๑
พระราชกาหนด
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพือ่ การแปลงสิ นทรัพย์ เป็ นหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกาหนดนี้เรี ยกว่า “พระราชกาหนดนิ ติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐”

ชื่อพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒* พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

วันที่พระราชบัญญัติ
ใช้บงั คับ

มาตรา ๓ ในพระราชกาหนดนี้
“การแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์” หมายความว่า การรับโอน
สิ นทรัพย์และการออกหลักทรัพย์จาหน่ายแก่ผลู ้ งทุนโดยกาหนดให้ผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ข้ ึนอยูก่ บั กระแสรายรับที่เกิดจากสิ นทรัพย์ที่รับโอนมา
“สิ นทรัพย์” หมายความว่า สิ ทธิเรี ยกร้องหรื อสิ ทธิอื่นใดที่
ก่อให้เกิดกระแสรายรับขึ้นในอนาคตไม่วา่ รายรับนั้นจะมีความแน่นอนหรื อไม่
ก็ตาม เช่น สัญญาให้กยู้ มื เพื่อที่อยูอ่ าศัย หรื อสิ ทธิ ตามสัมปทานสร้างถนนเก็บ
ค่าผ่านทาง

บทนิยาม

*
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอน ๒๙ ก ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ มีผลใช้บงั คับเมื่อ
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๐

๒

“นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หมายความว่า นิติบุคคลซึ่ งจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดาเนินการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ตามพระราชกาหนดนี้
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“โครงการ” หมายความว่า โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้
ปฏิบตั ิการตามพระราชกาหนดนี้
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชกาหนดนี้
รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการ
ตามพระราชกาหนด

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชกาหนดนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป

อานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจหน้าที่ตามพระราช
กาหนดนี้ดงั ต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(๒) กากับดูแลให้นิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดนี้
(๓) กาหนดประเภทของสิ นทรัพย์และหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ทาการ
แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(๔) ออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชกาหนดนี้
(๕) กาหนดค่าธรรมเนียมในการดาเนิ นการต่าง ๆ ตามพระราช
กาหนดนี้
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อที่ปรึ กษาเพื่อปฏิบตั ิอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมาย
(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการประชุมและการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการ

๓

(๘) ปฏิบตั ิการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชกาหนดนี้
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ ให้คณะอนุกรรมการและที่ปรึ กษาตามมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง (๖) ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
โดยจ่ายจากเงินของสานักงาน ก.ล.ต.

ประโยชน์ตอบแทนแก่
คณะอนุกรรมการและ
ที่ปรึ กษา

มาตรา ๗ ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติ
ไว้ในพระราชกาหนดนี้ รวมทั้งรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามพระราชกาหนดนี้

อานาจหน้าที่
สานักงาน ก.ล.ต.

มาตรา ๘ การกาหนดค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๕)
ให้คานึงถึงค่าใช้จ่ายและภาระต่าง ๆ ในการดาเนิ นการตามความเป็ นจริ ง และต้อง
มิได้มุ่งหมายให้เกิดรายได้เป็ นสาคัญ และค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ตกเป็ นของ
สานักงาน ก.ล.ต.

การกาหนด
ค่าธรรมเนียม

หมวด ๒
นิติบุคคลเฉพาะกิจ
มาตรา ๙ นิติบุคคลเฉพาะกิจอาจจัดตั้งในรู ปของบริ ษทั จากัด
บริ ษทั มหาชนจากัด กองทุนรวม หรื อนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐ ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการให้สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณา
มีดงั ต่อไปนี้
(๑) ธนาคารพาณิ ชย์
(๒) บริ ษทั เงินทุน
(๓) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(๔) บริ ษทั หลักทรัพย์
(๕) นิ ติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

การจัดตั้งนิ ติบุคคล
เฉพาะกิจ

ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ

๔

โครงการที่เสนอให้ยนื่ มาพร้อมกับการขออนุ ญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรื อการขออนุ ญาตจัดตั้งกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องระบุประเภทของบุคคลที่จะเป็ น
นิติบุคคลเฉพาะกิจและรายละเอียดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ถ้าโครงการที่เสนอเป็ นการจัดตั้งนิ ติบุคคลเฉพาะกิจในรู ป
กองทุนรวม ให้เสนอบริ ษทั หลักทรัพย์ที่จะเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมมาด้วย
การดาเนินการภายหลัง
ที่สานักงานได้อนุมตั ิ
โครงการ

