
 
 

พระราชก าหนด 
นิติบุคคลเฉพาะกจิเพือ่การแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
____________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ  ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๕) พุทธศกัราช ๒๕๓๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  
ใหต้ราพระราชก าหนดข้ึนไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา ๑   พระราชก าหนดน้ีเรียกวา่  “พระราชก าหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 ช่ือพระราชบญัญติั 

 มาตรา ๒*   พระราชก าหนดน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจาก 
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 วนัท่ีพระราชบญัญติั 
ใชบ้งัคบั 

 มาตรา ๓๑   ในพระราชก าหนดน้ี  
 “นิติบุคคลเฉพาะกิจ”  หมายความวา่   ตวักลางท่ีจดัตั้งข้ึน 

เพื่อด าเนินการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยแ์ละไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตามพระราชก าหนดน้ี 

 
 

 บทนิยาม 

                                                           
*  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๑๔  ตอน ๒๙  ก  ลงวนัท่ี  ๒๘  มิถุนายน ๒๕๔๐  มีผลใชบ้งัคบั 

เม่ือ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๔๐ 
๑ แสดงการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๘     



 
๒ 
 
 

 
 “การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์  หมายความวา่    

การท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสินทรัพยห์รือรับสินทรัพยไ์วเ้ป็นหลกัประกนั 
จากผูจ้  าหน่ายสินทรัพย ์เพื่อท าการออกและจ าหน่ายหลกัทรัพยแ์ก่ผูล้งทุน  
โดยน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหลกัทรัพยม์าช าระหรือมอบใหแ้ก่ผูจ้  าหน่าย
สินทรัพยต์ามความตกลงท่ีท าไว ้และจะมีการช าระหน้ีแก่ผูถื้อหลกัทรัพย ์
โดยข้ึนอยูก่บักระแสรายรับท่ีเกิดจากสินทรัพยท่ี์รับโอนมาหรือท่ีรับไวเ้ป็น
หลกัประกนั  

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

ก่อให้เกิดกระแสรายรับตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
“ผูจ้  าหน่ายสินทรัพย”์  หมายความวา่   ผูโ้อนหรือจะโอน

สินทรัพย ์หรือใหห้รือจะให้สินทรัพยไ์วเ้ป็นหลกัประกนัแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 

“ทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต ์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

“โครงการ”  หมายความวา่   โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพย ์

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความวา่   คณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

“ส านกังาน ก.ล.ต.”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

“พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบติัการตามพระราชก าหนดน้ี 
                           “รัฐมนตรี”  หมายความวา่   รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชก าหนดน้ี 

รัฐมนตรีผูรั้กษาการ
ตามพระราชก าหนด 

 
 มาตรา ๔   ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตาม 
พระราชก าหนดน้ี  

   



๓ 
 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 

  

 มาตรา ๕๑   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชก าหนดน้ี  
ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

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

สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และประเภทของหลกัทรัพยท่ี์จะออกเน่ืองจากการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

(๔)  ออกประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชก าหนดน้ี 
(๕)  ก าหนดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการต่าง ๆ  

ตามพระราชก าหนดน้ี 
(๖)  ปฏิบติัการอ่ืนใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง 

พระราชก าหนดน้ี 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมอบอ านาจหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง  

ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ด าเนินการแทนได ้

ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหน่ึง เม่ือประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
อ านาจหนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

มาตรา ๖๑   ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติม 
พระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ประโยชน์ตอบแทนแก่
คณะอนุกรรมการและ 
ท่ีปรึกษา 

 มาตรา ๗   ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติั 
ไวใ้นพระราชก าหนดน้ี  รวมทั้งรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามพระราชก าหนดน้ี 

 อ านาจหนา้ท่ี 
ส านกังาน ก.ล.ต. 

