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บทคัดย่อ 
 

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ตราข้ึนโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน โดยผูป้ระกอบการสามารถน า “กิจการ”  
ซ่ึงถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประเภทหน่ึงมาใชเ้ป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจาก
ธนาคารได ้โดยไม่จ  าตอ้งส่งมอบกิจการให้แก่ผูรั้บหลกัประกนัแต่อยา่งใด หากผูใ้หห้ลกัประกนัผิด
นดัไม่ช าระหน้ีหรือมีเหตุบงัคบัหลกัประกนัเกิดข้ึน “ผูบ้งัคบัหลกัประกนั” จะเขา้มาท าหน้าท่ีเป็น
คนกลางในการวินิจฉัยเหตุบงัคบัหลกัประกนัและด าเนินการบงัคงัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ โดย
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการศึกษาเก่ียวกบับทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบั
หลักประกันภายหลังท่ีได้มีค  าวินิจฉัยบังคับหลักประกันท่ีเป็นกิจการ จากการศึกษากฎหมาย
ต่างประเทศเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พบว่า บทบาทและ
อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกฎหมายไทยยงัมีความไม่ชดัเจนและไม่ครอบคลุม อีกทั้ง
ยงัมีขอ้จ ากดัอยู่บางประการ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการด าเนินกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัในระหวา่งรอการจ าหน่าย ปัญหาเก่ียวกบัการประเมินราคาและก าหนดวธีิการจ าหน่าย
หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ ปัญหาเก่ียวบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีถูกจ ากดั
ไวว้า่ทา้ยท่ีสุดแลว้ตอ้งท าการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัไปทั้งกิจการในลกัษณะท่ีผูรั้บโอน
สามารถประกอบกิจการต่อไปไดท้นัทีเท่านั้น และปัญหาเก่ียวกบับทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ 
ผูบ้งัคบัหลักประกันกรณีกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัเขา้สู่กระบวนการล้มละลายหรือฟ้ืนฟู
กิจการ 

ดงันั้น เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูเ้ขียนจึงไดเ้สนอให้มีการตีความและก าหนด
บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลักประกันให้มีความชัดเจนครอบคลุมเพื่อให้ผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัสามารถด าเนินการบงัคบัหลกัประไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อทั้ง
ผูใ้หห้ลกัประกนั ผูรั้บหลกัประกนั ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
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ABSTRACT 
 

Commercial Collateral Act B.E. 2558 has been legislated by having the intention to 
encourage the entrepreneur to easily access to the Fund by providing the “Business” which is 
valuable property in economics as the collateral in order to ask for the credit facility from the 
bank without having to deliver such Business to the Collateral Acquirer. In the event that the 
Collateral Provider fails to make the repayment of debt; or the ground to enforce the Collateral is 
occurred, the “Administrator” shall be the third party who has roles and duties to make a final 
decision with respect to the ground for enforcement of collateral and carry on the enforcement of 
collateral.  

This Thesis has the objectives to study about roles and duties of Administrator after 
making a final decision to enforce the collateral which is Business. Based on the research on 
foreign laws comparing to Commercial Collateral Act B.E. 2558, it found that roles and duties of 
Administrator in accordance with Thai law are not clear and have some restriction which may 
lead to the practical problems in relation to the operation of Business during the period that the 
Business has not been disposed, problems in relation to the appraisal of Business’s value and the 
appropriate method to dispose of Business, problems in relation to the restriction of roles and 
duties of Administrator since the provision of laws stipulated that the Administrator shall 
eventually dispose of Business in such a manner that the transferee can continue conducting the 
business immediately, and problems in relation to roles and duties of Administrator in case that 
the Business provided as collateral is bankrupt or enters into the business reorganization process. 

Therefore, in order to solve the aforementioned problems, the laws should have the 
clear interpretation and provisions about roles and duties of Administrator so that the 
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Administrator can enforce the collateral rapidly, efficiently and fairly to Collateral Provider, 
Collateral Acquirer, and any other relevant parties.                

DPU



ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
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ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารยภ์าณินี กิจพ่อคา้ และรองศาสตราจารยพ์ินิจ 
ทิพยม์ณี ท่ีกรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยอาจารยทุ์ก ๆ ท่านไดก้รุณาสละเวลาอนัมี
ค่าเพื่อท าการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ ตลอดจนใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขจนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความครบถว้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 นอกจากน้ี ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวของผูเ้ขียน
ท่ีคอยให้การสนบัสนุนทางดา้นการเรียนแก่ผูเ้ขียนมาโดยตลอดจนผูเ้ขียนสามารถส าเร็จการศึกษา
ในระดบันิติศาสตรมหาบณัฑิต  
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอขอบคุณ คุณวิธิดา มานิตยก์ุล ส าหรับความช่วยเหลือและค าแนะน าต่าง ๆ  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตวัสอบวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี นอกจากน้ี ขอขอบคุณบรรดาเพื่อนสนิท
ของผูเ้ขียน รวมทั้งเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในสาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ รหัส 55 และ
เจ้าหน้าท่ีห้องบณัฑิตศึกษาทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ และท าให้ทุกขั้นตอนของการ 
ท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นไปอยา่งราบร่ืนและส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยน้ี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และการปฏิบติังานไม่มากก็น้อย หากมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ผูเ้ขียนขอน้อมรับ
ไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียวและขอกราบขออภยัมา ณ โอกาสน้ี    
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 หลักประกันในการช าระหน้ีถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงซ่ึงบรรดาเจ้าหน้ีใช้
ประกอบการพิจารณาวา่จะให้ลูกหน้ีก่อหน้ีหรือไม่ ตลอดจนใชพ้ิจารณาความสามารถในการช าระหน้ี
ของลูกหน้ี เพื่อท าให้เจา้หน้ีมีความมัน่ใจวา่ลูกหน้ีมีความสามารถท่ีจะช าระหน้ีได ้รวมทั้งเจา้หน้ีมี
สิทธิท่ีจะบงัคบัเหนือทรัพยสิ์นดงักล่าวไดก่้อนเจา้หน้ีสามญัอ่ืน ซ่ึงแต่เดิมตามกฎหมายของประเทศ
ไทยมีช่องทางใหน้ าทรัพยสิ์นมาเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีไดใ้นสองรูปแบบ คือ การจ านองและ
การจ าน า อย่างไรก็ตามเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัของการประกนัหน้ีดว้ยการจ านองอนัไดแ้ก่ประเภทของ
ทรัพย์สินท่ีจะน ามาจ านองได้จะตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยช์นิดพิเศษเท่านั้ น 
รวมทั้งมีกระบวนการบงัคบัจ านองท่ีมีความยุง่ยากท าให้เกิดความล่าชา้ในการบงัคบัจ านอง ขณะท่ี
การจ าน านั้นแมโ้ดยหลกัแลว้จะน าสังหาริมทรัพยใ์ด ๆ มาจ าน าได ้แต่ดว้ยวิธีของการจ าน าซ่ึงตอ้งมี
การส่งมอบทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูรั้บจ าน าอนัส่งผลให้ตวัลูกหน้ีไม่สามารถใชส้อยทรัพยสิ์นในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ จึงท าให้การจ าน าไม่เหมาะแก่บรรดาผูป้ระกอบการท่ีต้องการจดัหาแหล่งเงินทุน  
ซ่ึงบางคร้ังมีความจ าเป็นตอ้งใช้สอยทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัต่อไป ด้วยปัญหาและอุปสรรค
ดงักล่าวขา้งตน้ประเทศไทยจึงไดมี้การบญัญติักฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจข้ึน โดยมีหลกัการท่ี
ส าคญัคือ ประการแรก ให้บรรดาผูป้ระกอบการสามารถน าทรัพยสิ์นมาเป็นหลกัประกนัการช าระ
หน้ีได้โดยไม่ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นแก่ผูเ้ป็นเจ้าหน้ี อนัจะท าให้ลูกหน้ีซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น
สามารถใช้สอยทรัพย์สินเพื่อประกอบกิจการต่อไปได้ ประการท่ีสอง ได้สร้างระบบบังคับ
หลักประกันเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยพระราชบัญญัติ
หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้มา อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าว เป็นกฎหมายท่ีสร้างหลักการใหม่ข้ึนในประเทศไทย และมีการ
ก าหนดประเภทของทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลักประกันไวห้ลายประเภท ซ่ึงทรัพยสิ์นประเภทหน่ึงท่ี
น่าสนใจไดแ้ก่ “กิจการ” ซ่ึงกฎหมายไดใ้ห้ค  านิยามไวว้า่ “กิจการ” หมายความว่า ทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ห้
หลกัประกนัใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจนั้นท่ีผูใ้ห้
หลกัประกนัน ามาใช้เป็นหลกัประกนัการช าระหน้ี ซ่ึงผูใ้ห้หลกัประกนัอาจโอนบรรดาทรัพยสิ์น
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สิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นให้แก่บุคคลอ่ืนในลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าว
ต่อไปไดท้นัที1 
 โดยในกรณีท่ีน ากิจการมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจนั้น นอกจากคู่สัญญาหลกัประกนั
ทางธุรกิจแล้วยงัมีบุคคลอีกคนหน่ึงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ “ผูบ้งัคบัหลกัประกนั” ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นผู ้ท  าหน้าท่ีเก่ียวกับการบังคับหลักประกันท่ีเป็นกิจการ โดยผู ้บังคับ
หลกัประกนัจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทะเบียน ทั้งจะตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์ดา้นกฎหมาย บญัชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
เป็นต้น โดยเม่ือมีเหตุบังคบัหลักประกันตามท่ีคู่สัญญาได้ก าหนดไวแ้ล้ว ผูรั้บหลักประกันจะ 
แจ้งไปยงัผูบ้ ังคบัหลักประกันเพื่อให้ผูบ้ ังคบัหลักประกันท าการไต่สวนและด าเนินการบังคับ
หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการต่อไป โดยหน้าท่ีท่ีส าคญัของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามท่ีพระราชบญัญติั
หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ก าหนดไว ้ได้แก่ อ านาจหน้าท่ีในการบ ารุงรักษา จดัการและ
ด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัจนกว่าจะจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัได้ ตรวจสอบและ
ประเมินราคากิจการท่ีเป็นหลักประกนั ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนั ด าเนินการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกัน และจดัสรรเงินท่ีได้จากการจ าหน่าย
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนั เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ตาม บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามพระราชบญัญติั
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จะมีความแตกต่างจากบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ ังคบั
หลกัประกนั ตามหลกักฎหมายของประเทศองักฤษ ซ่ึงผูบ้งัคบัหลกัประกนัของประเทศองักฤษมิได้
มีหนา้ท่ีจ  ากดัไวแ้ค่เพียงจ าหน่ายกิจการของลูกหน้ีเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีเท่านั้น แต่ยงัมี
หนา้ท่ีกระท าการใด ๆ เพื่อให้กิจการของลูกหน้ีสามารถด าเนินต่อไปได ้และน าเงินมาจดัสรรช าระ
หน้ีให้แก่เจา้หน้ีต่อไป ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงประสงค์ท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและอ านาจหน้าท่ี
ของผูบ้งัคบัหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 กับบทบาทและ
อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัของประเทศองักฤษในการจดัการกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อันได้แก่ การบังคับกิจการกรณีทั่วไป การบังคับกิจการกรณีกิจการเข้าสู่
กระบวนการลม้ละลาย และการบงัคบักิจการกรณีกิจการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งน้ี เพื่อให้
เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และน าไปสู่การเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม
ต่อไป 

