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 มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ 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
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป

วันที่พระราชบัญญัติ
ใช้บงั คับ

มาตรา ๓๑ ในพระราชกาหนดนี้
“นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หมายความว่า ตัวกลางที่จดั ตั้งขึ้น
เพื่อดาเนินการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์และได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตามพระราชกาหนดนี้

บทนิยาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอน ๒๙ ก ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ มีผลใช้บงั คับ
เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๐
๑
แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๘
*

๒

“การแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์” หมายความว่า
การที่นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสิ นทรัพย์หรื อรับสิ นทรัพย์ไว้เป็ นหลักประกัน
จากผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์ เพื่อทาการออกและจาหน่ายหลักทรัพย์แก่ผลู ้ งทุน
โดยนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายหลักทรัพย์มาชาระหรื อมอบให้แก่ผจู ้ าหน่าย
สิ นทรัพย์ตามความตกลงที่ทาไว้ และจะมีการชาระหนี้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์
โดยขึ้นอยูก่ บั กระแสรายรับที่เกิดจากสิ นทรัพย์ที่รับโอนมาหรื อที่รับไว้เป็ น
หลักประกัน
“สิ นทรัพย์” หมายความว่า
(๑) สิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชาระหนี้ เป็ นเงินที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับ หรื อ
(๒) สิ ทธิ เรี ยกร้องที่จะมีข้ ึนในอนาคตโดยให้ชาระหนี้ เป็ นเงินที่
ก่อให้เกิดกระแสรายรับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
“ผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์” หมายความว่า ผูโ้ อนหรื อจะโอน
สิ นทรัพย์ หรื อให้หรื อจะให้สินทรัพย์ไว้เป็ นหลักประกันแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
“ทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
“โครงการ” หมายความว่า โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้
ปฏิบตั ิการตามพระราชกาหนดนี้
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชกาหนดนี้
รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการ
ตามพระราชกาหนด

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชกาหนดนี้

๓

หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๕๑ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(๒) กากับดูแลให้นิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดนี้
(๓) กาหนดประเภทของสิ นทรัพย์ที่อนุ ญาตให้ทาการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ และประเภทของหลักทรัพย์ที่จะออกเนื่องจากการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(๔) ออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชกาหนดนี้
(๕) กาหนดค่าธรรมเนียมในการดาเนิ นการต่าง ๆ
ตามพระราชกาหนดนี้
(๖) ปฏิบตั ิการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชกาหนดนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมอบอานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดาเนินการแทนได้
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

อานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๖๑ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘

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

๔

หมวด ๒๑
นิติบุคคลเฉพาะกิจ
การจัดตั้งนิติบุคคล
เฉพาะกิจ

มาตรา ๙ การแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ตามพระราชกาหนดนี้
ให้ดาเนินการโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่ งจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด
หรื อนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อโดยการก่อตั้งทรัสต์
บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด นิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อทรัสต์ ที่จะจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหนึ่ง
ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์เท่านั้น
การดาเนิ นการของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจโดยการก่อตั้งทรัสต์
ให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุนมาใช้บงั คับ
เว้นแต่พระราชกาหนดนี้จะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น และให้ทรัสตีมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับนิติบุคคลเฉพาะกิจ

ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ

มาตรา ๑๐ ในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ให้ผจู ้ าหน่าย
สิ นทรัพย์หรื อบุคคลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เสนอโครงการต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. โดยต้องระบุรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การเสนอโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาพร้อมกันด้วย

การดาเนินการ
ภายหลังที่สานักงาน
ได้อนุมตั ิโครงการ

มาตรา ๑๑ เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิโครงการที่ เสนอตาม
มาตรา ๑๐ แล้ว ให้ดาเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจตามที่ระบุไว้ใน
โครงการเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชกาหนดนี้ และให้ถือว่าความเป็ น
นิติบุคคลเฉพาะกิจดังกล่าวเกิดขึ้นนับแต่เมื่อได้มีการอนุมตั ิโครงการนั้น