 มาตรา ๘   การก าหนดค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๕ วรรคหน่ึง (๕) 
ใหค้  านึงถึงค่าใชจ่้ายและภาระต่าง ๆ ในการด าเนินการตามความเป็นจริง และตอ้ง
มิไดมุ้่งหมายใหเ้กิดรายไดเ้ป็นส าคญั และค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหต้กเป็นของ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

 การก าหนด 
ค่าธรรมเนียม 



๔ 
 
 

 
 

หมวด ๒๑ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ 

 

การจดัตั้งนิติบุคคล 
เฉพาะกิจ 

  มาตรา ๙   การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามพระราชก าหนดน้ี 
ใหด้ าเนินการโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซ่ึงจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั 
หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือโดยการก่อตั้งทรัสต ์

   บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือทรัสต ์ท่ีจะจดัตั้งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหน่ึง 
ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

การด าเนินการของนิติบุคคลเฉพาะกิจโดยการก่อตั้งทรัสต ์ 
ใหน้ าบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุนมาใชบ้งัคบั  
เวน้แต่พระราชก าหนดน้ีจะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน และใหท้รัสตีมีหนา้ท่ีและ 
ความรับผดิชอบเช่นเดียวกบันิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
 

 มาตรา ๑๐   ในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใหผู้จ้  าหน่าย
สินทรัพยห์รือบุคคลท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เสนอโครงการต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. โดยตอ้งระบุรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ  
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

การเสนอโครงการตามวรรคหน่ึง ใหย้ืน่ค าขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มาพร้อมกนัดว้ย 

การด าเนินการ
ภายหลงัท่ีส านกังาน
ไดอ้นุมติัโครงการ 

 
 มาตรา ๑๑   เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. อนุมติัโครงการท่ีเสนอตาม 
มาตรา ๑๐ แลว้ ใหด้ าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจตามท่ีระบุไวใ้น 
โครงการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชก าหนดน้ี และใหถื้อวา่ความเป็น 
นิติบุคคลเฉพาะกิจดงักล่าวเกิดข้ึนนบัแต่เม่ือไดมี้การอนุมติัโครงการนั้น 

การด าเนินการ 
หลายโครงการ 
ในขณะเดียวกนั 

 
 มาตรา ๑๑/๑   นิติบุคคลเฉพาะกิจจะด าเนินการแปลงสินทรัพย ์

เป็นหลกัทรัพยห์ลายโครงการในขณะเดียวกนัไม่ได ้เวน้แต่เป็นกรณีตามวรรคสอง   
ในกรณีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจด าเนินการโดยการก่อตั้งทรัสต ์  

ทรัสตีอาจด าเนินการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยห์ลายโครงการในขณะเดียวกนัได ้
   



๕ 
 
 

มาตรา ๑๒   นิติบุคคลเฉพาะกิจตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั รวมทั้งใหมี้อ านาจดงัต่อไปน้ีดว้ย 

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

ใหเ้ป็นไปตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 
 (๔)  ก่อหน้ีสินหรือภาระผกูพนัตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

ท่ีไดรั้บอนุมติั 
                           (๕)  ลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์รับโอนมา 
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 

(๖)  ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ก าหนด เพื่อประโยชน์ในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

 อ านาจหนา้ท่ีของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ 

 มาตรา ๑๓   ในการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หา้มมิให้ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจกระท าการใดนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั  
เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ขอ้ห้ามในการ 
ด าเนินการ 

 มาตรา ๑๔   ในกรณีท่ีการด าเนินงานของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ตามพระราชก าหนดน้ี มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจเงินทุนหรือ 
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจสามารถกระท าไดโ้ดยมิตอ้ง 
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 ขอ้ห้ามในการ 
ด าเนินการ 

 มาตรา ๑๕   การโอนสินทรัพยท่ี์เป็นสิทธิเรียกร้องในกรณี
ดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องอนัชอบดว้ยกฎหมาย โดยไม่ตอ้ง
บอกกล่าวไปยงัลูกหน้ีตามบทบญัญติัมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพง่ 
และพาณิชย ์ แต่ไมก่ระทบกระเทือนถึงสิทธิของลูกหน้ีท่ีจะยกขอ้ต่อสู้ตาม
บทบญัญติัมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  

(๑)  การโอนสินทรัพยท่ี์ผูรั้บช าระหน้ีเดิมเป็นตวัแทนเรียกเก็บ 
และรับช าระหน้ี   

(๒)  การโอนสินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนตวัแทนเรียกเก็บและ 
รับช าระหน้ีโดยผลของกฎหมายอนัเน่ืองมาจากการควบกิจการของนิติบุคคลดงักล่าว  

