
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

สวนที่ ๑ 

ขอมูลเบื้องตน 

๑. หนวยงานผูรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) 

๒. หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต. 

๓. ผูรักษาการตามกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

๔. เหตุแหงการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

 ครบรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 ไดรับหนังสือรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของในเรื่อง (ระบุเรื่องที่ไดรับการรองเรียน หรือ 

มีขอเสนอแนะ) ......................................................................................... 

 ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในเรื ่อง (ระบุเรื ่องที ่ไดรับการเสนอแนะ 

ใหประเมิน) .................................................................................................... 

 อื่น ๆ คือ .............................................................................................................................. 

๕. วันท่ีมีเหตุแหงการประเมินผลสัมฤทธิ ์๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยประเมินผลท่ีเกิดจากการบังคับใช 

  กฎหมายตั้งแตวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

๖. รายชื่อกฎที่เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายงานฉบับนี้ 

๑.  พระราชกำหนดนิต ิบ ุคคลเฉพาะกิจเพื ่อการแปลงสินทร ัพย เป นหล ักทรัพย  พ.ศ. ๒๕๔๐  

(“พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ”) 

๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. ๗/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

(“กจ.๗/๒๕๕๒”)  

๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให

เสนอขายหุ นกูที ่ออกใหมเพื ่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ลงวันที ่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

(“ทจ.๔๒/๒๕๖๓”)  



2 

 

๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที ่ สย. ๔๕/๒๕๔๙  

เรื่อง การจัดสรรกระแสรายรับตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย และการรายงานการโอนสินทรัพย

และผลประโยชนคงเหลือของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (“สย.๔๕/๒๕๔๙”)   

๗. รายชื่อกฎท่ีดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เปนการเฉพาะ (ประเมินผลสัมฤทธิ์เปนรายฉบับตามแบบรายงาน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ)   

ไมมี 
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สวนที่ ๒ 

การวิเคราะหความจำเปนและผลกระทบของกฎหมาย 

๘. กฎหมายนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาใด  

เน ื ่องจากในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจที ่ชะลอตัวลงอยางมาก  

อันเปนผลใหภาคธุรกิจตาง ๆ อยูในภาวะซบเซาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจ 

ภาคการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งสงผลกระทบตอการดำเนินงานและการบริหารสภาพคลองของ

สถาบันการเงิน และมีผลตอเนื่องตอการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ  ดังน้ัน จึงไดมีการออก พ.ร.ก. นิติบุคคล

เฉพาะกิจฯ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการระดมทุนอีกประเภทหนึ่งใหกับทั้งภาครัฐและเอกชน และเปนทางเลือก

ใหกับนักลงทุนเน่ืองจากเปนตราสารทางการเงนิท่ีมีความม่ันคงสูง ที่ผานมาภาครัฐไดเคยใชธุรกรรมการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย (“securitization”) เปนเครื ่องมือในการระดมทุนจากประชาชนมาแลว เชน 

โครงการศูนยราชการ แจงวัฒนะ ซึ่งชวยลดภาระการสรางหนี้สาธารณะของประเทศ 

อย างไรก ็ด ี หลังจาก พ.ร.ก. น ิต ิบ ุคคลเฉพาะกิจฯ มีผลบังคับใช  พบว าบทบัญญัต ิ เก ี ่ยวกับ 

การแปลงส ินทร ัพย เป นหลักทรัพย ในบางมาตราอาจไม เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในป จจ ุบัน  

ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตรายังขาดความชัดเจน ปฏิบัติไดยากและเปนอุปสรรค ทำใหธุรกรรม 

การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยไมอาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ  

โดยมีว ัตถ ุประสงค เพ ื ่อช วยส งเสร ิมให ธ ุรกรรม securitization มีความคลองต ัว เป นสากล และ 

เพิ ่มประสิทธ ิภาพในการทำ securitization  นอกจากนี ้ ย ังทำใหกฎหมายมีความครอบคลุมย ิ ่งขึ้น 

เพื่อแกปญหาความไมชัดเจนของกฎหมาย ซึ่งทำใหเกิดอุปสรรคในทางปฏิบัติและเกิดปญหาในการตีความ 

โดยคาดหวังวาการทำ securitization จะเปนการเพิ่มเครื่องมือในการระดมทุนใหกับทั้งภาครัฐและเอกชน