                                                           

 1พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 3. 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพื่อศึกษาความหมายและลกัษณะของกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนั และการจดัท าสัญญา
หลกัประกนั รวมทั้งการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558  
 2.  เพื่อศึกษาบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ  
 3.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาเก่ียวกบับทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัใน
การจดัการกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558  
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผู ้บังคับ
หลกัประกันในการจดัการกิจการท่ีเป็นหลักประกนัตามพระราชบญัญัติหลกัประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. 2558 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 เน่ืองด้วยบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผู ้บังคับหลักประกันตามมาตรา 73 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ถูกจ ากดัไวแ้ค่เพียงการบ ารุงรักษา จดัการ และ
ด าเนินกิจการซ่ึงเป็นทรัพยห์ลกัประกนัเพื่อน าออกจ าหน่ายเท่านั้น หาไดมี้อ านาจหนา้ท่ีอยา่งอ่ืนไม่ 
อนัเป็นการส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูใ้หห้ลกัประกนัเพราะในทา้ยท่ีสุดแลว้ตอ้งสูญเสีย
กิจการของตนไป ซ่ึงแตกต่างจากบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีบญัญติัไวใ้น
กฎหมายของประเทศองักฤษ ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่แบบในการยกร่างกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ
ของประเทศไทย ดังนั้ น จึงจ าเป็นต้องศึกษาเพื่อก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีให้ผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัของไทยมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีเพิ่มเติมนอกเหนือจากการน ากิจการออกจ าหน่าย 
ทั้งน้ี เพื่อให้กิจการของลูกหน้ีท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัยงัคงอยูเ่ป็นของลูกหน้ีและลูกหน้ีสามารถ
กลบัเขา้มาด าเนินกิจการต่อเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีคืนแก่สถาบนัการเงินต่อไปไดอ้นัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีจะไดท้  าการศึกษาถึงปัญหาและขอ้จ ากดัเก่ียวกบับทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีของผูบ้ ังคบัหลกัประกันในการจดัการกิจการตามพระราชบญัญัติหลักประกนัทางธุรกิจ  
พ.ศ. 2558 ตลอดจนศึกษาเก่ียวกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีระหว่างผูบ้ ังคับหลักประกันกับ 
เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยใ์นกรณีท่ีกิจการลม้ละลาย หรือในกรณีท่ีกิจการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัการบงัคบัหลกัประกนัท่ี
เป็นกิจการตามกฎหมายของประเทศองักฤษ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดบทบาทและ
อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัของไทยใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 
 
1.5  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 การด าเนินการศึกษาเพื่อเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ใชว้ิธีคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล
แบบเอกสารเป็นหลกั (Documentary Research) โดยเป็นการรวบรวม คน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูล
จากตวับทกฎหมาย บทความทางวิชาการ หนงัสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ แนวค าพิพากษาศาลฎีกา 
แหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ เพื่อเรียบเรียงศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบถึงความหมายและลกัษณะของกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนั และการจดัท า
สัญญาหลกัประกนั รวมทั้งการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558  
 2.  ท าใหท้ราบถึงบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ  
 3.  ท าให้ทราบถึงปัญหาเก่ียวกบับทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการ
จดัการกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558  
 4.  ท าให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผู ้บังคับ
หลกัประกันในการจดัการกิจการท่ีเป็นหลักประกนัตามพระราชบญัญัติหลกัประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. 2558 
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บทที ่2 
ควำมหมำยและลกัษณะของกจิกำรที่น ำมำเป็นหลกัประกนั  

และกำรจดัท ำสัญญำหลกัประกนั รวมทั้งกำรบังคบัหลกัประกนัที่เป็นกจิกำร 
 

 ในบทน้ี ผู ้เขียนได้อธิบายถึงความหมายและลักษณะของกิจการท่ีจะน ามาเป็น
หลกัประกนัตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 รวมทั้งไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์ในการน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั การจดัท าและเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญัในสัญญา
หลกัประกนัทางธุรกิจ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ รวมทั้งหลกัการในการ
บังคับหลักประกันท่ีเป็นกิจการ ทั้ งน้ี เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมเก่ียวกับการน ากิจการมาเป็น
หลกัประกนัภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
 
2.1  ควำมหมำยและลกัษณะของกจิกำรทีจ่ะน ำมำเป็นหลกัประกนั 

2.1.1  ความมุ่งหมายของการก าหนดใหส้ามารถน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั 
 ในอดีตปัญหาส าคญัประการหน่ึงของประเทศไทยคือการเขา้ไม่ถึงแหล่งเงินทุนของ
ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือท่ีเรียกวา่ 
SMEs เน่ืองจากการจะเขา้ถึงแหล่งเงินทุนนั้นจะตอ้งมีหลกัทรัพยไ์ปเป็นประกนัเพื่อขอกู้เงินจาก
ธนาคาร ซ่ึงแต่เดิมระบบกฎหมายหลกัประกนัด้วยทรัพยข์องไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ประกอบไปดว้ยการจ านองและจ าน ายงัมีอุปสรรคและขอ้จ ากดัอยูม่าก กล่าวคือ การจ านอง
นั้นจ ากดัเพียงทรัพยสิ์นบางประเภทเท่านั้นท่ีสามารถน ามาเป็นหลกัประกนัได ้ส่วนการจ าน านั้น
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัให้แก่ผูรั้บจ าน าซ่ึงท าให้ผูป้ระกอบการ 
ไม่สามารถน าทรัพย์สินนั้นไปใช้เพื่อหาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมไม่เจริญหรือพัฒนาเท่าท่ีควร ดังนั้ นจึงมีแนวคิดในการร่างพระราชบัญญัติ
หลกัประกนัทางธุรกิจข้ึนมา เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผูต้อ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน โดยมีหลกัการ
ส าคญั คือ การให้ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดเ้พิ่มมากข้ึนโดยสามารถน าทรัพยสิ์น
ต่าง ๆ รวมถึงกิจการทั้งกิจการมาเป็นหลกัประกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นให้ผูรั้บหลกัประกนั
อนัจะส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถน าเงินไปใชเ้พื่อการลงทุน หรือน าไปใชเ้พื่อการพฒันาสินคา้
และบริการ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กบักิจการไดม้ากข้ึน และยงัสามารถใชป้ระโยชน์
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จากทรัพยสิ์นท่ีน าไปเป็นหลกัประกนัท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มอีกทางหน่ึงดว้ย นอกจากน้ี การท่ี SMEs  
มีเงินทุนในการท าธุรกิจเพิ่มข้ึน ก็จะท าให้เกิดการจา้งงาน เกิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดบั
ฐานราก ผูป้ระกอบการ SMEs มีการพฒันาสินคา้และบริการ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมใหข้ยายตวัไดดี้ข้ึน 

2.1.2  ท่ีมาของพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
 หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศไทยในปี 2540 คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ ง

คณะกรรมการพิ จารณามาตรการทางกฎหมายเพื่ อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของชาติ  
ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวไดต้ั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัหลกัประกนัและ
การบังคับหลักประกันข้ึน เพื่อยกร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ต่อมา
คณะกรรมการพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเห็นชอบกับร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ของคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย
เก่ียวกบัหลกัประกนัและการบงัคบัหลกัประกนั จึงไดมี้การส่งเร่ืองให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการ
ต่อไป2 โดยกระทรวงยุติธรรมได้มีการเสนอร่างพระราชบญัญัติหลักประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ....  
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระส าคญัคือ “เพื่อก าหนดให้มีกฎหมายรองรับการน าทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีได ้โดยไม่ตอ้งส่งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นท่ี
เป็นหลกัประกนัให้แก่ผูรั้บหลกัประกนั ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัประกนัแบ่งออกเป็นกิจการ
และสิทธิเรียกร้อง ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับช าระหน้ี สังหาริมทรัพยท่ี์ผูใ้ห้หลักประกันใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ และอสังหาริมทรัพยใ์นกรณีท่ีผูใ้หห้ลกัประกนัประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง”3 

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ 
พ.ศ. .... ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมเสนอ เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2543 และได้มีการส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา4 โดยในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้การ
แกไ้ขในรายประเด็น พร้อมมีการยกร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์(ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... ดว้ยอีกฉบบัหน่ึงและต่อมาในปี 2546 ไดมี้การส่งร่างกฎหมายดงักล่าว

                                                           
2ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , “บัน ทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษ ฎีกา ประกอบ  

ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... เร่ืองเสร็จท่ี 736/2545,” น. 3. 

3กระทรวงการคลงั, “หนังสือท่ี กค 1003/2186 เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. ....,” 2 กุมภาพนัธ์ 2558, 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 19พฤษภาคม 2559, จาก http://www.mof.go.th/home/projectM/accmaster/doc5/2.5/100258.pdf  

4เพ่ิงอ้าง, น. 1. 
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ให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพยเ์ป็นทุนพิจารณา หลงัจากนั้นในปี 2548 คณะกรรมการดงักล่าว
เห็นชอบในส่วนของร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... เน่ืองจากเห็นว่าจะท าให้
สถาบนัการเงินสามารถใหสิ้นเช่ือแก่ผูป้ระกอบธุรกิจไดม้ากข้ึน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากมีการปฏิรูป
การปกครองในปี 2549 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้
กระทรวงการคลงัน ากลบัไปพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากนั้นในปี 2552 กระทรวงการคลงัไดเ้สนอ
ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติ
เห็นชอบและไดจ้ดัส่งใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แต่เม่ือคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเสร็จและส่งคืนคณะรัฐมนตรี ก็เกิดการเปล่ียนแปลงรัฐบาลท าให้มีการคืนร่างกฎหมาย
ดงักล่าวต่อกระทรวงการคลงั5 

หลงัจากนั้นในปี 2555 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงและพฒันากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ เพื่อให้ศึกษาและพฒันากฎหมายดงักล่าว โดย
ยดึถือร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ....ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหลกัในการ
พิจารณา6 และได้ประชุมปรึกษาและแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
เร่ือยมา 

ขณะท่ีกระทรวงการคลงัก็ไดศึ้กษาและจดัให้มีการรับฟังความเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
และมีการปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... เช่นเดียวกนั จนในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2557 คณะท่ีปรึกษากฎหมายและกระบวนการยติุธรรมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ไดมี้มติให้ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาน าร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
ไปหารือกับคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจซ่ึงก็อยู่
ระหวา่งการจดัท าร่างกฎหมายดงักล่าวเช่นเดียวกนั ในทา้ยท่ีสุดแลว้กระทรวงการคลงัไดเ้สนอร่าง 
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... ฉบบัของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรี 

                                                           
5เพ่ิงอ้าง, น. 2. 
6คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย , “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันา

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ คร้ังท่ี  2/2555,” 4 เมษายน 2555, สืบค้นเม่ือวนัท่ี  11 กันยายน 2558, จาก 
http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=982  
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เม่ือว ัน ท่ี  2 กุมภาพัน ธ์  25587 ส่วนส านักงานคณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมายได้เสนอร่าง 
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 25588 

ซ่ึงต่อมาคณะรัฐมนตรีไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... โดย
ยึดร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจท่ีเสนอโดยกระทรวงการคลังต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ9 ซ่ึงสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้การรับหลกัการและแต่งตั้งคณะกรรมการวสิามญัพิจารณา
แก้ไข และมีการเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกคร้ังเพื่อพิจารณาในวาระท่ี 3 โดยสภานิติ
บญัญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 47/2558 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ได้ลงมติเห็นสมควรให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย10และต่อมาไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2558 เพื่อใหมี้ผลใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายต่อไป 