ในกรณีท่ีผูรั้บช าระหน้ีเดิมเป็นตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีแลว้ 
และไดมี้การเปล่ียนตวัแทนดงักล่าวเป็นบุคคลอ่ืนในภายหลงั และมิใช่เป็นกรณี
ตาม (๒) ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจแจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการรับโอนสินทรัพยท่ี์ 

 ผูรั้บช าระหน้ีเดิมเป็น 
ตวัแทนเรียกเก็บและ 
รับช าระหน้ี 
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  เป็นสิทธิเรียกร้องนั้นและการเปล่ียนตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีไปยงัลูกหน้ี
นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ี  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 ใหน้ าความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบ้งัคบักบัการรับ
สินทรัพยไ์วเ้ป็นหลกัประกนัโดยอนุโลม 

การเก็บรักษาบญัชี 
และรายช่ือลูกหน้ี 

 

 
 มาตรา ๑๕/๑   ตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีของสินทรัพย ์
ท่ีมีการโอนมีหนา้ท่ีเก็บรักษาบญัชีและรายช่ือลูกหน้ีตามสินทรัพยท่ี์โอนไปแลว้นั้น
ไวเ้ป็นบญัชีเฉพาะ และลูกหน้ีมีสิทธิตรวจดูขอ้มูลตามบญัชีและรายช่ือของตนได ้

การโอนสินทรัพยท่ี์มี
หลกัประกนัท่ีมิใช่ 
สิทธิจ านอง สิทธิจ าน า 
หรือสิทธิอนัเกิดข้ึนแต่
การค ้าประกนั 

 
 มาตรา ๑๖   การโอนสินทรัพยต์ามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั  
ถา้เป็นสินทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนท่ีมิใช่สิทธิจ านอง สิทธิจ าน า หรือสิทธิ 
อนัเกิดข้ึนแต่การค ้าประกนั ใหสิ้ทธิในสินทรัพยท่ี์โอนนั้นตกแก่ผูรั้บโอนทุกช่วง
จนถึงนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

การยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
การโอนสินทรัพย ์
ทรัพยสิ์น หรือ
หลกัประกนัท่ีเก่ียวพนั
กบัสินทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๗   การโอนและการเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียน
เก่ียวกบัสินทรัพยต์ามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ี
เกิดข้ึนไม่วา่จะก าหนดในกฎหมายใด 
 ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบัการโอนและ 
การเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียนเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือหลกัประกนั 
ท่ีเก่ียวพนักบัสินทรัพยต์ามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัโดยอนุโลม 

บทยกเวน้ ป.พ.พ. 
มาตรา ๖๕๔ 

 
 มาตรา ๑๘   การโอนสินทรัพยต์ามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 
ท่ีมีดอกเบ้ียโดยชอบดว้ยกฎหมายเกินกวา่ร้อยละสิบหา้ต่อปี มิใหน้ าบทบญัญติั
มาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบั และใหนิ้ติบุคคล
เฉพาะกิจมีสิทธิคิดดอกเบ้ียจากสินทรัพยน์ั้นในอตัราไม่สูงกวา่อตัราท่ีคิดไวเ้ดิมได ้ 
ทั้งน้ี ตามวธีิการคิดดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวแ้ต่เดิม 

การเขา้สวมสิทธิเป็น
คู่ความในคดีหรือเจา้หน้ี
ตามค าพิพากษา 

 
 มาตรา ๑๙   ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีต่อศาลเก่ียวกบัสินทรัพย ์
ท่ีโอนใหแ้ก่นิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจ
เขา้สวมสิทธิเป็นคู่ความแทนผูจ้  าหน่ายสินทรัพย ์
 ในคดีพิพาทเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์โอนให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจตาม
โครงการท่ีไดรั้บอนุมติั หากศาลไดมี้ค าพิพากษาใหผู้จ้  าหน่ายสินทรัพยเ์ป็นเจา้หน้ี 
ตามค าพิพากษา ใหนิ้ติบุคคลเฉพาะกิจเขา้สวมสิทธิเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาแทน 
ผูจ้  าหน่ายสินทรัพย ์
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มาตรา ๒๐   การโอนสินทรัพยจ์ากผูจ้  าหน่ายสินทรัพยไ์ปยงั 
นิติบุคคลเฉพาะกิจในโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัดว้ยมูลค่าดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็น
ราคาอนัสมควร และไม่เป็นการโอนโดยมีค่าตอบแทนนอ้ยเกินสมควร หรือท าให้
เจา้หน้ีของผูจ้  าหน่ายสินทรัพยเ์สียเปรียบ 