จากประชาชน และลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศ 

๙. มาตรการสำคัญที่ทำใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายนี้ คือ 

เพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว สำนักงาน ก.ล.ต. ไดออกกฎหมายในลำดับรอง เพื ่อใหเกิด 

ความชัดเจนและเปนแนวทางในการดำเนินการกับผูท่ีเก่ียวของโดยมีการคุมครองผูลงทุนในระดับท่ีเหมาะสม  

ทั้งน้ี การเสนอขายหุนกูตามโครงการ securitization นั้น มีกำหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ โดยสรุป ดังนี้ 

๑. การขออนุมัติโครงการ : กอนการเสนอขายหลักทรัพย สำหรับผูมีสิทธเิสนอโครงการ (“originator”)  

ตองยื่นขออนุมัติโครงการตอสำนักงาน ก.ล.ต. เพื ่อพิจารณาโครงสรางและรายละเอียดของโครงการ 

คุณสมบัติของสิทธิเร ียกรอง และคุณสมบัติของ originator ว าเปนไปตามที่ประกาศกำหนดหรือไม 
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โดยในคำขออนุญาตจะมีรายละเอียดแผนการ รวมถึงกระบวนการทำ securitization เชน แผนการโอน

สินทรัพยและออกหุนกู ขั ้นตอนและกระบวนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย การจัดสรร cash flow  

การลงทุน หรือหาประโยชนจาก cash flow การโอนผลประโยชนที่เหลอืท้ังหมด นโยบายการจายเงินปนผล เปนตน  

๒. การขออนุญาตเปนผูออกตราสารหนี้ : ในการทำ securitization นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special 

Vehicle  Propose : “SPV”) จะระดมทุนโดยการเสนอขายหุนกูเพื่อนำเงินที่ไดมาชำระคาสิทธิเรียกรอง 

ที ่ไดร ับโอนมาจาก originator ซึ ่ง SPV จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศวาดวยการออกและ 

เสนอขายหุ นก ู  เพื ่อการแปลงสินทรัพย เปนหล ักทร ัพย กำหนด เช น จ ัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย 

และมีวัตถุประสงคการประกอบธุรกิจทำ securitization เทานั้น และตองไมเคยไดรับอนุญาตใหเสนอขาย 

หุนกูตามโครงการอ่ืน เวนแตหุนกูนั้นจะครบอายุแลว 

๑๐. กฎหมายนี้มีบทบัญญัติกำหนดใหประชาชนตองกระทำการหรืองดเวนกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือไม อยางไร   

กฎหมายดังกลาวกำหนดใหผูที่ตองการออกและเสนอขายหุนกู securitization ตองปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของดังรายละเอียดที่อธิบายในขอ ๙ ซึ ่งมีกระบวนการขออนุญาตสำนักงาน ก.ล.ต. กอนการทำ

โครงการ securitization ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติตามเกณฑอนุญาตนั้น ผูขออนุญาตจะมีตนทุนคาใชจาย

เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  อยางไรก็ดี ก็เพื่อใหมีกระบวนการตรวจสอบและสอบทานวาผู ขอ

อนุญาตมีคุณสมบัติและมีการเปดเผยขอมูลใหผูลงทุนไดพิจารณาอยางครบถวนตามควรเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนแลวตามหลักเกณฑ  นอกจากนี้ หลายมาตราใน พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ กำหนดขึ้นเพ่ือ

ลดขั ้นตอนหรือบรรเทาอุปสรรคทางดานกฎหมายพื ้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผู ออกหุ นกู 

securitization เชน การให SPV เขาสวมสิทธิเปนคูความแทน originator ได การยกเวนคาธรรมเนียม 

การโอนและเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เปนตน 

๑๑. กฎหมายนี้ยังมีความจำเปนและสอดคลองกับสภาพการณ พัฒนาการของเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของ

ประชาชนหรือไม เพียงใด 

การทำ securitization เปนวิวัฒนาการทางการเงินอยางหนึ่งที่ชวยใหภาคธุรกิจสามารถนำสินทรัพย 

ที่มีอยู ซึ่งอาจจะเปนสินทรัพยที่มีสภาพคลองต่ำไปหนุนหลังการออกหลักทรัพยเพื่อใหมีสภาพคลองสูงขึ้น 