2.1.3 ความหมายและลักษณะของกิจการตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย 
 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจทั้ งหลายทั้ งปวง ย่อมสามารถน ามาเป็นหลักประกันได้ทั้ งส้ิน แต่ถ้าจะกล่าวให้
เฉพาะเจาะจง ก็จะมีทรัพยสิ์นท่ีสามารถน ามาเป็นหลกัประกนัแบ่งแยกไดเ้ป็นประเภท ๆ ดงัน้ี11 
 1)  กิจการ 
 2)  สิทธิเรียกร้อง 
 3)  สังหาริมทรัพย์ท่ีผู ้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เคร่ืองจักร  
สินคา้คงคลงั หรือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ 
 4)  อสังหาริมทรัพยใ์นกรณีท่ีผูใ้หห้ลกัประกนัประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง 

                                                           
7 กระทรวงการคลงั, “หนงัสือท่ี กค 1003/2186 เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. ....,” 2 กมุภาพนัธ์ 2558. 
8ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, “หนังสือท่ีคปก. 01/069 เร่ือง ความเห็นและขอ้เสนอแนะ 

เร่ือง แผนการให้มีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัทางธุรกิจ,” 6 กมุภาพนัธ์ 2558, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558, 
จาก http://www.lrct.go.th/th/?page_id=2992 

9ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือท่ี นร 0503/4546 เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนั
ทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบบั” 12 กมุภาพนัธ์ 2558  

10ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา ปฏิบติัหนา้ท่ีส านกังานเลขาธิการสภานิติบญัญติัแห่งชาติ, “หนงัสือท่ี สว
(สนช) 0007/4638 เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ....,” 11 สิงหาคม 2558, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 
14 กนัยายน 2558, จาก http://library.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext2/2075_0001.PDF  
 11พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ มาตรา 8. 
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 5)  ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 6)  ทรัพยสิ์นอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 โดยในวิทยานิพนธ์เล่มน้ีผูเ้ขียนจะศึกษาเฉพาะกรณีการน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั
เท่านั้น และเน่ืองดว้ยพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายใหม่ท่ีเพิ่งมีผล
ใช้บังคบั จึงส่งผลให้ในปัจจุบันยงัคงมีประเด็นค าถามเก่ียวกับความหมายของค าว่า “กิจการ”  
ว่าแท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไรซ่ึงจากท่ีมาของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. 2558 ตามท่ีได้กล่าวไวข้้างต้นจะเห็นได้ว่ามีร่างพระราชบญัญัติหลักประกันทางธุรกิจอยู ่
หลายฉบบั ซ่ึงแต่ละฉบบัไดอ้ธิบายความหมายของค าวา่กิจการไวด้งัน้ี 
 1)  ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... (ฉบบักระทรวงยติุธรรม) มาตรา 
3 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการไวว้า่  
 “หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ หมายความว่า หลกัประกนัซ่ึงนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อท า
กิจการคือโครงการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพียงอยา่งเดียวใช้ทรัพยสิ์นทั้งหมดหรือทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ี
เป็นสาระส าคญัในการด าเนินโครงการดงักล่าวเป็นประกนัหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการดงักล่าวตาม
กฎหมายน้ี หน้ีท่ีเป็นประกนัในกรณีดงักล่าวตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาแต่มิให้นอ้ยกวา่ห้าร้อยลา้นบาท ทั้งน้ี ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา” 

2)  ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... (ฉบบัส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ปี 2545) มาตรา 3 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่กิจการไวว้า่ 

“กิจการ หมายความวา่ ทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัใชใ้นการประกอบธุรกิจและสิทธิ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจนั้นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัน ามาใช้เป็นประกนัการช าระหน้ี  
ซ่ึงผูใ้ห้หลกัประกนัสามารถโอนบรรดาทรัพยสิ์นและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นให้แก่บุคคลอ่ืน 
ในลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไปไดท้นัที” 

3)  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (ฉบับส านักงานกรรมการ
กฤษฎีกา ปี 2553) มาตรา 3 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่กิจการไวว้า่ 

“กิจการ หมายความวา่ ทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัใชใ้นการประกอบธุรกิจและสิทธิ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจนั้นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัน ามาใช้เป็นประกนัการช าระหน้ี  
ซ่ึงผูใ้ห้หลกัประกนัสามารถโอนบรรดาทรัพยสิ์นและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นให้แก่บุคคลอ่ืน 
ในลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไปไดท้นัที” 
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4)  ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... (ฉบบัเสนอต่อสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ) มาตรา 3 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่กิจการไวว้า่ 
 กิจการ หมายความว่า ทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจนั้นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัน ามาใช้เป็นประกนัการช าระหน้ี  
ซ่ึงผูใ้ห้หลักประกันอาจโอนบรรดาทรัพยสิ์นและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นให้แก่บุคคลอ่ืนใน
ลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไปไดท้นัที” 

5)  ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... (ฉบบัของคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย) มาตรา 3 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่กิจการไวว้า่ 
 “กิจการ หมายความวา่ ทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจนั้นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัน ามาใช้เป็นประกนัการช าระหน้ี  
ซ่ึงผูใ้ห้หลักประกันอาจโอนบรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องนั้ นให้แก่บุคคลอ่ืน 
ในลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไปไดท้นัที”  
 ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้ไดมี้การประกาศใช้พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
ซ่ึงไดก้ าหนดความหมายของค าวา่ “กิจการ” ไวใ้นมาตรา 3 วา่ 
 “กิจการ หมายความวา่ ทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจนั้นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัน ามาใช้เป็นประกนัการช าระหน้ี  
ซ่ึงผูใ้ห้หลักประกันอาจโอนบรรดาทรัพยสิ์นและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นให้แก่บุคคลอ่ืนใน
ลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไปไดท้นัที” 
 จากความหมายของค าว่ากิจการดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความหมายของค าว่า
กิจการตามร่างฉบบักระทรวงยุติธรรมนั้นจะมีความแตกต่างจากความหมายตามร่างฉบบัอ่ืน ๆ  
อยา่งชดัเจน โดยกิจการท่ีจะน ามาเป็นหลกัประกนัตามความหมายของร่างฉบบักระทรวงยุติธรรม
นั้นจะเป็นไปในลกัษณะท่ีมีการตั้งนิติบุคคลข้ึนมาเพื่อท ากิจการหรือโครงการอย่างใดอย่างหน่ึง
เพียงอยา่งเดียว (Project) โดยใชท้รัพยสิ์นในการด าเนินโครงการดงักล่าวเป็นประกนัหน้ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กับโครงการดังกล่าวซ่ึงน่าจะเป็นการน าแนวคิดมาจาก Project Finance ของประเทศอังกฤษ  
ซ่ึงจะไดมี้การอธิบายลกัษณะของ Project Finace ของประเทศองักฤษต่อไปในบทท่ี 3 
 อย่างไรก็ตาม ในร่างฉบบัอ่ืน ๆ ได้มีการนิยามความหมายของค าว่ากิจการแตกต่าง
ออกไปจากร่างฉบบักระทรวงยุติธรรมโดยร่างฉบับส านักงานกรรมการกฤษฎีกา ปี 2545 และ 
ร่างฉบบัส านกังานกรรมการกฤษฎีกาปี 2553 ไดใ้ห้นิยามค าวา่กิจการไวเ้หมือนกนัโดยให้หมายถึง
ทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจนั้นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัน ามาใช้เป็นประกันการช าระหน้ี ซ่ึงผูใ้ห้หลกัประกนัสามารถโอน
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บรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องนั้นให้แก่บุคคลอ่ืนในลักษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถ
ประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไปไดท้นัทีต่อมาไดมี้การแกไ้ขนิยามค าวา่กิจการเล็กน้อย โดยร่างฉบบั
เสนอต่อสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ  ร่างฉบับของคณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมาย และร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้ให้นิยามค าว่ากิจการไวเ้หมือนกันโดยให้
หมายถึงทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจนั้นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัน ามาใชเ้ป็นประกนัการช าระหน้ี ซ่ึงผูใ้ห้หลกัประกนัอาจโอน
บรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องนั้นให้แก่บุคคลอ่ืนในลักษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถ
ประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไปไดท้นัทีโดยสาเหตุท่ีไดมี้การแกไ้ขจากค าว่า สามารถ เป็นค าว่า อาจ นั้น 
เน่ืองจากกิจการบางอย่างอาจมีลกัษณะเฉพาะตวัจึงไม่ใช่กิจการท่ีสามารถโอนให้กนัไดโ้ดยทนัที
โดยอาจมีเง่ือนไขท่ีผูใ้ห้หลักประกันต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐหรือบรรดา 
ผูอ้นุญาตให้ใช้สิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการดงักล่าวก่อนจึงจะโอนสิทธิดงักล่าวให้แก่
ผูอ่ื้นได้ อาทิ สิทธิในสัมปทานภาครัฐหรือสิทธิในใบอนุญาต แม้จะมีคุณสมบัติเฉพาะตวัของ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตแต่ก็อาจโอนให้กนัไดถ้า้ผูเ้ป็นเจา้ของสิทธิยินยอม ดงันั้น จึงมีการแกไ้ขจากค าว่า 
สามารถ เป็น อาจ เพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่และครอบคลุมกวา้งข้ึนนัน่เอง12 
 ทั้งน้ีศาสตราจารย ์ดร.ก าชัย จงจกัรพนัธ์ ได้อธิบายค าว่ากิจการตามพระราชบญัญัติ
หลกัประกนั พ.ศ. 2558 ไวด้งัน้ี13 
 “กิจการ ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นทั้งหลายท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัใชใ้นการประกอบธุรกิจ และสิทธิ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจนั้น เช่นกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ก็อาจน าแผง
โซล่าเซลล์ ท่ีดิน อาคารโรงไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุก อุปกรณ์ส านกังาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า ฯลฯ ท่ีใช้ในการประกอบกิจการมาเป็นหลกัประกนัได ้กิจการทนัตแพทยก์็อาจน าสิทธิใน
การเช่าอาคาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท าฟัน อุปกรณ์และวสัดุต่าง ๆ ในการท าฟัน ฯลฯ มาเป็น
หลกัประกนัได ้กิจการร้านขายอาหารสมุนไพรไทย ก็อาจน าสิทธิในการเช่าท่ีดินและอาคารพาณิชย์
ท่ีใช้ประกอบกิจการมาเป็นหลกัประกนั อาจน าโต๊ะ เกา้อ้ี อุปกรณ์ตกแต่งร้านรถยนต์ท่ีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ฯลฯ มาเป็นหลกัประกนัได”้ 

                                                           