(๑) มูลค่าทางบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
(๒) มูลค่าท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงมิใช่ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ของโครงการนั้นไดใ้หค้วามเห็นวา่เป็นราคาอนัสมควรในการโอนสินทรัพยข์อง
โครงการ และพิจารณาถึงการเพิ่มความน่าเช่ือถือของธุรกรรมในการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยด์ว้ยแลว้ 

 บทยกเวน้
พระราชบญัญติั
ลม้ละลายฯ   
มาตรา ๑๑๔ 

มาตรา ๒๑   ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๕  มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๑๙ มาใชบ้งัคบักบัการโอนสินทรัพยห์รือทรัพยสิ์นคืนใหแ้ก่ผูจ้  าหน่าย
สินทรัพย ์หรือปลดสินทรัพยจ์ากการเป็นหลกัประกนัในระหวา่งการด าเนิน
โครงการท่ีไดรั้บอนุมติัโดยอนุโลม 

 การน ามาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๑๙ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. พบวา่ นิติบุคคลเฉพาะกิจใด
ด าเนินโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัโดยมิไดท้  าการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 
ใหส้ าเร็จตามความมุ่งหมายของโครงการ และไม่มีเหตุผลอนัสมควร  ใหส้ านกังาน ก.ล.ต.  
มีอ านาจเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น รวมทั้งมีอ านาจเรียกให้ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจและผูจ้  าหน่ายสินทรัพยต์อ้งร่วมกนัรับผดิชดใชเ้งินเป็นจ านวน
สองเท่าของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บยกเวน้ และเรียกเบ้ียปรับอีกเป็นจ านวน
หน่ึงลา้นบาท  

เงินท่ีชดใชแ้ละเบ้ียปรับตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังาน ก.ล.ต.  
น าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

 อ านาจเพิกถอนการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล 
เฉพาะกิจ 

 มาตรา ๒๓   การเลิกบริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั  
นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือทรัสต ์ท่ีไดรั้บการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจจะกระท าไดต่้อเม่ือความเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น
ส้ินสุดลงแลว้ 

 การเลิกนิติบุคคล 
เฉพาะกิจ 

มาตรา ๒๔   นิติบุคคลเฉพาะกิจส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑)  นิติบุคคลเฉพาะกิจไดช้ าระหน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์อง 

นิติบุคคลเฉพาะกิจจนครบถว้น และไดโ้อนสินทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเหลือ 
อยูท่ ั้งหมดคืนให้แก่ผูจ้  าหน่ายสินทรัพย ์หรือปลดสินทรัพยจ์ากการเป็น
หลกัประกนัแลว้ 

 การส้ินสุดของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
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 (๒)  มีเหตุส้ินสุดตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 

(๓)  ส านกังาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๒๒ 
หรือมาตรา ๒๙ 

 

 
 

หมวด ๓ 
ผูแ้ทนชัว่คราว 

 

อ านาจแต่งตั้ง 
ผูแ้ทนชัว่คราว 

 
                            มาตรา ๒๕   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่นิติบุคคล 
เฉพาะกิจท่ีเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัใดไม่มีผูมี้อ  านาจด าเนินการ 
แทนนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือมีแต่ไม่อาจด าเนินการไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด 
อนัจะเป็นผลท าใหก้ารด าเนินการตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัตอ้งหยดุชะงกัลง  
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนตามท่ีเห็นสมควร
เป็นผูแ้ทนชัว่คราวของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