มาตรา ๑๑ เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมตั ิโครงการใดแล้ว
(๑) ถ้าเป็ นกรณี ของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจที่เป็ นบริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้สานักงาน ก.ล.ต. จดทะเบียนรับบริ ษทั จากัดหรื อ
บริ ษทั มหาชนจากัดตามโครงการนั้นเป็ นนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ และให้ถือว่า
นิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และ
สามารถดาเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ต่อไปได้
(๒) ถ้าเป็ นกรณี ของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจที่เป็ นกองทุนรวม
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ตามที่ระบุในโครงการจัดให้มีผดู้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และสามารถดาเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนและ
จดทะเบียนกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต่อไปได้ ในการจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม ให้สานักงาน ก.ล.ต. รับจดทะเบียน
การเป็ นนิ ติบุคคลเฉพาะกิจพร้อมกันด้วย
ในการดาเนินการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดให้ปฏิบตั ิแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

อานาจหน้าที่ของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ

มาตรา ๑๒ นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องดาเนิ นการต่าง ๆ ตามที่กาหนด
ไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิและสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่สืบเนื่องจาก
โครงการใดโครงการหนึ่งตามที่เสนอมาเท่านั้น
อานาจตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) รับโอนสิ นทรัพย์
(๒) ออกหลักทรัพย์จาหน่ายแก่ผลู ้ งทุน
(๓) ทาสัญญากับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ

๕
(๔) ก่อหนี้สินหรื อภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(๕) ลงทุนหรื อหาผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่รับโอนมาได้
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้นิติบุคคลเฉพาะกิจกระทาการใด
นอกจากที่กาหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อห้ามในการ
ดาเนินการ

มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่การดาเนินงานของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตามพระราชกาหนดนี้มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุ รกิจเงินทุนหรื อธุ รกิจเครดิต
ฟองซิ เอร์ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจสามารถกระทาได้โดยมิตอ้ งได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อห้ามในการ
ดาเนิ นการ

มาตรา ๑๕ ในกรณี การรับโอนสิ นทรัพย์ที่เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้อง
โดยให้ผรู ้ ับชาระหนี้ เดิมเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ที่เกิดขึ้น การโอน
สิ ทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นอันชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวการโอน
ไปยังลูกหนี้ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
แต่ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของลูกหนี้ที่จะยกข้อต่อสู ้ตามมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ให้ตวั แทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เก็บ
รักษาบัญชีและรายชื่ อลูกหนี้ ตามสิ นทรัพย์ที่โอนไปแล้วนั้นไว้เป็ นบัญชีเฉพาะ
และให้ลูกหนี้มีสิทธิ ตรวจดูบญั ชีรายชื่ อของตนได้
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ เป็ น
บุคคลอื่นใดที่มิใช่ผรู ้ ับชาระหนี้เดิม ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจบอกกล่าวการโอนสิ ทธิ
เรี ยกร้องนั้นไปยังลูกหนี้นบั ตั้งแต่วนั ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนเรี ยกเก็บและ
รับชาระหนี้ เว้นแต่การเปลี่ยนตัวแทนนั้นเป็ นไปโดยผลของกฎหมายอันเนื่อง
มาจากการควบกิจการของบุคคลดังกล่าว

ผูร้ ับชาระหนี้ เดิมเป็ น
ตัวแทนเรี ยกเก็บและ
รับชาระหนี้

มาตรา ๑๖ การโอนสิ นทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
ถ้าเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีหลักประกันอย่างอื่นที่มิใช่สิทธิ จานอง สิ ทธิ จานา หรื อสิ ทธิ
อันเกิดขึ้นแต่การค้ าประกัน ให้สิทธิ ตามสิ นทรัพย์น้ นั ตกแก่ผรู ้ ับโอนทุกช่วง
จนถึงนิติบุคคลเฉพาะกิจ