 12คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันา
กฎหมายหลกัประกันทางธุรกิจ คร้ังท่ี 13/2555,” 21 พฤศจิกายน 2555, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558, จาก 
http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=982  
 13ก าชัย จงจักรพนัธ์, เร่ืองน่ารู้เก่ียวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท  
ศรีอนนัตก์ารพิมพ ์จ ากดั, 2557), น. 28 
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 ดังนั้ น จากความหมายของค าว่ากิจการดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า กิจการทุก
ประเภท ทุกขนาด สามารถน ามาเป็นหลักประกนัตามกฎหมายหลักประกนัทางธุรกิจได้ ตั้ งแต่
กิจการขนาดเล็ก เช่น ร้านขายก๋วยเต๋ียวขา้งทาง ร้านส้มต ารถเข็น ร้านขายเส้ือผา้ เคร่ืองประดับ 
เล็ก ๆ นอ้ย ๆ และ SMEs ต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนัมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจอยา่งมาก ไปจนกระทัง่
กิจการขนาดใหญ่ เช่น กิจการผลิตสารเคมี กิจการผลิตอาหารแช่แข็ง หรือกิจการโรงกลัน่น ้ ามนั 
กิจการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล กิจการสร้างทางด่วน ฯลฯ ต่างก็สามารถน ามาเป็น
หลกัประกนัไดเ้ช่นเดียวกนั14 
 นอกจากน้ีพระราชบญัญัติหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายไวว้่า
กิจการท่ีจะน ามาเป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ีนั้น ตอ้งมีลกัษณะท่ีเม่ือมีการบงัคบัหลกัประกนั
แลว้ ผูใ้ห้หลกัประกนัอาจโอนบรรดาทรัพยสิ์นและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นให้แก่บุคคลอ่ืนใน
ลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไปไดท้นัที ดงันั้น จากความหมายดงักล่าว
อาจสรุปได้ว่า กิจการท่ีน ามาเป็นหลักประกันของไทยนั้นน่าจะต้องเป็นกิจการท่ีก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแลว้และพร้อมท่ีจะด าเนินกิจการไดท้นัที อีกทั้งยงัจะตอ้งหมายถึงกิจการทั้งหมด เพราะ
จะตอ้งมีการด าเนินการในลกัษณะท่ีให้ผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจไดท้นัที การน าบางแผนก
ของกิจการ หรือการน าอตัราส่วนของกิจการ เช่น ร้อยละ 30 ของกิจการหน่ึง ๆ มาเป็นหลกัประกนั
ย่อมไม่สามารถท าได้ เพราะจะก่อให้เกิดความวุ่นวายและความยุ่งยากอย่างมากในการบังคับ
หลกัประกนั15 
 
2.2  กำรน ำกจิกำรมำเป็นหลกัประกนักบัธนำคำรพำณชิย์ 

2.2.1  หลกัเกณฑพ์ื้นฐานในการวเิคราะห์ใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชย ์
 ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บปริมาณค าขอสินเช่ือจ านวนมาก ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในทุกสาขาของประเทศ และดว้ยเหตุท่ีหน้าท่ีการปล่อยสินเช่ือถือเป็นหัวใจ
ส าคญัของธนาคารพาณิชย ์เพราะรายได้ส่วนใหญ่ของธนาคารพาณิชยไ์ด้จากดอกเบ้ียการปล่อย
สินเช่ือ ในขณะเดียวกนัการปล่อยสินเช่ือก็มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้สมอ ดงันั้น การพิจารณาให้
สินเช่ือของธนาคารพาณิชยจึ์งตอ้งมีการวางรูปแบบการด าเนินงานและมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะช่วยท าให้การพิจารณาค าขอสินเช่ือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี

                                                           

 14เพ่ิงอ้าง, น.70. 
 15คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันา
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ คร้ังท่ี 5/2557,”26 พฤษภาคม 2557, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2558, จาก 
http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=982  
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ประสิทธิภาพ อนัจะก่อให้เกิดความมัน่คงและปลอดภยัแก่ธนาคารพาณิชยใ์นท่ีสุด โดยหลกัเกณฑ์
ทัว่ไปท่ีธนาคารพาณิชยใ์ชใ้นการวเิคราะห์สินเช่ือประกอบดว้ยหลกัเกณฑใ์หญ่ ๆ 2 แนวทางดงัน้ี 

2.2.1.1  หลกัการวเิคราะห์ 6C’s Credit 
ในการพิจารณาสินเช่ือแก่ลูกคา้นั้น ตามกระบวนการจะตอ้งมีการหาขอ้มูลเก่ียวกบัตวั

ลูกคา้ แลว้น ามาวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้รู้ฐานะทางเครดิตของลูกคา้ กล่าวคือ เพื่อให้รู้
วา่เม่ือใหสิ้นเช่ือไปแลว้จะมีความเส่ียงมากนอ้ยเพียงใด อยูใ่นข่ายท่ียอมรับไดห้รือไม่ ดงันั้น จึงตอ้ง
มีการประเมินความเส่ียงเพื่อตดัสินใจวา่จะอนุมติัหรือปฏิเสธการขอสินเช่ือของลูกคา้ โดยหลกัการ
วเิคราะห์ 6C’s Credit16 เป็นการพิจารณาคุณค่าทางเครดิตท่ีไดมี้การใชก้นัมาอยา่งยาวนาน ไดแ้ก่ 

1) CHARACTER 
เป็นการพิจารณาลกัษณะและพฤติกรรมของผูข้อสินเช่ือ เช่น ความซ่ือสัตย ์ความมัน่คง 

อุปนิสัย ซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจท่ีจะช าระหน้ี (Willing to Pay) และจะมีผลต่อการช าระหน้ีคืน
ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

ตามปกติเจ้าหน้าท่ีผูพ้ิจารณาสินเช่ือ และ /หรือ เจา้หน้าท่ีสอบสวนสินเช่ือจะต้องมี
ความช านาญในการสอบถามปัญหาท่ีเก่ียวกบัตวัผูข้อกูอ้ยา่งดี เพื่อท่ีจะทราบขอ้ความบางอยา่งซ่ึง
ไม่สามารถวิเคราะห์ไดจ้ากใบค าขอสินเช่ือ และการหมัน่สอบถามวงการธุรกิจภายนอก เพื่อศึกษา
ช่ือเสียงของผูข้อสินเช่ือในดา้นการช าระเงินซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่การวิเคราะห์คุณสมบติัของผูกู้ ้
ไดดี้อย่างยิ่ง ดงันั้น ถ้าเจา้หน้าท่ีผูพ้ิจารณาสินเช่ือ และ/หรือ เจา้หน้าท่ีสอบสวนสินเช่ือ สามารถ
วเิคราะห์ไดว้า่ ผูข้อสินเช่ือมีคุณสมบติัดีแลว้ อตัราความเส่ียงในดา้นหน้ีสูญก็จะนอ้ยลง 

ทั้งน้ี การดู Character ธุรกิจขนาดเล็กกบัธุรกิจขนาดใหญ่ ก็อาจมีขอ้แตกต่างกนัอยูบ่า้ง 
คือ ธุรกิจขนาดเล็กก็อาจจะดู Character จากเจา้ของหรือตวัผูบ้ริหาร ซ่ึงอาจท าโดยการหาขอ้มูลจาก
ภายนอกและการสัมภาษณ์ลูกคา้ ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ก็อาจตอ้งดู Character จากทีมผูบ้ริหาร และ
ยงัจะตอ้งดูนโยบายดา้นการเงินของกิจการนั้นดว้ย 
  

                                                           

 
16ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, การบริหารสินเช่ือสถาบนัการเงินครบวงจร, (กรุงเทพมหานคร: อกัษรโสภณ, 

2550), น. 57-66. 
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ตำรำงที ่2.1 ตารางส่วนประกอบการพิจารณา Character 

 
2) CAPACITY 
ความสามารถในการหารายได้ (Capacity) หรือบางคร้ังเรียกว่า Ability to Create 

Income หมายความวา่ ผูข้อสินเช่ือจะสามารถน ารายไดจ้ากการประกอบธุรกิจมาช าระคืนผูใ้ห้กูไ้ด้
โดยถูกตอ้งตามท่ีไดส้ัญญาไวก้บัสถาบนัการเงิน ซ่ึงสถาบนัการเงินทุกแห่งถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุด และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะตอ้งไดจ้ากก าไรท่ีธุรกิจนั้นประกอบการคา้หามาได ้ไม่หวงัท่ีจะให้
ลูกหน้ีตอ้งขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้  านองไวก้บัสถาบนัการเงินน ามาช าระหน้ี 

โดยการพิจารณาความสามารถในการหารายได้ของผูข้อสินเช่ือนั้น ธนาคารอาจจะ
พิจารณาจากการตรวจสอบฐานะทางการเงินของผูกู้ ้ เช่น วิเคราะห์จากงบดุล งบก าไรขาดทุน  
งบกระแสเงินสด ภาระหน้ีสินของผูข้อสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินอ่ืนและกบับุคคลภายนอก เป็นตน้ 
 
  

พฤตกิรรม ข้อมูลพจิำรณำบุคคล ข้อมูลพจิำรณำธุรกจิ 
ความรับผิดชอบ 
ความมัน่คง 
ความซ่ือสตัยสุ์จริต 
ความตรงต่อเวลา 
ความเสมอตน้เสมอปลาย 

ประวติัการช าระหน้ี 
ประวติัการถูกฟ้องร้อง 
การลม้ละลาย 
ความมัน่คงของท่ีอยูอ่าศยั 
ลกัษณะของงานท่ีท า 
ฐานะทางสมรส 
ฐานะทางสงัคม 
การมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะ 
ความเห็นของเพื่อนบา้นและผูคุ้น้เคย 

อุปนิสยัของฝ่ายบริหาร 
ประวติัการช าระหน้ีของธุรกิจ 
ประวติัการถูกฟ้องร้อง 
การลม้ละลาย 
ฐานะของกิจการ-การเติบโต 
นโยบายการช าระหน้ี 
วธีิการช าระหน้ี DPU
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ตำรำงที ่2.2 ตารางส่วนประกอบการพิจารณา Capacity 
 

 

3) CAPITAL 
เป็นทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูข้อสินเช่ือ และ/หรือ เงินทุนในส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น (Equity or Net Worth) ซ่ึงอาจประเมินชดเชยในกรณีท่ี Character และ Capacity ไม่ค่อยดี
นกั กล่าวคือ ทุนของกิจการจะเป็นส่ิงประกนัแก่เจา้หน้ีและสร้างความมัน่ใจแก่เจา้หน้ีว่าจะไดรั้บ
ช าระหน้ีคืน ถา้หากคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือดา้น Character และ Capacity ดอ้ยลงหรือลม้เหลว 

โดยการพิจารณาเงินทุนนั้นจะเป็นการประเมินถึงเงินทุนของผูข้อสินเช่ือว่าเงินทุนท่ี
เจา้ของกิจการน ามาลงทุนในกิจการมีมากน้อยเพียงใด มีทรัพยสิ์นท่ีปลอดจากภาระจ านอง จ าน า 
มากนอ้ยเพียงใด เงินทุนของผูกู้จ้ะเป็นความเขม้แขง็ทางการเงิน (Financial Strange) ท่ีใชส้นบัสนุน
ในการช าระหน้ีท่ีอาจเปล่ียนสภาพมาเป็นความสามารถช าระหน้ีไดเ้ม่ือมีการช าระบญัชี17 

 
  

                                                           

 
17สมศักด์ิ วรวิจักษณ์ , ผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจต่อสถาบันการเงิน, 

(กรุงเทพมหานคร: วทิยาลยัการยติุธรรม ส านกังานศาลยติุธรรม, 2551), น. 6. 