 
 ใหผู้แ้ทนชัว่คราวตามวรรคหน่ึงมีอ านาจแต่เพียงผูเ้ดียวในการ

จดัการกิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นไดทุ้กประการ ตลอดจนกระท าการท่ี
จ าเป็นเพื่อใหกิ้จการด าเนินไปตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 

 
 ในกรณีมีเหตุอนัควร ส านกังาน ก.ล.ต. อาจเปล่ียนแปลงบุคคล 

ท่ีเป็นผูแ้ทนชัว่คราวได ้

การแจง้ค  าสั่งแต่งตั้ง 
ผูแ้ทนชัว่คราว 

 
                            มาตรา ๒๖   ในการแต่งตั้งผูแ้ทนชัว่คราวตามมาตรา ๒๕ 
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. แจง้ค าสั่งโดยปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั และใหป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและในหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีแพร่หลายในทอ้งถ่ินนั้นอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั 

ผลของการแต่งตั้ง 
ผูแ้ทนชัว่คราว 

 
                            มาตรา ๒๗   เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ไดแ้จง้ค าสั่งแต่งตั้งผูแ้ทนชัว่คราว
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจใดตามมาตรา ๒๖ แลว้ 
                            (๑)  ใหก้รรมการ พนกังาน หรือบุคคลใด ๆ  ของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น
จดัการอนัสมควรเพื่อปกปักรักษาทรัพยแ์ละประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยข์อง 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ และรีบรายงานกิจการ และมอบทรัพยสิ์นพร้อมสมุดบญัชี เอกสาร 
ดวงตรา และหลกัฐานอ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจใหแ้ก่ผูแ้ทนชัว่คราว
ภายในระยะเวลาตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  
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(๒)  ใหบุ้คคลใด ๆ ซ่ึงครอบครองทรัพยสิ์นหรือเอกสารของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจแจง้การครอบครองให้ผูแ้ทนชัว่คราวทราบภายในระยะเวลา 
ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

  

มาตรา  ๒๘   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 
ในการแต่งตั้งผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใหม่ของนิติบุคคลเฉพาะกิจแลว้  
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีค  าสั่งถอดถอนผูแ้ทนชัว่คราว โดยใหปิ้ดประกาศไว ้
ในท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั  
และใหป้ระกาศค าสั่งดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา และในหนงัสือพิมพร์ายวนั 
ท่ีแพร่หลายในทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั 

 อ านาจถอดถอน 
ผูแ้ทนชัว่คราว 
 

มาตรา  ๒๙๑   ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผูแ้ทนชัว่คราวแลว้  
หากส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่นิติบุคคลเฉพาะกิจไม่อาจด าเนินกิจการต่อไปได ้ 
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ และใหด้ าเนินการ 
เลิกบริษทัและแต่งตั้งผูช้  าระบญัชี โดยใหถื้อวา่การแต่งตั้งดงักล่าวเป็นการแต่งตั้ง 
ผูช้  าระบญัชีตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
แลว้แต่กรณี 

การเลิกและการช าระบญัชีบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั
ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
หรือบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั แลว้แต่กรณี  เวน้แต่การใด
ในการเลิกบริษทัและการช าระบญัชีเป็นอ านาจและหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่  
ใหเ้ป็นอ านาจและหนา้ท่ีของส านกังาน ก.ล.ต. 

 อ านาจเพิกถอนการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล
เฉพาะกิจและการแต่งตั้ง
ผูช้  าระบญัชี 

 

หมวด ๔ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
_______________ 

 
 

มาตรา ๓๐๑   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชก าหนดน้ี  
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  เขา้ไปในสถานท่ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ทรัสตี หรือตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีของนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือสถานท่ีใด ๆ 
ซ่ึงรวบรวมหรือประมวลขอ้มูล โดยไดรั้บการมอบหมายของบุคคลดงักล่าวหรือ
สถานท่ีใด ๆ ซ่ึงเก็บเอกสารหลกัฐานหรือทรัพยสิ์นของนิติบุคคลเฉพาะกิจ  
ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในระหวา่งเวลาท าการ
ของสถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบกิจการ ทรัพยสิ์น และหน้ีสินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
รวมทั้งเอกสาร หลกัฐาน ทรัพยสิ์น หรือขอ้มูลเก่ียวกบันิติบุคคลเฉพาะกิจ 