โดยสำหรับผูลงทุน จะไดรับผลตอบแทนขึ้นอยูกับ cash flow ที่เกิดจากสินทรัพยเปนหลัก ไมขึ้นกับฐานะ 

ทางการเงินและผลการดำเนินงานของ originator ทำใหมีจะความเสี่ยงเฉพาะในสินทรัพยเทานั้น จะไมมี 

ความเสี ่ยงดานเครดิตของผูออกหุ นกู securitization  ดังนั ้น การทำ securitization จึงชวยใหภาคธุรกิจ 

มีทางเลือกในการระดมทุนและผูลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น  ดังนั้น พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ 

และกฎหมายลำดับรอง เปนกฎหมายที่กำกับดูแลการทำ securitization จึงยังจำเปนตองมีกฎหมายดังกลาว 
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๑๒. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการมีกฎหมายนี้ คือ 

Originator : พ.ร .ก.  น ิต ิบ ุคคลเฉพาะกิจฯ เป นกฎหมายท ี ่ลดขั ้นตอนหร ือบรรเทาอ ุปสรรค 

ทางดานกฎหมายพื ้นฐานบางประการเพื ่อทำใหการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยเกิดขึ ้นไดสะดวก 

ดวยตนทุนต่ำ ซึ่งกฎหมายนี้จะชวยให originator สามารถแกปญหาเก่ียวกับความเพียงพอของเงินทุนได 

ผูลงทุน : วัตถุประสงคหลักอีกประการของกฎหมายนี้คือคุ มครองผูลงทุน โดยเกณฑกำหนดใหมี 

การกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องตนของผูออกหุนกู securitization และเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน ทำใหไดรับ

ขอมูลท่ีถูกตองสำหรับใชประกอบการตัดสินใจลงทุน 

๑๓. กฎหมายนี้กอใหเกิดผลดังตอไปนี้หรือไม อยางไร (ใหพิจารณาตอบเฉพาะประเด็นสำคัญที่ตรงกับ 

วัตถุประสงคของกฎหมาย โดยไมตองตอบทุกประเด็นก็ได) 

- เปนอุปสรรคตอการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน  

ไมมี 

- ลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมในสังคม 

ไมมี 

- เปนอุปสรรคตอการแขงขันหรือการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ไมมี 

- เปนการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับหลักสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ 

เมื่อตนป ๒๕๖๒ ประเทศไทยเขารับการประเมินตามโครงการ Financial Sector Assessment 

Program (“FSAP”) โดย FSAP เปนโครงการรวมระหวางธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เพื่อประเมินเสถียรภาพและระดับการพัฒนาของ

ระบบการเงินของประเทศ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. เขารับการประเมินในสวนที ่เกี่ยวของกับภาคตลาดทุน  

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแลเทียบกับมาตรฐานสากลดาน securities regulation คือ IOSCO 

Objectives and Principles for Securities Regulation (“IOSCO standards”) โดยการเปดเผยขอมูลของหุนกู 

securitization ไดรับการประเมินวาเปนไปตาม IOSCO standards เรื่อง Disclosure Principles for Public 

Offerings and Listings of Asset-Backed Securities แล ะ  Principles for Ongoing Disclosure of 

Asset-Backed Securities ซึ ่งเปนการสงเสริมภาพลักษณของตลาดทุนไทยวามีมาตรฐานการกำกับดูแล

เทียบเทากับมาตรฐานสากล และสรางความเชื่อมั่นใหผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ   
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- มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบอ่ืนที่สำคัญ 

พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ เปนเครื ่องมือในการระดมทุนอีกประเภทหนึ่งใหกับทั้งภาครัฐและ

เอกชน และเปนทางเลือกใหกับนักลงทุนเนื่องจากเปนตราสารทางการเงินที่มีความมั่นคงสูง ที่ผานมาภาครัฐ

ไดใชธุรกรรม securitization เปนเครื่องมือในการระดมทุนจากประชาชนมาแลว เชน โครงการศูนยราชการ 

แจงวฒันะ ซึ่งชวยลดภาระการสรางหนี้สาธารณะของประเทศ 

๑๔. มีสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย หรือสถิติการปฏิบัติตามและการบังคับการใหเปนไป

ตามกฎหมายอยางไร  

ไมมี 

๑๕. มีปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายนี้หรือไม อยางไร  

ไมมี 
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สวนที่ ๓ 

การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย 

๑๖. กฎหมายนี้มีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม อยางไร   

ในการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยมีกฎหมายหลายฉบับที่เก่ียวของ ดังนี้ 