คุณสมบัต ิ ข้อมูลพจิำรณำบุคคล ข้อมูลพจิำรณำธุรกจิ 
รายไดป้ระจ า 
ความสามารถในการหารายได ้
หน้ีสินท่ีมีอยู ่
รูปแบบการใชจ่้าย 

เงินเดือนและรายไดอ่ื้น ๆ  
ลกัษณะของงานท่ีท า 
พ้ืนฐานความรู้ความสามารถในการท างาน 
สุขภาพ 
ความมัน่คงของสถานท่ีท างาน 
ความคิดกา้วหนา้ในการท างาน 
ลกัษณะหน้ี 
ฐานะสมรสและขนาดของครอบครัว 
ระดบัการครองชีพ 

ยอดขาย 
ก าไร 
ลกัษณะและขนาดของธุรกิจ 
ตวัแทน-สาขา 
ลกัษณะของบริการ 
เคร่ืองหมายการคา้ 
นโยบายการบริหาร-การตลาด 
มูลเหตุการชงกังนัของธุรกิจ 
หน้ีสินทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
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ตำรำงที ่2.3 ตารางส่วนประกอบการพิจารณา Capital 
 

 

4) COLLATERAL 
หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีผูข้อสินเช่ือน ามาเป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ีในอนาคต และ

ป้องกนัความเส่ียงต่อหน้ีสูญท่ีอาจเกิดข้ึนได้ โดยหลกัทรัพยด์งักล่าวจะช่วยให้สถาบนัการเงินมี
ความมัน่ใจในการปล่อยสินเช่ือ  

นโยบายการบริหารสินเช่ือโดยทัว่ไปก่อนท่ีจะอนุมติัเงินกูแ้ต่ละราย มกัจะมีนโยบายให้
ผูข้อสินเช่ือวางหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นประกันไว ้เพื่อป้องกันความเส่ียงต่อหน้ีสูญท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 
โดยปกติหลกัทรัพยท่ี์วางไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนันั้นจะได้แก่ ท่ีดิน อาคารโรงเรือน และส่ิงปลูก
สร้าง หุ้น และหุ้นกู ้ของบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง พนัธบตัรรัฐบาล และเอกสารสิทธิต่าง ๆ 
ซ่ึงหลกัประกันแต่ละประเภทจะมีสภาพคล่องในตวัเองและน ้ าหนักแตกต่างกันไป ในการท่ีจะ
พิจารณา Collateral จึงตอ้งดูว่าหลกัประกนันั้นมีสภาพคล่องและน ้ าหนักพอท่ีจะใช้ประกนัหน้ีท่ี 
ขอมาแต่ละคร้ังไดเ้หมาะสมหรือไม่ 

โดยหลกัการท่ีสถาบนัการเงินใชพ้ิจารณา Collateral คือ 
(ก)  สภาพคล่องของหลกัประกนั 
(ข)  มูลค่าของหลกัประกนั 
(ค)  แนวโนม้ในอนาคตของหลกัประกนั 
(ง)  ทางเขา้-ออกของหลกัประกนั 
(จ)  คุณสมบติัของผูค้  ้าประกนั (กรณีใชบุ้คคลค ้าประกนั) 
5) CONDITIONS 
ในการพิจารณาสินเช่ือจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีจะมีผลท าให้ฐานะของ 

ผูข้อสินเช่ือเปล่ียนแปลงไปในทางดีข้ึนหรือเลวลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขอ
สินเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นเง่ือนไขในด้านสภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Condition) สถานการณ์ด้าน

คุณสมบัต ิ ข้อมูลพจิำรณำบุคคล ข้อมูลพจิำรณำธุรกจิ 
ทรัพยสิ์น 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน 
ภาระจ านอง จ าน า 
 

ทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน 
ผลตอบแทนเงินทุน 
เจา้หน้ีท่ีมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์น 
ส่วนของเจา้ของ 
ราคาทรัพยสิ์นเม่ือตอ้งช าระบญัชี 
การพิทกัษท์รัพย ์DPU
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การเมืองและนโยบายรัฐบาล (Political Condition) เง่ือนไขในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้ น ๆ 
(Business or Industry Condition) เง่ือนไขเก่ียวกับตัวผูข้อสินเช่ือ (Company Condition) เป็นต้น  
ซ่ึงเง่ือนไขต่าง ๆ เหล่าน้ี ส่วนใหญ่เกิดข้ึนโดยท่ีไม่อาจควบคุมได ้ดงันั้น ในการพิจารณาสินเช่ือ
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงใหม้าก โดยเฉพาะการใหสิ้นเช่ือระยะยาว 

6) COUNTRY 
 หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงมีความเส่ียงอยูห่ลายประการ 
อาทิ ภาวะทางการเมือง ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายการคา้ของประเทศนั้น ๆ ซ่ึงคลอบ
คลุมถึงการปฏิบติัทางการคา้ สัญญา เอกสารทางการเงินและทางพาณิชย ์การขนส่ง การประกนัภยั 
ระเบียบพิธีการศุลกากร ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีผูว้เิคราะห์สินเช่ือจะตอ้งคน้ควา้รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั
ประเทศท่ีผูข้อสินเช่ือท าการคา้อยูเ่ป็นประจ ามาประกอบการประเมินดว้ย 

2.2.1.2  หลกัการวเิคราะห์5P’s Credit18 
1) PEOPLE 
หลกัในการพิจารณาคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือนั้นใช้หลกัการเช่นเดียวกบั Character 

ในหลกัการวิเคราะห์ 6C’s Credit อีกทั้งยงัจะตอ้งพิจารณาจากความตั้งใจจริงและความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของผูข้อสินเช่ือดว้ย โดยอาจวเิคราะห์จากขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือ ท่ีอยู ่โทรศพัท ์เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
2. นิสัยของผู ้ขอสินเช่ือ โดยดูจากพฤติกรรม เช่น ยอดเงินคงเหลือการถอนเงิน  

การน าเช็คของคนอ่ืนเขา้บญัชี เป็นตน้ 
3. เครดิตทางบญัชี ดูจากจ านวนสมุดเช็คท่ีธนาคารจ่ายให ้
4. ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 
5. ขนาดของธุรกิจ ดูจากปริมาณการหมุนเวยีนของเงินในบญัชี 
2) PURPOSES 
วตัถุประสงค์การขอสินเช่ือ หมายถึง การพิจารณาวตัถุประสงค์ในการขอกู้ยืม เช่น 

บุคคลทัว่ไปอาจจะมีวตัถุประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อซ้ือบา้นท่ีอยู่อาศยัและท่ีดิน หรือต่อเติมท่ีอยู่อาศยั 
เป็นตน้ หรือในกรณีธุรกิจอาจจะมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปซ้ือทรัพยสิ์น น าไปช าระหน้ีเจา้หน้ีอ่ืน 
น าไปใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน เป็นตน้ โดยวตัถุประสงคจ์ะมีจุดส าคญั 2 ประการ คือ 

ประการแรก อ านวยประโยชน์ให้แก่ผูข้อกู้ยืม เม่ือได้เงินไปใช้จ่าย หรือลงทุนตาม
วตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดรายได้หรือผลก าไรกลับคืนมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีตามเง่ือนไขหรือ
ขอ้ตกลงในการช าระหน้ี 
                                                           

 
18ชนินทร์ พิทยาววิธิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 16, น. 56-59. 
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ประการท่ีสอง วตัถุประสงค์นั้นจะตอ้งสามารถสนองต่อเจา้หน้ีได ้คือ การไดรั้บช าระ
หน้ีและไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินลงทุนเป็นดอกเบ้ียหรือส่วนลด 

3) PAYMENT 
การช าระหน้ีคืนถือเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ทั้ งสองประการ

ดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวคือ ถา้แผนการช าระหน้ีไม่ดีหรือมีทางเป็นไปไดต้ ่า วตัถุประสงคก์ าหนดไวดี้
อยา่งไรก็ยอ่มจะไม่ประสบผลส าเร็จ 

แต่เดิมเช่ือกนัวา่หลกัประกนัท่ีดีและคุม้กบัมูลหน้ีจะเป็นการป้องกนัการเส่ียงภยัในการ
ให้กู ้ยืมได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าลูกหน้ีจะมีปัญหาจนถึงขั้นฟ้องร้องบงัคบัคดี และขายทอดตลาด
เพื่อให้ได้เงินมาช าระหน้ีก็ตาม แต่ในระยะต่อมาความเช่ือดังกล่าวได้เปล่ียนแปลงไป โดยลด
ความส าคญัดา้นหลกัประกนัลงเร่ือย ๆ จนในปัจจุบนัเห็นว่าหลกัประกนัเป็นเพียงส่วนประกอบ
อยา่งหน่ึงเท่านั้น การท่ีลูกหน้ีจะสามารถช าระหน้ีและดอกเบ้ียใหแ้ก่เจา้หน้ีได ้ความสามารถในการ
หารายไดห้รือความสามารถในการท าก าไรเป็นจุดส าคญัท่ีจะลดความเส่ียงใหน้อ้ยลง 

ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะตอ้งพิจารณาก็คือ ท่ีมาของเงินท่ีจะช าระคืน ความสามารถใน
การช าระคืนในระยะเวลาท่ีก าหนด ความสามารถช าระคืนภายใตภ้าวะวิกฤตการณ์ และการกระท า
ท่ีผา่นมาในอดีต เป็นตน้ 

4) PROTECTION 
หลกัประกนั หมายถึง การป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงแต่เดิมเป็นปัจจยัสุดทา้ยท่ีจะพิจารณา

ว่าสมควรจะอนุมติัหรือปฏิเสธการให้สินเช่ือ โดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั โดยการน า 
Purpose และ Payment มาเป็นหลกัในการพิจารณาพร้อมดว้ยปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ อาทิ วงจรของ
ธุรกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะทางสังคมและการเมือง และสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไรและการเจริญเติบโตของธุรกิจ รวมไปถึงการพิจารณาถึงคุณสมบติั
ส่วนตัวของผูข้อกู้ยืม และ/หรือ ผูบ้ริหาร ฐานะทางเครดิต และหลักประกันหรือคุณภาพของ
สินทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นตวัผ่อนคลายความเส่ียง นอกจากน้ียงัจะตอ้งพิจารณาไปถึงว่า ในกรณีท่ีลูกคา้
ไม่สามรถช าระหน้ี ลูกค้าจะสามารถเอาเงินจากแหล่งอ่ืน เช่น ญาติพี่น้อง มาช าระหน้ีให้เจา้หน้ี 
ไดห้รือไม่ดว้ย 

5) PROSPECTIVE 
ความเจริญกา้วหนา้ของกิจการ หมายถึง การพิจารณาถึงผลการด าเนินธุรกิจของกิจการ

ท่ีขอสินเช่ือ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีหลกัการพิจารณาเช่นเดียวกบั Condition 
ในหลกัการวิเคราะห์ 6C’s Credit อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการ (Rewards) และอตัรา
เส่ียง (Risks) ของธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีจะใหสิ้นเช่ือไป 
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 ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์สินเช่ือทั้ง 2 แนวทางดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเพียงแนว
ทางการพิจาณาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงธนาคารอาจเลือกใช้แนวทางใดแนวทางหน่ึง หรืออาจใช้ทั้ งสอง
แนวทางควบคู่กนัไป โดยอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมให้เหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์
ต่อไป อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแนวทางการวิเคราะห์ก็ควรจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติท่ีก าหนดไว ้เพราะอย่างน้อยหลักเกณฑ์พื้นฐานทั้ ง 2 แนวทางดังกล่าวข้างต้น
สามารถรองรับความถูกตอ้งแน่นอนของการตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี แต่การพิจารณาในหลายแง่มุม
อย่างกวา้งขวาง ก็จะช่วยให้สามารถประเมินและตดัสินใจได้โดยละเอียดรอบคอบยิ่งข้ึน และ 
จะช่วยลดความเส่ียงในการพิจารณาสินเช่ือไปไดม้าก 

2.2.2  ความส าคญัและความจ าเป็นในการจดัท าสัญญาหลกัประกนั 
2.2.2.1  เพื่อประโยชน์ในการกันส ารองตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด 
แต่เดิมธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัชั้นและการกนัเงินส ารอง