 อ านาจของพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติั 
หนา้ท่ี 



๑๐ 
 
 

  (๒)  เขา้ไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์น 
จนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในระหวา่งเวลาท าการของสถานท่ีนั้นเพื่อท าการ 
ตรวจทรัพยสิ์น ตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบั 
การกระท าอนัเป็นความผดิตามพระราชก าหนดน้ี 

(๓)   ยดึหรืออายดัเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การกระท าความผดิตามพระราชก าหนดน้ีเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือ 
ด าเนินคดี 

(๔)  สั่งใหก้รรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูส้อบบญัชีของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ทรัสตี ตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ี 
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือผูร้วบรวมหรือประมวลขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
บุคคลดงักล่าว หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเป็นผูเ้ก็บเอกสารหลกัฐาน หรือทรัพยสิ์นของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ มาใหถ้อ้ยค าหรือส่งส าเนาหรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร  
ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืนเก่ียวกบักิจการ การด าเนินงาน ทรัพยสิ์น และหน้ีสิน 
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

(๕)   สั่งใหบุ้คคลใด ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีมาให้ถอ้ยค าหรือส่งส าเนาหรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร 
หลกัฐาน หรือวตัถุใดท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี 

การแสดงบตัรประจ าตวั 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
 มาตรา ๓๑   ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดง 
บตัรประจ าตวัแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรี 
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็น 
เจา้พนกังานตาม 
ประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๓๒   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชก าหนดน้ี 

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

  
หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 

 
 

 

บทก าหนดโทษผูเ้สนอ 
โครงการท่ีแสดง         
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ 

 มาตรา ๓๓   ผูใ้ดเสนอโครงการตามมาตรา ๑๐ โดยแสดงขอ้ความ
อนัเป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกใหแ้จง้ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
หา้แสนบาท 



 

๑๑ 
 
 

มาตรา  ๓๔๑   นิติบุคคลเฉพาะกิจใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม 
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือตวัแทนเรียกเก็บและรับช าระหน้ีใด 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๕/๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 

 บทก าหนดโทษ            
ผูท่ี้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๕ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๑๕/๑ 

 มาตรา ๓๕   ในกรณีท่ีการกระท าความผดิตามมาตรา ๓๓ หรือ 
มาตรา ๓๔ เป็นการกระท าความผดิท่ีเกิดจากการสั่งการ การกระท าการ การไม่ 
สั่งการหรือการไม่กระท าการอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลนั้นตอ้ง 
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 บทก าหนดโทษ
ผูบ้ริหารของผูเ้สนอ
โครงการ  หรือ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ท่ีฝ่าฝืนพระราช
ก าหนด 

 

มาตรา ๓๖   ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๗ ตอ้งระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 บทก าหนดโทษ 
บุคคลใด ๆ ท่ีฝ่าฝืน
มาตรา ๒๗ 

มาตรา ๓๗   ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิตามมาตรา ๓๖  
เป็นนิติบุคคล ถา้การกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระท า
การ การไม่สั่งการ หรือการไม่กระท าการ อนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของ กรรมการ 
ผูจ้ดัการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นบุคคลนั้น
ตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น ๆ ดว้ย 

 บทก าหนดโทษ
ผูบ้ริหาร 
ของผูท่ี้กระท าตาม 
มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ี 
ผูก้ระท าผิดนั้นเป็น 
นิติบุคคล 

มาตรา ๓๘   ผูใ้ดขดัขวางพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 
มาตรา ๓๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 บทก าหนดโทษ 
ผูข้ดัขวางพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี 

มาตรา ๓๙   ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งหรือไม่อ านวยความสะดวก 
แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๓๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 บทก าหนดโทษ 
ผูไ้ม่ปฏิบติัตามค าสัง่ 
หรือไม่อ  านวยความ 
สะดวกแก่พนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี 

มาตรา ๔๐   ผูใ้ดใหถ้อ้ยค าอนัเป็นเท็จต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ซ่ึงอาจท าใหผู้อ่ื้นหรือประชาชนเสียหาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 บทก าหนดโทษผูใ้ห้ 
ถอ้ยค าเทจ็ต่อพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี 