การโอนสิ นทรัพย์ที่มี
หลักประกันที่มิใช่
สิ ทธิจานอง สิ ทธิจานา
หรื อสิ ทธิ อนั เกิดขึ้นแต่
การค้ าประกัน

๖
การยกเว้นค่าธรรมเนียม
การโอนสิ นทรัพย์

มาตรา ๑๗ การโอนสิ นทรัพย์ที่มีสิทธิจานอง สิ ทธิจานา
หรื อมีหลักประกันอย่างอื่นตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ ให้ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่วา่ จะกาหนดในกฎหมายใดบรรดาที่เกิดขึ้นเนื่องใน
การโอนสิ นทรัพย์หรื อการโอนหลักประกันของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว

บทยกเว้น ป.พ.พ.
มาตรา ๖๕๔

มาตรา ๑๘ การโอนสิ นทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิที่มี
ดอกเบี้ยโดยชอบด้วยกฎหมายเกินกว่าร้อยละสิ บห้าต่อปี มิให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาใช้บงั คับ และให้นิติบุคคล
เฉพาะกิจมีสิทธิ คิดดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์น้ นั ในอัตราไม่สูงกว่าอัตราที่คิดไว้เดิมได้
ทั้งนี้ ตามวิธีการคิดดอกเบี้ยที่กาหนดไว้แต่เดิม

การนามาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๑๗ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๙ การโอนสิ นทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิที่มี
ข้อกาหนดให้ผจู ้ าหน่ายสิ นทรัพย์รับโอนสิ นทรัพย์จากนิติบุคคลเฉพาะกิจคืนไปได้
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บงั คับกับการโอน
สิ นทรัพย์คืนโดยอนุโลม

บทยกเว้น
พระราชบัญญัติ
ล้มละลายฯ
มาตรา ๑๑๔

มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสิ นทรัพย์จาก
ผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์มาอย่างแท้จริ ง มิให้นามาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาใช้บงั คับ
การรับโอนสิ นทรัพย์จากผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์มาอย่างแท้จริ งตาม
วรรคหนึ่ง หมายความถึง การโอนสิ นทรัพย์ที่
(๑) มีการชาระราคาตามราคาตลาดที่เป็ นธรรม
(๒) ทาให้นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนในสิ นทรัพย์ และ
(๓) นิ ติบุคคลเฉพาะกิจสามารถถือสิ ทธิในผลประโยชน์ที่มีของ
สิ นทรัพย์ที่รับโอนได้
นอกจากลักษณะของการรับโอนสิ นทรัพย์อย่างแท้จริ งตามที่
กาหนดในวรรคสองแล้ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดลักษณะอื่น
เพิม่ เติมด้วยก็ได้

ให้ผถู้ ือหลักทรัพย์ของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ น
เจ้าหนี้ บุริมสิ ทธิ

มาตรา ๒๑ ในกรณี ที่หลักทรัพย์ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเสนอขาย
เป็ นตราสารหนี้ที่มิใช่ตราสารหนี้ที่มีสิทธิ ดอ้ ยกว่าเจ้าหนี้ สามัญ ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจมีฐานะเป็ นเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ พิเศษเหนือสิ นทรัพย์ที่นิติบุคคล
เฉพาะกิจรับโอนมา โดยให้มีสิทธิ ได้รับชาระหนี้จากสิ นทรัพย์น้ นั ในลาดับก่อน
บุริมสิ ทธิอื่น

๗
ในกรณี ที่เกี่ยวกับบุริมสิ ทธิ พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์
มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต. พบว่านิติบุคคล
เฉพาะกิจใดดาเนิ นการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิได้มุ่งหมายที่จะทาการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์อย่างแท้จริ ง
ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการจดทะเบียนนิ ติบุคคลเฉพาะกิจนั้นได้
และให้บุคคลดังกล่าวชดใช้เงินเป็ นจานวนเท่ากับจานวนเงินที่ตนได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์พร้อมเงินเพิ่มในอัตรา
ร้อยละสองต่อเดือนของจานวนเงินที่ตอ้ งชาระตั้งแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนการเป็ น
นิติบุคลเฉพาะกิจ ให้แก่สานักงาน ก.ล.ต.

อานาจเพิกถอนการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
เฉพาะกิจ

มาตรา ๒๓ การเลิกนิติบุคคลเฉพาะกิจที่เป็ นบริ ษทั จากัดหรื อ
บริ ษทั มหาชนจากัด จะต้องได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือหลักทรัพย์ซ่ ึ งถือหลักทรัพย์
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การเลิกนิติบุคคล
เฉพาะกิจ

มาตรา ๒๔ นิติบุคคลเฉพาะกิจสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(๑) ไม่รับโอนสิ นทรัพย์หรื อไม่ออกหลักทรัพย์จาหน่ายแก่
ผูล้ งทุนตามโครงการภายในหกเดือนนับแต่วนั อนุมตั ิโครงการ
(๒) ได้ชาระหนี้ให้แก่ผลู ้ งทุนในหลักทรัพย์ของนิ ติบุคคล
เฉพาะกิจจนครบถ้วนแล้ว
(๓) ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่ งถือหลักทรัพย์
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีมติให้เลิก และ
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(๔) เมื่อมีเหตุตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
(๕) เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนตาม
มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๙
หมวด ๓
ผูแ้ ทนชัว่ คราว

การสิ้นสุ ดของนิ ติบุคคล
เฉพาะกิจ

มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่านิติบุคคล
เฉพาะกิจที่เป็ นบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดใดไม่มีผมู ้ ีอานาจดาเนิ นการ
แทนนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรื อมีแต่ไม่อาจดาเนิ นการได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
อันจะเป็ นผลทาให้การดาเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิตอ้ งหยุดชะงักลง
ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรื อหลายคนตามที่เห็นสมควร
เป็ นผูแ้ ทนชัว่ คราวของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ

อานาจแต่งตั้งผูแ้ ทน
ชัว่ คราว

๘

ให้ผแู ้ ทนชัว่ คราวตามวรรคหนึ่งมีอานาจแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในการจัดการกิจการของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจนั้นได้ทุกประการ ตลอดจนกระทาการ
ที่จาเป็ นเพื่อให้กิจการดาเนินไปตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
ในกรณี มีเหตุอนั ควร สานักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่ยนแปลงบุคคล
ที่เป็ นผูแ้ ทนชัว่ คราวได้
การแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนชัว่ คราว

มาตรา ๒๖ ในการแต่งตั้งผูแ้ ทนชัว่ คราวตามมาตรา ๒๕
ให้สานักงาน ก.ล.ต. แจ้งคาสั่งโดยปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวัน และให้ประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษาและในหนังสื อพิมพ์รายวันที่แพร่ หลายในท้องถิ่นนั้นอย่างน้อย
หนึ่งฉบับ

ผลของการแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนชัว่ คราว

มาตรา ๒๗ เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งคาสั่งแต่งตั้งผูแ้ ทน
ชัว่ คราวของนิติบุคคลเฉพาะกิจใดตามมาตรา ๒๖ แล้ว
(๑) ให้กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลใด ๆ ของนิติบุคคล
เฉพาะกิจนั้นจัดการอันสมควรเพื่อปกปักรักษาทรัพย์และประโยชน์ของผูถ้ ือ
หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ และรี บรายงานกิจการ และมอบทรัพย์สิน
พร้อมสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา และหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจให้แก่ผแู ้ ทนชัว่ คราวภายในระยะเวลาตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด
(๒) ให้บุคคลใด ๆ ซึ่งครอบครองทรัพย์สินหรื อเอกสารของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจแจ้งการครอบครองให้ผแู ้ ทนชัว่ คราวทราบภายในระยะเวลา
ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใหม่ของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจแล้ว
ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ ถอดถอนผูแ้ ทนชัว่ คราว โดยให้ปิดประกาศไว้
ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวัน
และให้ประกาศคาสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และในหนังสื อพิมพ์รายวัน
ที่แพร่ หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
มาตรา ๒๙ ในกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่านิ ติบุคคลเฉพาะกิจ
ใดไม่อาจดาเนินการต่อไปได้ ให้เพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจและ
แต่งตั้งผูช้ าระบัญชี ของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจนั้น และให้ถือว่าการแต่งตั้งดังกล่าวเป็ น
การแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งนิ ติบุคคลเฉพาะกิจดังกล่าว