เพื่อให้สถาบนัการเงินมีการกนัเงินส ารองอยา่งเพียงพอเพื่อรองรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบั
สินทรัพยท่ี์สถาบนัการเงินถือครองอยู ่โดยเฉพาะเงินให้สินเช่ือซ่ึงเป็นสินทรัพยห์ลกัของสถาบนั
การเงิน ซ่ึงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.31/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์การจดัชั้นและ
การกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงินก าหนดให้สถาบนัการเงินกนัเงินส ารองส าหรับผลต่างของ
ยอดหน้ีคงคา้งกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือผลต่างของยอด
หน้ีคงคา้งกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลกัประกนั
เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงและความสามารถในการรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียง
ในการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยโ์ดยในการกนัเงินส ารองให้น ามูลค่าของหลกัประกนัซ่ึงได้
ประเมินราคาตามแนวนโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกันตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดมาหกัออกจากราคาตามบญัชีของลูกหน้ีก่อนการกนัเงินส ารอง 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีผลบงัคบัใช้แลว้ 
ไดก้  าหนดให้ลูกหน้ีสามารถน าทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใชเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีโดย
ผูใ้หห้ลกัประกนัไม่ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัแก่ผูรั้บหลกัประกนั ดงันั้น เพื่อเป็นการ
รองรับการประกาศใช้พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และเพื่อส่งเสริมการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุง
หลกัเกณฑ์การจดัชั้นและการกนัส ารองของสถาบนัการเงิน โดยเพิ่มเติมประเภทหลกัประกนัให้
ครอบคลุมถึงหลกัประกนัประเภทกิจการท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 50 ลา้นบาท และสิทธิเรียกร้องท่ีไม่มีตรา
สารท่ีสถาบนัการเงินสามารถน ามาหกัลดมูลหน้ีก่อนการกนัเงินส ารองได ้
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โดยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.5/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์การจดัชั้น 
และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน19 ไดก้  าหนดเก่ียวกบัการน ามูลค่าหลกัประกนัไปใช้ใน
การกันเงินส ารองไว้ว่า ให้น ามูลค่าของหลักประกันซ่ึงได้ประเมินราคาตามท่ีก าหนดใน
แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการประเมินราคาหลกัประกนัและอสังหาริมทรัพยร์อ
การขายท่ีไดม้าจากการรับช าระหน้ี การประกนัการให้สินเช่ือ หรือท่ีซ้ือจากการขายทอดตลาดของ
สถาบนัการเงิน มาหกัออกจากราคาตามบญัชีของลูกหน้ีก่อนการกนัเงินส ารอง โดยสถาบนัการเงิน
สามารถเลือกท่ีจะน าหลักประกันมาหักออกจากบัญชีใดของลูกหน้ีก่อนก็ได้ ทั้ งน้ี มูลค่าของ
หลกัประกนัท่ีน ามาหกัไดจ้ะตอ้งไม่สูงเกินกวา่วงเงินท่ีระบุในสัญญาจ าน า สัญญาจ านอง สัญญาค ้า
ประกัน สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ หรือสัญญาหลักประกันอ่ืนแล้วแต่กรณี และประเภท
หลกัประกนั มูลค่าท่ีจะน ามาหักได ้รวมทั้งความถ่ีในการประเมินราคาหลกัประกนัแต่ละประเภท
ให้เป็นไปตามตารางสรุปประเภทของหลกัประกนั และมูลค่าของหลกัประกนัท่ีสามารถน ามาหัก
ออกจากราคาตามบญัชีของลูกหน้ีก่อนการกนัเงินส ารองตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

โดยหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 50 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัท่ีสามารถ
น ามาหกัออกจากราคาตามบญัชีของลูกหน้ีก่อนการกนัส ารองไดโ้ดยสามารถหกัไดร้้อยละ 60 ของ
ราคาประเมินโดยก าหนดให้มีการประเมินราคาทุก 1 ปี และให้ประเมินภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ี
ลูกหน้ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัชั้น จากชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ เป็นชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 
สงสัย หรือสงสัยจะสูญ เช่น ลูกหน้ีมีหน้ีคา้งช าระหน้ีกบัธนาคารจ านวน 100 ลา้นบาท โดยหน้ีนั้นมี
การน ากิจการมาเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ี ราคาประเมินมีมูลค่า 30 ลา้นบาท ดงัน้ีธนาคารน า
มูลค่ากิจการมาหกัออกก่อนจะกนัเงินส ารองได ้กล่าวคือ ร้อยละ 60 ของราคา 30 ลา้นบาท เท่ากบั 
18 ลา้นบาท กรณีน้ีธนาคารตอ้งกนัส ารองจากยอดเงินเท่ากบั 100-18 = 82 ลา้นบาท 

2.2.2.2  เพื่ อมิให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเสียหาย หากลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ี 
ประธานได ้

โดยปกติตามลกัษณะของการบงัคบัช าระหน้ีเจา้หน้ียอ่มมีสิทธิท่ีจะให้ช าระหน้ีของตน
จากทรัพยสิ์นของลูกหน้ีจนส้ินเชิงรวมทั้งเงินและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกคา้งช าระแก่
ลูกหน้ีดว้ย และแมเ้จา้หน้ีจะมีสิทธิบงัคบัช าระหน้ีตามท่ีกล่าวน้ีในความเป็นจริงเม่ือถึงเวลาบงัคบั
ช าระหน้ีลูกหน้ีอาจไม่มีทรัพยสิ์นพอช าระหน้ีได ้ดงันั้นเพื่อใหเ้จา้หน้ีมีความมัน่ใจในการท่ีจะไดรั้บ
ช าระหน้ียิง่ข้ึนเจา้หน้ีจึงเรียกร้องใหลู้กหน้ีหาหลกัประกนัไวแ้ก่ตนเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่เจา้หน้ีวา่

                                                           

 
19ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.5/2559 เร่ืองหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารองของ

สถาบนัการเงิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 
2559. 
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หากเม่ือหน้ีถึงก าหนดแลว้ลูกหน้ีไม่อาจช าระหน้ีไดเ้จา้หน้ีมีสิทธิบงัคบัเอากบัหลกัประกนัท่ีให้ไว้
นั้น20 

ด้วยเหตุดังกล่าว ตามธรรมเนียมปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์จึงขอหลักประกันใน
สินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชยใ์ห้แก่ผูป้ระกอบการเพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการท่ีจะไม่ไดรั้บช าระ
หน้ีและลดความเสียหายท่ีจะเกิดจากการท่ีลูกหน้ีผดินดัช าระหน้ี 

2.2.2.3 เพื่อคลายจากขอ้จ ากดัทางกฎหมายในการใชสิ้ทธิบงัคบัช าระหน้ีของเจา้หน้ี 
การท่ีธนาคารพาณิชย์ให้ สินเช่ือประเภทมีทรัพย์เป็นหลักประกันช าระหน้ีแก่

ผูป้ระกอบการจะช่วยคลายขอ้จ ากดัทางกฎหมายในการใชสิ้ทธิบงัคบัช าระหน้ีของเจา้หน้ีดงัน้ี 
1)  หากธนาคารพาณิชยใ์ห้สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นลูกหน้ีโดยไม่มีหลกัประกนั 

ถา้ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีนั้นได ้ธนาคารพาณิชยจ์ะสามารถบงัคบัใหลู้กหน้ีช าระหน้ีตามสัญญา
เงินกู ้ซ่ึงความเส่ียงในการท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะไม่ไดรั้บช าระหน้ีนั้นยงัคงมีอยู ่เน่ืองจากลูกหน้ีอาจ
ไม่มีทรัพยสิ์นพอท่ีจะช าระหน้ีแก่ธนาคารพาณิชยเ์จา้หน้ีได ้แต่หากธนาคารพาณิชยใ์ห้สินเช่ือแก่
ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นลูกหน้ีโดยมีหลกัประกนัดว้ยทรัพย ์โดยท่ีสัญญาการประกนัหน้ีดว้ยทรัพยน์ั้น
มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หากเกิดกรณีท่ีลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีแก่ธนาคารพาณิชย์แล้ว ธนาคาร
พาณิชยเ์จา้หน้ีสามารถบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนันั้นได้21 

2)  ในกรณีท่ีต่อมาลูกหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลาย เจา้หน้ีตามจ านอง เจา้หน้ีจ าน า และผูรั้บ
หลกัประกนัทางธุรกิจ ถือเป็นเจา้หน้ีมีประกนัตามกฎหมายลม้ละลาย ซ่ึงตามปกติแลว้การท่ีลูกหน้ี
ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายเท่ากบัว่าลูกหน้ีเป็นผูมี้หน้ีสินล้นพน้ตวั มีทรัพยสิ์นน้อยกว่า
หน้ีสิน เจา้หน้ีจึงไม่อาจบงัคบัช าระหน้ีไดเ้ต็มจ านวนสร้างความเสียหายแก่เจา้หน้ี ท าให้ธนาคาร
พาณิชยท่ี์เป็นผูใ้ห้สินเช่ือไดรั้บช าระหน้ีไม่เต็มจ านวน ตอ้งไปเฉล่ียจากเจา้หน้ีรายอ่ืน การท่ีเจา้หน้ี
เป็นเจา้หน้ีมีประกนัตามกฎหมายลม้ละลายยอ่มเป็นประโยชน์แก่เจา้หน้ีท่ีสามารถบงัคบัช าระหน้ี
ไดจ้ากทรัพยท่ี์ลูกหน้ีน ามาเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีแก่ตน 

                                                           

 20สุดา (วชัรวฒันากลุ) วศิรุตพิชญ,์ หลกักฎหมาย ค ้าประกนั จ านอง จ าน า, (กรุงเทพมหานคร: วญิญูชน, 
2558), น. 15. 
 

21ปุญญานิช ไทยสยาม, “รูปแบบกฎหมายท่ีเหมาะสมในการน าเคร่ืองจกัรมาเป็นหลกัประกนัการช าระ
หน้ีทางการคา้กบัธนาคารพาณิชย,์” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554),  
น. 15-16.  
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2.2.3  การน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั 
 ในการด าเนินธุรกิจเจา้ของกิจการสามารถเลือกรูปแบบในการด าเนินธุรกิจของตนได้
หลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของกิจการนั้นไม่วา่จะเป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัในกรณีท่ีกิจการมีผูร่้วมลงทุนด้วยแต่ในกรณีท่ีกิจการไม่มีผูร่้วมลงทุน
เจา้ของกิจการสามารถเลือกด าเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียวไดซ่ึ้งถือเป็นรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจท่ีมกัพบเห็นได้มากในกิจการท่ีเพิ่งเร่ิมตน้อย่างไรก็ตามไม่ว่าเจา้ของกิจการจะเลือก
ด าเนินธุรกิจในรูปแบบใดก็ตามจะมีกฎหมายเขา้มาควบคุมดูแลในการด าเนินกิจการทั้งส้ิน 
 ซ่ึงจากความหมายของค าว่า “กิจการ” ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. 2558 ดงัท่ีได้อธิบายไวใ้นขอ้ 2.1.2 ขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า กฎหมายไม่ได้มีการจ ากดัประเภท
หรือรูปแบบของกิจการท่ีจะน ามาเป็นหลักประกันไว ้ดังนั้ น กิจการทุกประเภททุกรูปแบบจึง
สามารถน ามาเป็นหลกัประกนัได ้ซ่ึงอาจแบ่งประเภทของกิจการท่ีจะน ามาเป็นหลกัประกนัไดเ้ป็น 
2 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

