะกระท าไดต่้อเม่ือความเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นส้ินสุดลงแลว้ 

มาตรา ๒๔   นิติบุคคลเฉพาะกิจส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑)  นิติบุคคลเฉพาะกิจไดช้ าระหน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

จนครบถว้น และไดโ้อนสินทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดคืนใหแ้ก่ผูจ้  าหน่ายสินทรัพย ์ 
หรือปลดสินทรัพยจ์ากการเป็นหลกัประกนัแลว้ 

(๒)  มีเหตุส้ินสุดตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 
(๓)  ส านกังาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๙” 

มาตรา ๗   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ พ.ศ. ๒๕๔๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๒๙   ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผูแ้ทนชัว่คราวแลว้ หากส านกังาน ก.ล.ต.  
เห็นวา่นิติบุคคลเฉพาะกิจไม่อาจด าเนินกิจการต่อไปได ้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียน 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ และใหด้ าเนินการเลิกบริษทัและแต่งตั้งผูช้  าระบญัชี โดยใหถื้อวา่การแต่งตั้งดงักล่าว



 ๗ 

เป็นการแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
แลว้แต่กรณี 

การเลิกและการช าระบญัชีบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามวรรคหน่ึง  
ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรือบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั แลว้แต่กรณี  เวน้แต่การใดในการเลิกบริษทัและการช าระบญัชีเป็น
อ านาจและหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ใหเ้ป็นอ านาจและหนา้ท่ีของส านกังาน ก.ล.ต.” 

มาตรา ๘   ใหย้กเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๔๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๓๐   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชก าหนดน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี 
มีอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  เขา้ไปในสถานท่ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ทรัสตี หรือตวัแทน 
เรียกเก็บและรับช าระหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือสถานท่ีใด ๆ ซ่ึงรวบรวมหรือประมวลขอ้มูล 
โดยไดรั้บการมอบหมายของบุคคลดงักล่าวหรือสถานท่ีใด ๆ ซ่ึงเก็บเอกสารหลกัฐานหรือทรัพยสิ์น
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในระหวา่ง 
เวลาท าการของสถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบกิจการ ทรัพยสิ์น และหน้ีสินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
รวมทั้งเอกสาร หลกัฐาน ทรัพยสิ์น หรือขอ้มูลเก่ียวกบันิติบุคคลเฉพาะกิจ 

(๒)  เขา้ไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์ก  
หรือในระหวา่งเวลาท าการของสถานท่ีนั้นเพื่อท าการตรวจทรัพยสิ์น ตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสาร 
หรือหลกัฐานท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัเป็นความผิดตามพระราชก าหนดน้ี 

(๓)  ยดึหรืออายดัเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิ 
ตามพระราชก าหนดน้ีเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(๔)  สั่งใหก้รรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูส้อบบญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ  
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ทรัสตี ตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือผูร้วบรวม 
หรือประมวลขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเป็นผูเ้ก็บเอกสาร 
หลกัฐาน หรือทรัพยสิ์นของนิติบุคคลเฉพาะกิจ มาใหถ้อ้ยค าหรือส่งส าเนาหรือแสดงสมุดบญัชี 
เอกสาร ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืนเก่ียวกบักิจการ การด าเนินงาน ทรัพยสิ์น และหน้ีสินของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ 

(๕)  สั่งใหบุ้คคลใด ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี
มาใหถ้อ้ยค าหรือส่งส าเนาหรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร หลกัฐาน หรือวตัถุใดท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 
แก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี” 
 



 ๘ 

มาตรา  ๙   ใหย้กเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๔๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๓๔   นิติบุคคลเฉพาะกิจใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๓ หรือ
มาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๕/๑  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท” 

มาตรา ๑๐   บรรดาประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีออกตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๔๐  
ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปจนกวา่จะไดมี้ประกาศ 
ท่ีออกตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพือ่การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

   มาตรา ๑๑   ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัน้ี คือ โดยท่ีพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติ เก่ียวกับการแปลงสินทรัพย ์
เป็นหลกัทรัพย์อย่างจ ากัดและไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้การประกอบกิจการ 
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจขาดความคล่องตวัและไม่สอดคลอ้งกบัการท าธุรกรรมดงักล่าวในระบบสากล   
สมควรก าหนดให้นิ ติ บุคคลเฉพาะกิจมีอ านาจรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันเพ่ือประโยชน ์
ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และปรับปรุงการก าหนดรูปแบบของนิติบุคคลเฉพาะกิจ  
โดยตัดหลกัเกณฑ์การจัดตั้ งในรูปแบบของกองทุนรวม และให้นิติบุคคลเฉพาะกิจจดัตั้ งได้โดยการ 
ก่อตั้ งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุนแทน อันจะท าให้เกิดความคล่องตัว 
ในการด าเนินการ รวมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งและเอ้ืออ านวยต่อการพฒันา
ธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยด์ว้ย  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 