อานาจถอดถอนผูแ้ ทน
ชัว่ คราว

อานาจเพิกถอนการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
เฉพาะกิจและการ
แต่งตั้งผูช้ าระบัญชี

๙
การชาระบัญชีตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยการชาระบัญชีบริ ษทั จากัดหรื อกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดว่าด้วยการชาระบัญชี แล้วแต่กรณี เว้นแต่การใด
ในการชาระบัญชี เป็ นอานาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ให้เป็ นอานาจและ
หน้าที่ของสานักงาน ก.ล.ต.
หมวด ๔
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจหรื อสถานที่ใด ๆ ซึ่ งรวบรวมหรื อประมวลข้อมูลโดยได้รับ
การมอบหมายของบุคคลดังกล่าว หรื อสถานที่ใด ๆ ซึ่ งเก็บเอกสารหลักฐาน
หรื อทรัพย์สินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนจนถึง
พระอาทิตย์ตก หรื อในระหว่างเวลาทาการของสถานที่น้ นั เพื่อตรวจสอบกิจการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน
หรื อข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึน
จนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในระหว่างเวลาทาการของสถานที่น้ นั เพื่อทาการตรวจ
ทรัพย์สิน ตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรื อหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับ
การกระทาอันเป็ นความผิดตามพระราชกาหนดนี้
(๓) ยึดหรื ออายัดเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
หรื อดาเนินคดี
(๔) สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูส้ อบบัญชีของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตัวแทน
เรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรื อผูร้ วบรวมหรื อประมวล
ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลใด ๆ ที่เป็ นผูเ้ ก็บเอกสาร

อานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่

๑๐

การแสดงบัตรประจาตัว
ในการปฏิบตั ิหน้าที่

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ น
เจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมาย
อาญา

หลักฐาน หรื อทรัพย์สินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ มาให้ถอ้ ยคาหรื อส่ งสาเนา
หรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่นเกี่ยวกับกิจการ
การดาเนิ นงาน ทรัพย์สิน และหนี้สินของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ
(๕) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ถอ้ ยคาหรื อส่ งสาเนาหรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร
หลักฐาน หรื อวัตถุใดที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดง
บัตรประจาตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ

บทกาหนดโทษผูเ้ สนอ
โครงการที่แสดง
ข้อความอันเป็ นเท็จ
บทกาหนดโทษ
นิติบุคคลเฉพาะกิจที่
ฝ่ าฝื นโครงการ
บทกาหนดโทษผูบ้ ริ หาร
ของผูเ้ สนอโครงการ
หรื อนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ที่ฝ่าฝื นพระราชกาหนด

บทกาหนดโทษบุคคล
ใด ๆ ที่ฝ่าฝื นมาตรา ๒๗

มาตรา ๓๓ ผูใ้ ดเสนอโครงการตามมาตรา ๑๐ โดยแสดง
ข้อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่งควรบอกให้แจ้ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๓๔ นิติบุคคลเฉพาะกิจใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๓ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่การกระทาความผิดตามมาตรา ๓๓
หรื อมาตรา ๓๔ เป็ นการกระทาความผิดที่เกิดจากการสั่งการ การกระทาการ
การไม่สั่งการหรื อการไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น
บุคคลนั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

๑๑
มาตรา ๓๗ ในกรณี ที่ผกู้ ระทาความผิดตามมาตรา ๓๖
เป็ นนิ ติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ
การกระทาการ การไม่สั่งการ หรื อการไม่กระทาการ อันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของ
กรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น
บุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

บทกาหนดโทษผูบ้ ริ หาร
ของผูท้ ี่กระทาตาม
มาตรา ๓๖ ในกรณี ที่
ผูก้ ระทาผิดนั้นเป็ น
นิติบุคคล

มาตรา ๓๘ ผูใ้ ดขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ

บทกาหนดโทษ
ผูข้ ดั ขวางพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๓๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อไม่อานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

บทกาหนดโทษ
ผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่
หรื อไม่อานวยความ
สะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่

มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดให้ถอ้ ยคาอันเป็ นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งอาจทาให้ผอู ้ ื่นหรื อประชาชนเสี ยหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