๑.  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนที่เก่ียวกับหลักกฎหมายการโอนสิทธิเรียกรอง การแปลง

หนี้ใหม และการกูยืมเงิน  เปนหลักกฎหมายที่ใชเพื่อใหมีการสงผานสินทรัพยของผูประกอบการไปยังผูลงทุน

โดยผานนิติบุคคลเฉพาะกิจ  นอกจากนี้ ยังเปนหลักกฎหมายท่ีรองรับสิทธิของ SPV เหนือสินทรัพย และสิทธิ

ของผูถือหลักทรัพยท่ีออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

๒.  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. ๒๕๓๕  เปนกฎหมายที่ควบคุมและกำกับดูแล

การออกหลักทรัพยของ SPV 

๓.  พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓  เปนหลักกฎหมายที่ใชในกรณีที ่บุคคลที่เกี่ยวของกับ 

การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ลมละลาย 

๑๗. มีการฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือการรองเรียนตอผู ตรวจการแผนดิน หรือ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเก่ียวกับกฎหมายนี้ก่ีเรื่องและในประเด็นใด   

ไมมี 

๑๘. การใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ ดุลพินิจของเจาหนาที่และโทษอาญาในกฎหมายนี้ (ถามี)  

ยังมีความเหมาะสมอยูหรือไม อยางไร 

๑. การใชระบบอนุญาต    

 พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย  

พ.ศ. 2562 กำหนดใหหนวยงานของรัฐใช ระบบอนุญาตเทาที ่จำเปน เนื ่องจากบุคคลยอมมีเสรีภาพ 

ในการกระทำหรือไมกระทำการ การจำกัดเสรีภาพตองอาศยัอำนาจแหงกฎหมายเพียงเทาที่จำเปนเพื่อรักษา

ประโยชนสาธารณะ  อยางไรก็ดี สำนักงาน ก.ล.ต. จำเปนตองกำกับดูแลผู ที ่ทำธุรกรรม securitization  

เพื่อมิใหการทำ securitization เปนชองทางในการเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งเปนกลไกคุมครองผูลงทุน โดยการ

กำหนดเกณฑอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต. นั้น เนื่องจากไมมีมาตรการอื่น ๆ ในการดูแลผู ลงทุนและ 

ตลาดตราสารหนี้ในภาพรวม  ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจจาก พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ 

กำหนดใหผูเสนอโครงการตองยื่นขออนุญาตโครงการตอสำนักงาน ก.ล.ต.  อีกทั้งยังกำหนดใหผูออกหุ นกู 

securitization ต องย ื ่นคำขออน ุญาตเสนอขายตราสารหน ี ้ตามพระราชบัญญัต ิหล ักทร ัพย และ 
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ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจะสามารถเสนอขายหุ นกูภายใตโครงการดังกลาว เปนไปในลักษณะ

เดียวกับที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแลตราสารหนี้ประเภทอื่น 

๒. การใชระบบคณะกรรมการ 

การใชระบบคณะกรรมการควรใชเพื ่อกำหนดนโยบาย หรือกำกับ หรือกำหนดหลักเกณฑ หรือ 

เพื่อการอื่นที่จำเปน  ทั้งนี้ ใน พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ มีขอกฎหมายที่กำหนดใหใชระบบคณะกรรมการ

เพื ่อการกำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑในการกำกับดูแลในภาพรวม ซึ ่งเปนตามหลักเกณฑยกเวน 

ที่กลาวขางตน โดยมาตราของ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ ท่ีกำหนดใชระบบคณะกรรมการ ไดแก มาตรา ๓ 

มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

๒.๑ มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ไดมีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจนแลว 

๒.๒ มาตรา ๙ : เปนการใหอำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำหนดรูปแบบของนิติบุคคล 

เฉพาะกิจในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากในรูปแบบของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน และกองทุนรวม ปจจุบัน 

ยังไมมีการออกประกาศรองรับมาตรานี้  อยางไรก็ดี สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรคงมาตรานี ้ไวเพื ่อใหมี 

ความยืดหยุนในอนาคต  

๒.๓ มาตรา ๑๓ : กำหนดใหการแกไขโครงการ securitization ที ่ได ร ับอนุมัติแลว ตองไดรับ 

การผอนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อขอผอนผันทุกกรณ ี 

๒.๔ มาตรา ๓ และ มาตรา ๑๕ : โดยมาตรา ๓ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำหนดลักษณะของ

สิทธิเรียกรองที่จะมีข้ึนในอนาคต และมาตรา ๑๕ ใหอำนาจใหอำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำหนดวิธี

บอกกลาวลูกหนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ ท่ีไมไดเกิดจากการควบกิจการ

ของนิติบุคคล ซึ่งเปนขอกำหนดใหมจากการแกไข พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ จึงยังไมมีการออกประกาศ

รองรับ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาออกประกาศเพ่ือกำหนดแนวทางที่ชัดเจนตอไป 

๓. การกำหนดโทษทางอาญา  

การกำหนดโทษอาญาในกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดใด การกระทำนั้นตองเปนความผิด

รายแรงที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบรอยของประชาชน 

หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง หรือมีผลกระทบตอสวนรวมในวงกวาง  

๓.๑ หมวด ๕ บทกำหนดโทษ : มีการกำหนดโทษอาญาสำหรับผูที่ฝาฝนหลักเกณฑตามกฎหมายนี้ 

เนื่องจากการฝาฝนบทบัญญัติตาม พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ อาจทำใหเกิดความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และอาจสงผลกระทบตอสวนรวม รวมทั้งการลงโทษอยางอื ่นที่ไมใชโทษอาญาอาจไมทำใหผูกระทำผิด 

เกรงกลัว เพราะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจคุมคากวาโทษที่ไดรับ จึงมีความจำเปนตองคงโทษอาญาไว 
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๓.๒ อยางไรก็ดี สำหรับบทบัญญัติบางมาตรา สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นวาอายุความของโทษปรับ 

สถานเดียวทางอาญายังไมสอดคลองกับอายุความของโทษปรับสถานเดียวทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่อยู

ภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงอายุความของโทษปรับสถานเดียวทางอาญา

ตาม พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ ใหสอดคลองกับมาตรา ๓๑๖/๑ แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ จากเดิม ที่มี 

อายุความ ๕ ป เปนมีอายุความ ๑ ปนับแตวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. วินิจฉัยวามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและ

รูตัวผูกระทำความผิด แตไมเกิน ๕ ปนับแตวันที่มีการกระทำความผิดน้ัน 

๔. การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ 

ในกรณีท่ีจำเปนตองใหอำนาจดุลพินิจแกเจ าหนาที ่ของรัฐ จะตองมีการกำหนดหลักเกณฑและ

แนวทางปฏิบัติในการใชดุลพินิจ ตลอดจนการตรวจสอบการใชดุลพินิจ รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการ 

ดำเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ไวใหชัดเจน  ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได 

พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ และในประกาศท่ี กจ.๗/๒๕๕๒ กำหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีสามารถใช

ดุลยพินิจได โดยในประกาศมีการกำหนดหลักเกณฑ และระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ 

อยางชัดเจน ดังน้ี 

๔.๑ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ :  

หมวด ๔ : วาดวยเรื่องของพนักงานเจาหนาที ่ และเปนหมวดที่ใหอำนาจพนักงานเจาหนาที่ 

เขาไปตรวจสอบ เก็บหลักฐาน และออกคำสั่งกับผูเกี่ยวของได เชน พนักงานเจาหนาที่สามารถยึดหรืออายัด

เอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของกับการกระทำผิดเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี 

๔.๒ ประกาศท่ี กจ.๗/๒๕๕๒ :  

ขอ ๓ กำหนดใหเจาหนาท่ีพิจารณาความถูกตองครบถวนของโครงการ securitization วามีการ

ระบุรายละเอียดในโครงการ รวมถึงแผนการเสนอขายหุนกูอยางชัดเจน  

ขอ ๔ กำหนดใหเจ าหนาที ่ตองพิจารณาวา โครงการ securitization ไมมีการหลีกเลี ่ยง

บทบัญญัติตาม พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ และกำหนดเงื่อนไขใหสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาอาจผอนผัน

หลักเกณฑการอนุมัติโครงการได 

  



10 

 

สวนที่ ๔ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

๑๙. การรับฟงความคิดเห็น 

 ไดรับฟงความคดิเห็นโดยถูกตองตามขอ ๕ และขอ ๖ ของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