การดาเนินการ
หลายโครงการ
ในขณะเดียวกัน

มาตรา ๑๑/๑ นิ ติบุคคลเฉพาะกิจจะดาเนินการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์หลายโครงการในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็ นกรณี ตามวรรคสอง
ในกรณี ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจดาเนินการโดยการก่อตั้งทรัสต์
ทรัสตีอาจดาเนิ นการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์หลายโครงการในขณะเดียวกันได้

๕

มาตรา ๑๒ นิติบุคคลเฉพาะกิจต้องดาเนิ นการต่าง ๆ ตามที่
กาหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ รวมทั้งให้มีอานาจดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(๑) รับโอนสิ นทรัพย์ หรื อรับสิ นทรัพย์ไว้เป็ นหลักประกัน
(๒) ออกหลักทรัพย์จาหน่ายแก่ผลู ้ งทุน
(๓) ทาสัญญากับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
(๔) ก่อหนี้สินหรื อภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ที่ได้รับอนุมตั ิ
(๕) ลงทุนหรื อหาผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่รับโอนมา
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
(๖) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด เพื่อประโยชน์ในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์

อานาจหน้าที่ของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ

มาตรา ๑๓ ในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ห้ามมิให้
นิติบุคคลเฉพาะกิจกระทาการใดนอกจากที่กาหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อห้ามในการ
ดาเนินการ

มาตรา ๑๔ ในกรณี ที่การดาเนินงานของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ตามพระราชกาหนดนี้ มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุ รกิ จเงินทุนหรื อ
ธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจสามารถกระทาได้โดยมิตอ้ ง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อห้ามในการ
ดาเนินการ

มาตรา ๑๕ การโอนสิ นทรัพย์ที่เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องในกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องอันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ตอ้ ง
บอกกล่าวไปยังลูกหนี้ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ ของลูกหนี้ที่จะยกข้อต่อสู ้ตาม
บทบัญญัติมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
(๑) การโอนสิ นทรัพย์ที่ผรู ้ ับชาระหนี้ เดิมเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บ
และรับชาระหนี้
(๒) การโอนสิ นทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนตัวแทนเรี ยกเก็บและ
รับชาระหนี้ โดยผลของกฎหมายอันเนื่ องมาจากการควบกิจการของนิติบุคคลดังกล่าว
ในกรณี ที่ผรู ้ ับชาระหนี้ เดิมเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้แล้ว
และได้มีการเปลี่ยนตัวแทนดังกล่าวเป็ นบุคคลอื่นในภายหลัง และมิใช่เป็ นกรณี
ตาม (๒) ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจแจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรับโอนสิ นทรัพย์ที่

ผูร้ ับชาระหนี้ เดิมเป็ น
ตัวแทนเรี ยกเก็บและ
รับชาระหนี้

๖

เป็ นสิ ทธิ เรี ยกร้องนั้นและการเปลี่ยนตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ไปยังลูกหนี้
นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บงั คับกับการรับ
สิ นทรัพย์ไว้เป็ นหลักประกันโดยอนุโลม
การเก็บรักษาบัญชี
และรายชื่อลูกหนี้

มาตรา ๑๕/๑ ตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ของสิ นทรัพย์
ที่มีการโอนมีหน้าที่เก็บรักษาบัญชี และรายชื่ อลูกหนี้ ตามสิ นทรัพย์ที่โอนไปแล้วนั้น
ไว้เป็ นบัญชี เฉพาะ และลูกหนี้มีสิทธิ ตรวจดูขอ้ มูลตามบัญชีและรายชื่อของตนได้

การโอนสิ นทรัพย์ที่มี
หลักประกันที่มิใช่
สิ ทธิจานอง สิ ทธิจานา
หรื อสิ ทธิอนั เกิดขึ้นแต่
การค้าประกัน

มาตรา ๑๖ การโอนสิ นทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
ถ้าเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีหลักประกันอย่างอื่นที่มิใช่สิทธิ จานอง สิ ทธิ จานา หรื อสิ ทธิ
อันเกิดขึ้นแต่การค้ าประกัน ให้สิทธิ ในสิ นทรัพย์ที่โอนนั้นตกแก่ผรู ้ ับโอนทุกช่วง
จนถึงนิติบุคคลเฉพาะกิจ

การยกเว้นค่าธรรมเนียม
การโอนสิ นทรัพย์
ทรัพย์สิน หรื อ
หลักประกันที่เกี่ยวพัน
กับสิ นทรัพย์