2.2.3.1  กิจการท่ีด าเนินโดยบุคคลธรรมดา 
(1)  กิจการเจา้ของคนเดียว (Enterprise of Sole Proprietorship)  
กิจการเจา้ของคนเดียว หรือกิจการผูล้งทุนคนเดียว หมายถึง กิจการท่ีบุคคลธรรมดา

เพียงคนเดียวเป็นผูล้งทุน กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการเป็นของผูล้งทุนแต่เพียงผูเ้ดียว 
และเจา้ของกิจการตอ้งรับภาระหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่จ  ากดัความรับผิด โดยกิจการ
ดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลและกฎหมายก็มิไดก้ าหนดใหต้อ้งมีทุนจดทะเบียน 

โดยกิจการเจา้ของคนเดียวถือเป็นรูปแบบองคก์รธุรกิจรูปแบบแรกท่ีเกิดข้ึนและมีความ
ซบัซอ้นนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเกิดข้ึนตั้งแต่ยคุเกษตรกรรม โดยในยคุสมยัดงักล่าวประชาชนเรียนรู้ท่ีจะเลือก
ท าการเกษตรท่ีเหมาะสมกับตนหรือเลือกใช้แรงงาน และน าผลิตผลมาแลกเปล่ียนกันหรือ
แลกเปล่ียนกบัแรงงาน ซ่ึงเป็นเช่นน้ีเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั เม่ือมีผูล้งทุนจดัตั้งกิจการโดยการลงทุน
แต่เพียงผูเ้ดียว (Individual Investment) เช่น เปิดร้านขายขา้วแกง ร้านขายของช า ร้านเสริมสวย ร้าน
ขายเส้ือผา้ เป็นตน้ สถานะของผูล้งทุนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดายอ่มกลายเป็นเจา้ของกิจการร้านคา้ต่าง ๆ 
เหล่าน้ี เจา้ของกิจการร้านคา้ต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงมีสิทธิในก าไรทั้งหมดของร้านแต่เพียงผูเ้ดียว และ
ขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบในหน้ีสินของร้านทั้ งหมดแต่เพียงผูเ้ดียวเช่นเดียวกัน ในกรณีท่ี
สินทรัพยข์องร้านไม่เพียงพอต่อหน้ีสินท่ีร้านต้องรับผิดชอบ เจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบใน
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หน้ีสินส่วนท่ีขาด ดังนั้ น จึงอาจกล่าวได้ว่าหน้ีสินของกิจการคนเดียวก็คือหน้ีสินของผูล้งทุน
นั้นเอง22 

(2)  หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน 
หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน คือ สัญญาซ่ึงบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงน าหุ้น

มาลงทุนในห้างไม่วา่จะเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นส่ิงอ่ืนหรือลงแรงงานก็ได ้โดยกระท ากิจการร่วมกนั
ดว้ยประสงคจ์ะแบ่งปันก าไรอนัพึงจะไดแ้ต่กิจการท่ีท านั้น บุคคลผูเ้ป็นหุน้ส่วนหมดทุกคนมีสิทธิท่ี
จะจดัการกบัห้างหุ้นส่วนได้และตอ้งรับผิดชอบร่วมกันในหน้ีสินของห้างทั้งหมดโดยไม่จ  ากัด
จ านวน โดยห้างหุ้นส่วนประเภทน้ีไม่ไดจ้ดทะเบียนจึงไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลผูท่ี้เป็นหุ้นส่วนกบั
หา้งหุน้ส่วนจะไม่แยกจากกนั เจา้หน้ีสามารถฟ้องร้องบุคคลใดก็ได ้

2.2.3.2  กิจการท่ีด าเนินโดยนิติบุคคล 
ปัจจุบนักิจการท่ีด าเนินโดยนิติบุคคลมีหลายรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบของกิจการท่ีด าเนิน

โดยนิติบุคลท่ีเรามกัจะพบเห็นอยูบ่่อยคร้ังในประเทศไทย มีดงัน้ี  
(1)  หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล คือ สัญญาซ่ึงบุคคล

ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงน าหุ้นมาลงทุนในห้างไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นส่ิงอ่ืนหรือลงแรงงานก็ได ้
โดยกระท ากิจการร่วมกนัดว้ยประสงคจ์ะแบ่งปันก าไรอนัพึงจะไดแ้ต่กิจการท่ีท านั้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน
หมดทุกคนตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัในหน้ีสินของห้างทั้งหมดโดยไม่จ  ากดัจ านวน โดยห้างหุ้นส่วน
ประเภทน้ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล และจะตอ้งระบุช่ือผูเ้ป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการไวช้ดัเจน ซ่ึงจะมีคนเดียว
หรือหลายคนก็ได้ และหุ้นส่วนผูจ้ดัการเท่านั้ น ท่ีมีสิทธิเข้าจดัการงานของห้างหุ้นส่วน และ 
ท านิติกรรมต่าง ๆ ในนามหา้งหุน้ส่วนได ้

(2)  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คือ สัญญาซ่ึงบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงน าหุ้นมาลงทุนในห้าง 

ไม่วา่จะเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นส่ิงอ่ืนหรือลงแรงงานก็ได ้โดยกระท ากิจการร่วมกนัดว้ยประสงคจ์ะ
แบ่งปันก าไรอนัพึงจะไดแ้ต่กิจการท่ีท านั้น โดยจะมีผูเ้ป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนประเภท
จ ากดัความรับผิด ไดแ้ก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซ่ึงรับผิดจ ากดัเพียงจ านวนเงินท่ีตนรับวา่จะ
ลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น และหุ้นส่วนประเภทไม่จ  ากดัความรับผดิ ไดแ้ก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือ
หลายคนซ่ึงรับผดิในบรรดาหน้ีสินของหา้งหุน้ส่วนโดยไม่จ  ากดัจ านวน 
  
                                                           

 22กิติคุณ สินหิรัญวิวฒัน์ , “กิจการเจ้าของคนเดียว,” (MFU Connexion: Journal of Humanities and 
Social Sciences, 5(1), 2559), น. 70-73.  
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(3)  บริษทัจ ากดั 
บริษทัจ ากดั คือ บริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยมีผูถื้อหุ้นตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป โดยมีการแบ่งทุน

เป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กนั ผูถื้อหุ้นต่างรับผิดชอบจ ากดัเพียงไม่เกินจ านวนเงินท่ีตนยงัส่ง
ใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นท่ีตนถือ โดยกรรมการคนเดียวหรือหลายคนมีอ านาจกระท าการแทนใน
นามของบริษทัเพื่อผกูพนับริษทัได ้

(4)  บริษทัมหาชนจ ากดั 
บริษทัมหาชนจ ากดัคือ บริษทัประเภทซ่ึงตั้งข้ึนดว้ยความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชน โดยผูถื้อหุ้นมีความรับผิดจ ากดัไม่เกินจ านวนค่าหุ้นท่ีตอ้งช าระ และบริษทัดงักล่าวได้
ระบุความประสงค์เช่นนั้นไวใ้หนงัสือบริคณห์สนธิ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ก าหนดใหมี้ผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 15 คนข้ึนไป ซ่ึงหุน้แต่ละหุน้ตอ้งมีมูลค่าเท่ากนัและตอ้งช าระ
ค่าหุน้คร้ังเดียวเต็มมูลค่าหุน้ และตอ้งมีจ านวนกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงต้องมีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งในประเทศไทย โดยกรรมการของบริษทัมีอ านาจ
กระท าการแทนในนามของบริษทัเพื่อผกูพนับริษทัได ้ 

(5)  กิจการหรือองคก์รทางธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนหรือจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายเฉพาะ 
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่กิจการท่ีด าเนินโดยนิติบุคคลนั้นจะมีความซบัซอ้น

มากกวา่กิจการท่ีด าเนินโดยบุคคลธรรมดา และจะมีบุคคลท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ไม่วา่จะเป็นผู ้
เป็นหุ้นส่วน ผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนนิติบุคคล เป็นตน้ กรณีจึงมีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาว่าหากมีการ
บงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการประเภทนิติบุคคลโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนันั้น บทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีระหว่างบุคคลผูเ้ป็นหุ้นส่วน ผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนนิติบุคคล กบั ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเป็น
เช่นไร การด าเนินกิจการท่ีเป็นหลักประกันจนกว่าจะมีการจ าหน่ายนั้น ผูบ้งัคบัหลักประกันจะ
สามารถด าเนินกิจการอะไรไดบ้า้ง ซ่ึงประเด็นดงักล่าวเหล่าน้ีผูเ้ขียนจะไดว้เิคราะห์ต่อไปในบทท่ี 4 

2.2.4 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาของธนาคารพาณิชยใ์นการรับกิจการเป็นหลกัประกนั 
 เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพิ่งมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 
กรกฎาคม 2559 ท่ีผา่นมา ประกอบกบัการน ากิจการมาเป็นหลกัประกนัยงัเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่ 
และบรรดาธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัท่ี
ชดัเจนเก่ียวกบัการพิจารณารับหลกัประกนัเป็นกิจการ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของวิธีประเมินมูลค่า
กิจการ ตลอดจนวิธีการบังคับหลักประกันท่ีเป็นกิจการซ่ึงจะต้องมีผูบ้ ังคับหลักประกันเข้ามา
เก่ียวขอ้ง ดงันั้น เพื่อเป็นการสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและรายกลาง (SMEs) เขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนจากสถาบนัการเงินไดโ้ดยง่ายดว้ยการน ากิจการมาเป็นหลกัประกนัเงินกู ้และเพื่อใหธ้นาคาร
พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นผูรั้บหลกัประกนัและผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นผูใ้ห้หลกัประกนั
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สามารถก าหนดมูลค่าหลกัประกนัเพื่ออ้างอิงในการอนุมติัวงเงินกู้ได้ ทางสมาคมผูป้ระเมินค่า
ทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย ร่วมกบั สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยจึงไดจ้ดัท าประกาศแนวทาง
และหลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่ากิจการข้ึนมาเพื่อให้ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใชเ้ป็นขอ้ปฏิบติัใน
การประเมินมูลค่ากิจการภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 255823 
 โดยความหมายของผูป้ระกอบการภายใตก้รอบการปฏิบติัตามแนวทางและหลกัเกณฑ์
การประเมินมูลค่ากิจการฉบบัน้ีอาจถือตามเกณฑ์ของขนาดธุรกิจเป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณา 
(นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ลา้นบาท) ดงันั้นขนาดของทรัพยสิ์นในรูปกิจการท่ีจะน า
แนวทางและหลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่ากิจการดงักล่าวมาใชพ้ิจารณาจึงควรท่ีจะใช้บงัคบัใชก้บั
หลักประกันท่ีเป็นกิจการในวงเงินมูลค่าไม่เกิน 15 ล้านบาท (5 เท่าของค่ามาตรฐานของทุน 
จดทะเบียนกิจการธุรกิจขนาดย่อม) อย่างไรก็ตาม หากกิจการท่ีประเมินตามขอบเขตงานมีมูลค่า 
เกินกว่า 15 ล้านบาท ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นควรท่ีจะใช้วิธีการและก าหนดรูปแบบรายงานท่ี
ละเอียดกว่าเกณฑ์ตามประกาศฉบับน้ี โดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินจะต้องใช้ความรอบคอบ 
ระมดัระวงัในการปฏิบติังาน รวมทั้ งมีข้อมูลด้านการตลาด การผลิต บุคลากรของกิจการ และ
สถาบนัทางการเงิน รวมทั้งคุณลกัษณะของกิจการนั้นอยา่งละเอียด เพื่ออา้งอิงผลการประเมินมูลค่า
กิจการใหมี้ความน่าเช่ือถือ และไม่เกิดความเสียหายต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