  ของกฎหมายแลว  

 ไดรับฟงความคดิเห็นโดยวิธีอ่ืนนอกจากผานระบบกลาง (หากมี โดยระบุทุกวิธี) 

๑.  การรับฟงความคิดเห็น (“public hearing”) : โดยรับฟงความคิดเห็นโดยผานเว็บไซตของสำนักงาน 

ก.ล.ต. เปนระยะเวลา ๖๐ วัน ระหวางวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๔ – ๕ ก.ค. ๒๕๖๔  

๒. การจัด focus group : โดยระดมความคิดเห็นจากผูเก่ียวของกับกฎหมายและผูท่ีเคยมีประสบการณ

ในโครงการหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย และประเมินผลกระทบจากการออกกฎเกณฑตาง ๆ 

อยางรอบดาน โดยจัด focus group ๑ ครั้ง เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

ผูเก่ียวของมีความเห็นเก่ียวกับกฎหมายนี้หรือผลกระทบของกฎหมายนี้อยางไร  

ผูท่ีเก่ียวของมีความเห็นดังนี้ 

๑. ควรปรับปรุงกฎหมายลำดับรองใหจัดตั้ง SPV ในรูปแบบของทรัสต 

๒. การแกไขโครงการ securitization  จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกกรณี  

จึงควรกำหนดระดับความสำคัญของเรื่องที่ขอผอนผัน เพ่ือมิใหเกิดความลาชา 

๒๐. ไดนำรายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของกฎหมายฉบับนี้ (ถามี) มาประกอบ 

การพิจารณาดวยแลวหรือไม ไมมี เปนการประเมินเนื ่องจากครบรอบและไมมีการเสนอแกไขกฎหมาย 

แตอยางใด 

๒๑. หนวยงานได 

๒๑.๑ ออกกฎหรือดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กฎหมายบัญญัติไว เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายหรือไม อยางไร  

สำนักงาน ก.ล.ต. ไดมีการออกประกาศเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อยางชัดเจน ดังน้ี 

๑. กจ.๗/๒๕๕๒ เปนการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการขออนุมัติโครงการ 

securitization เชน คุณสมบัติเบื้องตนของผูมีสิทธิเสนอโครงการ ลักษณะของโครงการ รายละเอียดโครงการ 

เปนตน 
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๒. ทจ.๔๒/๒๕๖๓ เปนการกำหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหเสนอขายหุนกู 

securitization เชน คุณสมบัติของSPV ประเภทการเสนอขาย วิธีการยื่นและการพิจารณาอนุญาต เงื่อนไข

ภายหลังการเสนอขาย เปนตน 

๓. สย.๔๕/๒๕๔๙  เปนการกำหนดหลักเกณฑในการจัดสรรกระแสรายรับ และการรายงาน

การโอนสินทรัพยและผลประโยชนคงเหลือหลังจากสิ้นสุดโครงการสำหรับ SPV ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได 

๒๑.๒ ดำเนินการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายหรือไม อยางไร  

สำนักงาน ก.ล.ต. มีการบรรยายอบรมใหความรู เกี ่ยวกับหลักเกณฑที่เกี ่ยวกับการออกและ 

เสนอขายตราสารหนี้รวมถึงการออกหุนกู securitization อยางสม่ำเสมอ 

๒๒. ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

๒๒.๑ กฎหมายนี้มีการบังคบัใชหรือไม อยางไร  

กฎหมายนี้บังคับใชเปนการทั่วไปสำหรับผูที่ตองการระดมทนุดวยการออกหุนกู securitization 

๒๒.๒ หากมีการบังคับใชเกิดผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม อยางไร   

มีบริษัททีน่ำหุนกู securitization มาเปนทางเลือกในการระดมทุน โดยสถิติการออกหุนกู 

securitization ระหวางป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งหมด ๔๐,๓๑๘ ลานบาท 

๒๒.๓ ประชาชนมีภาระหรือรัฐมีตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไป 

ตามกฎหมายอยางไร  

ผูขออนุญาตอาจมีตนทุนคาใชจายเพ่ิมขึ้นจากข้ันตอนการขออนุญาต  อยางไรก็ดี พ.ร.ก. นิติบุคคล

เฉพาะกิจฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือลดข้ันตอนหรือบรรเทาอุปสรรคทางดานกฎหมายพ้ืนฐาน เพ่ืออำนวยความสะดวก