มาตรา ๑๗ การโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมที่
เกิดขึ้นไม่วา่ จะกาหนดในกฎหมายใด
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับการโอนและ
การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อหลักประกัน
ที่เกี่ยวพันกับสิ นทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิโดยอนุโลม

บทยกเว้น ป.พ.พ.
มาตรา ๖๕๔

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

การเข้าสวมสิ ทธิเป็ น
คู่ความในคดีหรื อเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษา

มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่มีการฟ้ องคดีต่อศาลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
ที่โอนให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ
เข้าสวมสิ ทธิ เป็ นคู่ความแทนผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่โอนให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจตาม
โครงการที่ได้รับอนุมตั ิ หากศาลได้มีคาพิพากษาให้ผจู ้ าหน่ายสิ นทรัพย์เป็ นเจ้าหนี้
ตามคาพิพากษา ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจเข้าสวมสิ ทธิ เป็ นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาแทน
ผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์

๗

มาตรา ๒๐ การโอนสิ นทรัพย์จากผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์ไปยัง
นิติบุคคลเฉพาะกิจในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิดว้ ยมูลค่าดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ น
ราคาอันสมควร และไม่เป็ นการโอนโดยมีค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร หรื อทาให้
เจ้าหนี้ของผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์เสี ยเปรี ยบ
(๑) มูลค่าทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
(๒) มูลค่าที่ที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่ งมิใช่ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ของโครงการนั้นได้ให้ความเห็นว่าเป็ นราคาอันสมควรในการโอนสิ นทรัพย์ของ
โครงการ และพิจารณาถึงการเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุ รกรรมในการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ดว้ ยแล้ว

บทยกเว้น
พระราชบัญญัติ
ล้มละลายฯ
มาตรา ๑๑๔

มาตรา ๒๑ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
และมาตรา ๑๙ มาใช้บงั คับกับการโอนสิ นทรัพย์หรื อทรัพย์สินคืนให้แก่ผจู ้ าหน่าย
สิ นทรัพย์ หรื อปลดสิ นทรัพย์จากการเป็ นหลักประกันในระหว่างการดาเนิน
โครงการที่ได้รับอนุมตั ิโดยอนุโลม

การนามาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
และมาตรา ๑๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต. พบว่า นิติบุคคลเฉพาะกิจใด
ดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมตั ิโดยมิได้ทาการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ให้สาเร็ จตามความมุ่งหมายของโครงการ และไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้สานักงาน ก.ล.ต.
มีอานาจเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น รวมทั้งมีอานาจเรี ยกให้
นิติบุคคลเฉพาะกิจและผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์ตอ้ งร่ วมกันรับผิดชดใช้เงินเป็ นจานวน
สองเท่าของจานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้น และเรี ยกเบี้ยปรับอีกเป็ นจานวน
หนึ่งล้านบาท
เงินที่ชดใช้และเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงาน ก.ล.ต.
นาส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน

อานาจเพิกถอนการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
เฉพาะกิจ

มาตรา ๒๓ การเลิกบริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด
นิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อทรัสต์ ที่ได้รับการ
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจจะกระทาได้ต่อเมื่อความเป็ นนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น
สิ้ นสุ ดลงแล้ว

การเลิกนิติบุคคล
เฉพาะกิจ

มาตรา ๒๔ นิ ติบุคคลเฉพาะกิจสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(๑) นิติบุคคลเฉพาะกิจได้ชาระหนี้ให้แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจจนครบถ้วน และได้โอนสิ นทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลือ
อยูท่ ้ งั หมดคืนให้แก่ผจู ้ าหน่ายสิ นทรัพย์ หรื อปลดสิ นทรัพย์จากการเป็ น
หลักประกันแล้ว

การสิ้นสุ ดของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ

๘

(๒) มีเหตุสิ้นสุ ดตามที่กาหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
(๓) สานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๒๒
หรื อมาตรา ๒๙
หมวด ๓
ผูแ้ ทนชัว่ คราว
อานาจแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนชัว่ คราว

มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่านิติบุคคล
เฉพาะกิจที่เป็ นบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดใดไม่มีผมู ้ ีอานาจดาเนิ นการ
แทนนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ หรื อมีแต่ไม่อาจดาเนิ นการได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
อันจะเป็ นผลทาให้การดาเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิตอ้ งหยุดชะงักลง
ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรื อหลายคนตามที่เห็นสมควร
เป็ นผูแ้ ทนชัว่ คราวของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ
ให้ผแู ้ ทนชัว่ คราวตามวรรคหนึ่งมีอานาจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการ
จัดการกิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นได้ทุกประการ ตลอดจนกระทาการที่
จาเป็ 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 และให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและในหนังสื อพิมพ์รายวันที่แพร่ หลายในท้องถิ่นนั้นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

ผลของการแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนชัว่ คราว

มาตรา ๒๗ เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งคาสั่งแต่งตั้งผูแ้ ทนชัว่ คราว
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจใดตามมาตรา ๒๖ แล้ว
(๑) ให้กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคลใด ๆ ของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น
จัดการอันสมควรเพื่อปกปักรักษาทรัพย์และประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ และรี บรายงานกิจการ และมอบทรัพย์สินพร้อมสมุดบัญชี เอกสาร
ดวงตรา และหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจให้แก่ผแู ้ ทนชัว่ คราว
ภายในระยะเวลาตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

๙

(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. มีคาสั่งถอดถอนผูแ้ ทนชัว่ คราว โดยให้ปิดประกาศไว้
ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวัน
และให้ประกาศคาสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และในหนังสื อพิมพ์รายวัน
ที่แพร่ หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

อานาจถอดถอน
ผูแ้ ทนชัว่ คราว

มาตรา ๒๙๑ ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งผูแ้ ทนชัว่ คราวแล้ว
หากสานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่านิติบุคคลเฉพาะกิจไม่อาจดาเนินกิจการต่อไปได้
ให้สานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ และให้ดาเนินการ
เลิกบริ ษทั และแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี โดยให้ถือว่าการแต่งตั้งดังกล่าวเป็ นการแต่งตั้ง
ผูช้ าระบัญชี ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
แล้วแต่กรณี
การเลิกและการชาระบัญชีบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
หรื อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่การใด
ในการเลิกบริ ษทั และการชาระบัญชีเป็ นอานาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็ นอานาจและหน้าที่ของสานักงาน ก.ล.ต.

อานาจเพิกถอนการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
เฉพาะกิจและการแต่งตั้ง
ผูช้ าระบัญชี

หมวด ๔
พนักงานเจ้าหน้าที่
_______________
มาตรา ๓๐๑ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
ทรัสตี หรื อตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจหรื อสถานที่ใด ๆ
ซึ่งรวบรวมหรื อประมวลข้อมูล โดยได้รับการมอบหมายของบุคคลดังกล่าวหรื อ
สถานที่ใด ๆ ซึ่ งเก็บเอกสารหลักฐานหรื อทรัพย์สินของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในระหว่างเวลาทาการ
ของสถานที่น้ นั เพื่อตรวจสอบกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ
รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน หรื อข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลเฉพาะกิจ

อานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่

๑๐

(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึน
จนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในระหว่างเวลาทาการของสถานที่น้ นั เพื่อทาการ
ตรวจทรัพย์สิน ตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรื อหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับ
การกระทาอันเป็ นความผิดตามพระราชกาหนดนี้
(๓) ยึดหรื ออายัดเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรื อ
ดาเนินคดี
(๔) สัง่ ให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูส้ อบบัญชีของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ ทรัสตี ตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรื อผูร้ วบรวมหรื อประมวลข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
บุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลใด ๆ ที่เป็ นผูเ้ ก็บเอกสารหลักฐาน หรื อทรัพย์สินของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ มาให้ถอ้ ยคาหรื อส่ งสาเนาหรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร
ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่นเกี่ยวกับกิจการ การดาเนินงาน ทรัพย์สิน และหนี้สิน
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(๕) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ถอ้ ยคาหรื อส่ งสาเนาหรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร
หลักฐาน หรื อวัตถุใดที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
การแสดงบัตรประจาตัว
ในการปฏิบตั ิหน้าที่

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดง
บัตรประจาตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ น
เจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมาย
อาญา