บทกาหนดโทษผูใ้ ห้
ถ้อยคาเท็จต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่

มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดถอน ทาให้เสี ยหาย ทาลาย หรื อทาให้
ไร้ประโยชน์ซ่ ึงตราหรื อเครื่ องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรื อ
หมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ เพื่อเป็ นหลักฐานในการยึด
หรื ออายัดหรื อรักษาสิ่ งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน
สามแสนบาท

บทกาหนดโทษผูท้ าลาย
หรื อทาให้เสี ยหายซึ่ง
ตราหรื อเครื่ องหมาย
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ทาขึ้น

มาตรา ๔๒ ผูใ้ ดทาให้เสี ยหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสี ย
หรื อทาให้สูญหายหรื อไร้ประโยชน์ซ่ ึงทรัพย์สินหรื อเอกสารใด ๆ อันพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ยดึ อายัด รักษาไว้ หรื อสั่งให้ส่งเพื่อเป็ นพยานหลักฐานตาม
มาตรา ๓๐ ไม่วา่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สินหรื อเอกสารนั้นไว้เอง
หรื อสั่งให้ผนู ้ ้ นั หรื อผูอ้ ื่นส่ งหรื อรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

บทกาหนดโทษผูท้ ี่ทาให้
เสี ยหายแก่ทรัพย์สินหรื อ
เอกสารอันพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ยดึ อายัด
รักษาไว้หรื อสัง่ ให้ส่ง

มาตรา ๔๓ ความผิดตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการ
เปรี ยบเทียบความผิดที่รัฐมนตรี แต่งตั้งมีอานาจเปรี ยบเทียบได้
คณะกรรมการเปรี ยบเทียบที่รัฐมนตรี แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้มีจานวนสามคน

คณะกรรมการเปรี ยบเทียบ
และความผิดที่เปรี ยบเทียบ
ได้

๑๒

บทกาหนดโทษผูบ้ ริ หาร
ของผูท้ ี่กระทาตาม
มาตรา ๓๖ ในกรณี ที่
ผูก้ ระทาผิดนั้นเป็ น
นิติบุคคล

เมื่อคณะกรรมการเปรี ยบเทียบได้ทาการเปรี ยบเทียบกรณี ใด
และผูต้ อ้ งได้ชาระค่าปรับตามคาเปรี ยบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรี ยบเทียบกาหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผูต้ อ้ งหาไม่ยนิ ยอมตามที่เปรี ยบเทียบ หรื อเมื่อยินยอมแล้ว
ไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป

อายุความในการฟ้ อง
คดีความผิดที่เปรี ยบเทียบ
ได้

มาตรา ๔๔ ความผิดที่เปรี ยบเทียบได้ตามมาตรา ๔๓ ถ้ามิได้
ฟ้ องต่อศาลภายในห้าปี นับแต่วนั กระทาความผิดเป็ นอันขาดอายุความ

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ ธุรกิจการแปลงสิ นทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์เป็ นกระบวนการทางการเงินที่สาคัญ ที่สามารถใช้แก้ไขอุปสรรคการขาดแคลนเงินทุน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของธุรกิจต่าง ๆ ได้ รวมทั้งเป็ นธุรกิจที่ช่วยสร้างตราสารทางการเงินที่มี
ความมัน่ คงสูงประเภทใหม่ อันจะเอื้ออานวยต่อการพัฒนาตลาดทุนและการระดมเงินออมของประเทศ
ประกอบกับในปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปั ญหาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง อันเป็ นผลมาจาก
ธุรกิจต่าง ๆ อยูใ่ นภาวะซบเซา และขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและการบริ หารสภาพคล่องของสถาบันการเงินโดยทัว่ ไปอย่าง
กว้างขวางและมีผลต่อเนื่องต่อการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยนิ ติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ และเนื่องจากภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจในขณะนี้
อาจส่งผลลุกลามกว้างขวางออกไปจนยากแก่การรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และโดยที่เป็ น
กรณี ฉุกเฉิ นที่มีความจาเป็ นรี บด่วนในอันที่จะรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็ น
ต้องตราพระราชกาหนดนี้