๑๒ 
 
 

บทก าหนดโทษผูท้  าลาย 
หรือท าให้เสียหายซ่ึง 
ตราหรือเคร่ืองหมาย 
ซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ี         
ไดท้  าข้ึน 

 มาตรา ๔๑   ผูใ้ดถอน ท าใหเ้สียหาย ท าลาย หรือท าใหไ้ร้
ประโยชน์ซ่ึงตราหรือเคร่ืองหมายซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดป้ระทบัหรือหมายไวท่ี้
ส่ิงใด ๆ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๓๐ เพื่อเป็นหลกัฐานในการยดึหรืออายดั
หรือรักษาส่ิงนั้น ๆ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสามแสนบาท 

บทก าหนดโทษผูท่ี้ท  าให้ 
เสียหายแก่ทรัพยสิ์นหรือ 
เอกสารอนัพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ีไดย้ดึ อายดั 

รักษาไวห้รือสัง่ให้ส่ง 

 
มาตรา ๔๒   ผูใ้ดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย 

หรือท าใหสู้ญหายหรือไร้ประโยชน์ซ่ึงทรัพยสิ์นหรือเอกสารใด ๆ อนัพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีไดย้ดึ อายดั รักษาไว ้หรือสั่งใหส่้งเพื่อเป็นพยานหลกัฐานตามมาตรา ๓๐ 
ไม่วา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะรักษาทรัพยสิ์นหรือเอกสารนั้นไวเ้องหรือสั่งใหผู้น้ั้น
หรือผูอ่ื้นส่งหรือรักษาไวก้็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  
และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ 
และความผิดท่ี
เปรียบเทียบได ้

 
มาตรา ๔๓   ความผดิตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ใหค้ณะกรรมการ 
เปรียบเทียบความผิดท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได ้

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง 
ใหมี้จ านวนสามคน 

บทก าหนดโทษ
ผูบ้ริหาร 
ของผูท่ี้กระท าตาม 
มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ี 
ผูก้ระท าผิดนั้นเป็น 
นิติบุคคล 

 เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบไดท้ าการเปรียบเทียบกรณีใด 
และผูต้อ้งไดช้ าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 
เปรียบเทียบก าหนดแลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความอาญา 

ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยนิยอมแลว้ 
ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหด้ าเนินคดีต่อไป 

อายคุวามในการฟ้อง 
คดีความผิดท่ี
เปรียบเทียบได ้
 

 
                            มาตรา ๔๔   ความผดิท่ีเปรียบเทียบไดต้ามมาตรา ๔๓  
ถา้มิไดฟ้้องต่อศาลภายในหา้ปี นบัแต่วนักระท าความผดิเป็นอนัขาดอายคุวาม 

  
  
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
     พลเอก ชวลิต  ยงใจยทุธ 
             นายกรัฐมนตรี 



๑๓ 
 
 

หมายเหตุ : -  เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉบบัน้ี คือ ธุรกิจการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยเ์ป็น
กระบวนการทางการเงินท่ีส าคญั ท่ีสามารถใชแ้กไ้ขอุปสรรคการขาดแคลนเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ 
ธุรกิจต่าง ๆ ได ้ รวมทั้งเป็นธุรกิจท่ีช่วยสร้างตราสารทางการเงินท่ีมีความมัน่คงสูงประเภทใหม่ อนัจะเอ้ืออ านวย 
ต่อการพฒันาตลาดทุนและการระดมเงินออมของประเทศประกอบกบัในปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเผชิญกบั 
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง อนัเป็นผลมาจากธุรกิจต่าง ๆ อยูใ่นภาวะซบเซา และขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบริหารสภาพคล่องของ 
สถาบนัการเงินโดยทัว่ไปอยา่งกวา้งขวางและมีผลต่อเน่ืองต่อการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศ  จึงสมควรมีกฎหมาย 
วา่ดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และเน่ืองจากภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจในขณะน้ี 
อาจส่งผลลุกลามกวา้งขวางออกไปจนยากแก่การรักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และโดยท่ีเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมี 
ความจ าเป็นรีบด่วนในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดน้ี 