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ

บทกาหนดโทษผูเ้ สนอ
โครงการที่แสดง
ข้อความอันเป็ นเท็จ

มาตรา ๓๓ ผูใ้ ดเสนอโครงการตามมาตรา ๑๐ โดยแสดงข้อความ
อันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่งควรบอกให้แจ้ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท

๑๑

มาตรา ๓๔๑ นิติบุคคลเฉพาะกิจใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๑๓ หรื อมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรื อตัวแทนเรี ยกเก็บและรับชาระหนี้ใด
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท

บทกาหนดโทษ
ผูท้ ี่ฝ่าฝื นมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๕ วรรคสอง
หรื อมาตรา ๑๕/๑

มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่การกระทาความผิดตามมาตรา ๓๓ หรื อ
มาตรา ๓๔ เป็ นการกระทาความผิดที่เกิดจากการสัง่ การ การกระทาการ การไม่
สั่งการหรื อการไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ ผูจ้ ดั การ
หรื อบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิ ติบุคคลนั้น บุคคลนั้นต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

บทกาหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารของผูเ้ สนอ
โครงการ หรื อ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ที่ฝ่าฝื นพระราช
กาหนด

มาตรา ๓๖ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

บทกาหนดโทษ
บุคคลใด ๆ ที่ฝ่าฝื น
มาตรา ๒๗

มาตรา ๓๗ ในกรณี ที่ผกู้ ระทาความผิดตามมาตรา ๓๖
เป็ นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทา
การ การไม่สั่งการ หรื อการไม่กระทาการ อันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของ กรรมการ
ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้นบุคคลนั้น
ต้องรับโทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

บทกาหนดโทษ
ผูบ้ 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 ขวางพนักงาน
เจ้าหน้าที่

มาตรา ๓๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งหรื 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

๑๒

บทกาหนดโทษผูท้ าลาย
หรื อทาให้เสี ยหายซึ่ง
ตราหรื อเครื่ องหมาย
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ทาขึ้น

มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดถอน ทาให้เสี ยหาย ทาลาย หรื อทาให้ไร้
ประโยชน์ซ่ ึงตราหรื อเครื่ องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรื อหมายไว้ที่
สิ่ งใด ๆ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ เพื่อเป็ นหลักฐานในการยึดหรื ออายัด
หรื อรักษาสิ่ งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสามแสนบาท

บทกาหนดโทษผูท้ ี่ทาให้
เสี ยหายแก่ทรัพย์สินหรื อ
เอกสารอันพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ยดึ อายัด
รักษาไว้หรื อสัง่ ให้ส่ง

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

คณะกรรมการ
เปรี ยบเทียบ
และความผิดที่
เปรี ยบเทียบได้

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

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

อายุความในการฟ้ อง
คดีความผิดที่
เปรี ยบเทียบได้

มาตรา ๔๔ ความผิดที่เปรี ยบเทียบได้ตามมาตรา ๔๓
ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลภายในห้าปี นับแต่วนั กระทาความผิดเป็ นอันขาดอายุความ

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

๑๓

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ ธุรกิจการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์เป็ น
กระบวนการทางการเงินที่สาคัญ ที่สามารถใช้แก้ไขอุปสรรคการขาดแคลนเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
ธุรกิจต่าง ๆ ได้ รวมทั้งเป็ นธุรกิจที่ช่วยสร้างตราสารทางการเงินที่มีความมัน่ คงสูงประเภทใหม่ อันจะเอื้ออานวย
ต่อการพัฒนาตลาดทุนและการระดมเงินออมของประเทศประกอบกับในปัจจุบนั ประเทศไทยกาลังเผชิญกับ
ปั ญหาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง อันเป็ นผลมาจากธุรกิจต่าง ๆ อยูใ่ นภาวะซบเซา และขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและการบริ หารสภาพคล่องของ
สถาบันการเงินโดยทัว่ ไปอย่างกว้างขวางและมีผลต่อเนื่องต่อการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรมีกฎหมาย
ว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ และเนื่องจากภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจในขณะนี้
อาจส่งผลลุกลามกว้างขวางออกไปจนยากแก่การรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และโดยที่เป็ นกรณีฉุกเฉิ นที่มี
ความจาเป็ นรี บด่วนในอันที่จะรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกาหนดนี้