ใหก ับผู ออกหุ นกู  securitization ดวยตนทุนท่ีต่ำ  นอกจากนี ้ กฎเกณฑดังกลาวยังจำเปนตองคงไว 

เพื่อการคุมครองผูลงทุน 

๒๒.๔ เกิดผลท่ีไมไดคาดคิดหรือไมพึงประสงคหรือไม  

หลังจากพ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ มีผลบังคับใช พบวาบทบัญญัติเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย 

เปนหลักทรัพยในบางมาตราอาจไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตรา

ยังขาดความชัดเจน ปฏิบัติไดยากและเปนอุปสรรค ทำใหธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

ไมอาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติ

เห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อชวยสงเสริม 

ใหธุรกรรม securitization มีความคลองตัว เปนสากล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ securitization  
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นอกจากนี้ ยังทำใหกฎหมายมีความครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อแกปญหาความไมชัดเจนของกฎหมาย ซึ่งทำใหเกิด

อุปสรรคในทางปฏิบัติและเกิดปญหาในการตีความ  

๒๓. กฎหมายนี้คุมคาหรือไดสัดสวนเมื่อเทียบประโยชนที่ไดรับกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใชใน

การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายหรือไม อยางไร. 

คุมคา เนื่องจาก พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ เปนกฎหมายที่สามารถลดขั้นตอน เวลา และอุปสรรค

ทางดานกฎหมายพื้นฐานเพื ่อทำใหการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยเกิดขึ ้นไดสะดวกดวยตนทุนต่ำ 

นอกจากนี ้ กฎหมายนี ้ยังชวยใหสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการทำธุรกรรม securitization ได 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น และยังเปนการยกระดับการคุมครองผูลงทุนใหทัดเทียม

มาตรฐานสากลอีกดวย สงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความนาเชื่อถือของตลาดตราสารหนี้โดยรวม 

นอกจากนี้ เมื่อเกิดปญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงหรือธุรกิจขาดสภาพคลอง ธุรกรรม securitization 

อาจเป นอ ีกทางเล ือกที ่สำค ัญในการจ ัดหาเง ินท ุนหมุนเว ียนของภาคธุรก ิจและสถาบ ันการเงิน 

โดยในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต รัฐบาลใช securitization เปนหนึ่งในเครื่องมือที ่สำคัญ 

ในการชวยแกปญหาการขาดแคลนเงินทุนของภาคธุรกิจ เพื่อแบงเบาภาระรายจายของภาครัฐ  ทั้งนี้ ตั้งแต  

ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ มีผูระดมทุนดวยการออกหุนกู securitization ท้ังสิ้น ๔๐,๓๑๘ ลานบาท 

๒๔. สมควรยกเลิก แกไข ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎหรือไม อยางไร  

สำนักงาน ก.ล.ต. ไดพิจารณาเนื้อหาของ พ.ร.บ. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ แลวเห็นวายังมีความเหมาะสม 

ชัดเจน และสามารถรองรับพัฒนาการของตลาดการเงินที่เปนไปอยางรวดเร็ว รวมถึง ผลิตภัณฑทางการเงิน

และรูปแบบของธุรกิจที่มีความซับซอนมากขึ้นได  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นที่ไดรับจาก public hearing 

และ focus group วา พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ มีความเหมาะสมแลวและไมมีขอเสนอเพื่อแกไขหรือ

ปรับปรุง  อยางไรก็ดี สำหรับกฎหมายลำดับรอง มีความเห็นเสนอใหปรับปรุงประกาศรองรับการจัดตั้ง SPV 

ในรูปแบบทรัสต (รายละเอียดตามขอ ๑๙) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. อยูระหวางพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ 

ตามความเห็นขางตน เพื ่อใหกฎเกณฑมีความยืดหยุ น สอดคลอง และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลง  
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๒๕. สมควรดำเนินการอ่ืนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 

หรือมีขอเสนออื่นหรือไม อยางไร  

ไมมี 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เปนขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบและ

วิเคราะหอยางถี่ถวนแลว 

ลงช่ือ ................................................................. 

(นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล) 

เลขาธิการ 

                       ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔                  

หนวยงานผูรับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางสาวเครือออน ตันตยาภรณ 

โทร 0-2033-9980 

อีเมล kruaonn@sec.or.th 


		2021-10-28T11:25:59+0700
	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์