2.2.4.1  หลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าเพื่อก าหนดมูลค่าของกิจการ 
มูลค่าตลาดของกิจการ (Market Value – Going Concern) หมายถึง มูลค่าตลาดตามท่ี

ประกาศไวใ้นมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยท่ีประกาศโดยสมาคมวิชาชีพ 
ทั้งน้ี ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นมูลค่าตลาดของกิจการท่ีสะทอ้นถึงการด าเนินการทางธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ืองไปยงัอนาคต 

2.2.4.2  วธีิการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
การประเมินมูลค่ากิจการใหพ้ิจารณา 3 วธีิ ดงัน้ี 
1)  วิธีคิดจากฐานทรัพยสิ์น หมายถึง การใช้กระบวนการกรรมวิธีในการปรับมูลค่า

รายการทรัพยสิ์นและอาจรวมถึงหน้ีสินท่ีบนัทึกอยู่ในงบดุลของกิจการให้เป็นมูลค่าตลาด หรือ
มูลค่าปัจจุบันท่ีเหมาะสม วิธีการดังกล่าวอาจวิเคราะห์มูลค่าท่ีไม่สะท้อนโดยตรงจากผลการ
ด าเนินการบริหารกิจการ 

2)  วธีิคิดจากฐานรายได ้เป็นวธีิท่ีนิยมส าหรับสินทรัพยทุ์กประเภทโดยเฉพาะกิจการท่ี
เป็นทั้งกิจการดา้นการผลิต (Production Oriented) และการบริการ (Market Oriented) โดยวิธีน้ีเป็น
                                                           

 23ประกาศแนวทางและหลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่ากิจการ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 โดยสมาคม 
ผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย ร่วมกบั สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย. 
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วธีิการค านวณกระแสรายไดสุ้ทธิในอนาคตแลว้ทอนเป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม 
โดยปกติระยะเวลาในการค านวณอัตราคิดลดจะสั้ นกว่าระยะเวลาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจหรือระยะเวลาท่ีธุรกิจนั้นสามารถด าเนินการไปได ้

3)  วธีิเปรียบเทียบกบัราคาตลาด เป็นวธีิท่ีใชป้ระเมินมูลค่ากิจการผา่นการเปรียบเทียบ 
อตัราส่วนราคาต่อผลก าไร หรือ P/E RATIO Method ในทางเทคนิคบางคร้ังเรียกว่า วิธีการก าหนด
ปัจจยัตวัคูณทางด้านรายได้ หรือ Earnings Multiples Approach โดยวิธีการน้ีเป็นวิธีการประเมิน
มูลค่ากิจการท่ีนิยมใช้กบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งมีขอ้มูลเปรียบเทียบโดยตรง 
ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และอ่ืน ๆ  

2.2.4.3  ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการประเมินมูลค่า 
เอกสารเบ้ืองต้นท่ีผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นควรจะได้รับหรือผูใ้ห้หลักประกันต้อง

จดัเตรียมประกอบการวเิคราะห์การประเมินมูลค่ากิจการควรมีอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 1)  งบการเงินยอ้นหลงัของกิจการ (ควรจะมีไม่นอ้ยกวา่ 3 ปียอ้นหลงั) 
 2)  แผนธุรกิจ (Business Plan) ของผูใ้ห้หลักประกนั (ควรจะเป็นแผนท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุน) 
 3)  ประมาณการทางการเงิน 
 4)  เอกสารของกิจการท่ีทางราชการออกให ้เช่น หนงัสือจดทะเบียน เป็นตน้ 
 5)  ขอ้มูล รวมทั้งเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นซ่ึงผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแจง้ให้
ผูว้า่จา้งทราบ 

อยา่งไรก็ดี หากกิจการไม่ไดท้  างบการเงินก็ดี หรือเป็นกิจการท่ีเพิ่งเร่ิมตั้งข้ึนไม่สามารถ
สอบทานงบการเงินได ้จนเป็นเหตุให้ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไม่สามารถจดัท าประมาณการทาง
การเงินให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือได ้ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งก าหนดวิธีในการสนับสนุนขอ้มูลใน
การจดัท าประมาณการทางการเงินส าหรับวิธีคิดจากฐานรายได ้โดยมีขอ้มูล เทคนิค วิธีการในการ
สนบัสนุนการจดัท าประมาณการทางการเงิน 

2.2.4.4  รายงานการประเมินมูลค่า 
รายงานการประเมินมูลค่าท่ีผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจดัท าข้ึนและมอบเป็นผลงานแก่

เจา้ของทรัพยสิ์น หรือผูใ้หห้ลกัประกนั หรือผูว้า่จา้ง จะประกอบดว้ยสาระส าคญัตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1)  วตัถุประสงคข์องการประเมินมูลค่า 
 2)  นิยามศพัทต่์าง ๆ ท่ีปรากฏในรายงานและเป็นทรัพยท์างวชิาการประเมินมูลค่า 
 3)  รายละเอียดทรัพยสิ์นของกิจการท่ีจะประเมินมูลค่า 
 4)  ขอบเขตและเง่ือนไขในการประเมินมูลค่า  
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 5)  ค าสั่งวา่จา้งพิเศษและสมมติฐาน (ถา้มี) 
 6)  หลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่า 
 7)  วธีิประเมินมูลค่า 
 8)  การสรุปมูลค่า 
 9)  ช่ือและลายมือช่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นพร้อมวนัเดือนปีท่ีประเมิน 
 10)  ภาคผนวก (เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ถา้มี) 

อน่ึง ในเบ้ืองตน้ รายงานการประเมินมูลค่าถือเป็นความลบัระหวา่งเจา้ของกิจการ หรือ
ผูใ้ห้หลกัประกนั หรือผูว้า่จา้ง หรือผูรั้บหลกัประกนั หรือผูบ้งัคบัหลกัประกนั กบั ผูป้ระเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นเท่านั้น การน าไปเปิดเผยหรือใช้งานในวตัถุประสงค์อย่างอ่ืนจะตอ้งไดรั้บความยินยอม
จากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.2.4.5  การทบทวนรายงานส าหรับสถาบนัการเงิน 
หากสถาบนัการเงิน หรือผูว้่าจา้ง ผูใ้ห้หลกัประกัน ผูรั้บหลักประกนัประสงค์จะให ้

ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจดัท ารายงานการประเมินมูลค่ากิจการเพื่อทบทวนตามวงรอบ หรือตาม
เกณฑ์การตั้งส ารอง รวมทั้งใหส้อดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ผูป้ระเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นจะตอ้งทบทวนปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการอยา่งระมดัระวงั และตอ้งจดัท า
รายงานเตม็รูปแบบตามประกาศแนวทางและหลกัเกณฑฉ์บบัน้ี   
 
2.3  กำรจัดท ำและเน้ือหำที่เป็นสำระส ำคัญในสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจกรณีน ำกิจกำรมำเป็น
หลกัประกนั 

2.3.1  ความสมบูรณ์ของหลกัประกนัทางธุรกิจ 
 สัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ คือ สัญญาซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง เรียกวา่ ผูใ้ห้หลกัประกนั 
ตราทรัพยสิ์นไวแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เรียกวา่ ผูรั้บหลกัประกนั เพื่อเป็นประกนัการช าระหน้ี โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นนั้นแก่ผูรั้บหลกัประกนั และผูใ้ห้หลกัประกนัอาจตราทรัพยสิ์นของ
ตนไวเ้พื่อประกนัการช าระหน้ีอนับุคคลอ่ืนตอ้งช าระก็ได้24 
 โดยสัญญาหลกัประกันทางธุรกิจจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้ท าเป็นหนังหนังสือและจด
ทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีน ากิจการมาเป็นหลักประกัน จะต้องระบุช่ือ 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัไวด้ว้ย25 

                                                           

 24พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 5. 
 25พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 13. 
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 ในส่วนของการด าเนินการทางทะเบียนนั้น พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. 2558 ไดก้  าหนดให้มีส านกังานทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจข้ึนในกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นเจา้พนกังานทะเบียน มีหนา้ท่ีรับจดทะเบียน 
แกไ้ขรายการจดทะเบียน และยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ ตลอดจนมีหนา้ท่ี
จดัให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนและผูรั้บใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคับ
หลกัประกนัได้26 
 ผูมี้หนา้ท่ีด าเนินการขอจดทะเบียน อาจแยกไดเ้ป็น 2 กรณีดงัน้ี 
 1)  กรณีผูรั้บหลกัประกนัเป็นผูด้  าเนินการทางทะเบียน27 เช่น กรณีการก่อตั้งสัญญา
หลกัประกนัทางธุรกิจ กรณีแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเป็น
หลกัประกนัในการบงัคบัหลกัประกนัหรือเม่ือทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัหลุดเป็นสิทธิแก่ผูรั้บ
หลกัประกนั เป็นตน้ 
 2)  กรณีผูใ้ห้หลกัประกนัเป็นผูด้  าเนินการทางทะเบียน28 เช่น กรณีจดทะเบียนยกเลิก
สัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจในกรณีท่ีหน้ีท่ีเป็นประกนัระงบัส้ินไปดว้ยเหตุอ่ืนอนัมิใช่อายุความ 
หรือเม่ือคู่สัญญาตกลงกนัเป็นหนงัสือให้ยกเลิกสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ หรือเม่ือมีการไถ่ถอน
ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั  

2.3.2  รายการท่ีเป็นขอ้สาระส าคญัท่ีต้องมีในสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจกรณีน ากิจการ 
มาเป็นหลกัประกนั 

2.3.2.1  รายการท่ีกฎหมายบงัคบใหต้อ้งมีในสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 
ในการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะต้องมีรายการครบถ้วนตามท่ี

กฎหมายก าหนด มิฉะนั้นเจ้าพนักงานทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนให้ โดยรายการท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งมีในการจดทะเบียนสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ29 ไดแ้ก่ 
 1)  วนั เดือน ปี และเวลาท่ีจดทะเบียน 
 2)  ช่ือและท่ีอยูข่องลูกหน้ีและผูใ้หห้ลกัประกนั 
 3)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูรั้บหลกัประกนั 
 4)  ช่ือและท่ีอยู่ของผูรั้บใบอนุญาตซ่ึงยินยอมเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัและอตัราหรือ
จ านวนค่าตอบแทนของผูบ้งัคบัหลกัประกนั ในกรณีท่ีน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั 

                                                           

 26พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 14 และ มาตรา 15. 
 27พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 17 และ มาตรา 20. 
 28พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 21. 
 29พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 18. 
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 5)  หน้ีท่ีก าหนดใหมี้การประกนัการช าระ 
 6)  รายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั หากเป็นทรัพยสิ์นมีทะเบียนให้ระบุ
ประเภทของทะเบียน หมายเลขทะเบียน และนายทะเบียนไวด้้วย หากเป็นสังหาริมทรัพยท่ี์ผูใ้ห้
หลกัประกนัใชใ้นการประกอบธุรกิจ ใหร้ะบุประเภท ปริมาณ และมูลค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวไวด้ว้ย 
 7)  ข้อความท่ีแสดงว่าผูใ้ห้หลักประกันตราทรัพย์สินท่ีระบุในรายการจดทะเบียน 
ไวแ้ก่ผูรั้บหลกัประกนัเพื่อเป็นประกนัการช าระหน้ี 
 8)  จ านวนเงินสูงสุดท่ีตกลงใชท้รัพยสิ์นเป็นประกนั 
 9)  เหตุบงัคบัหลกัประกนัตามสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 
 10)  รายการอ่ืนตามท่ีเจา้พนักงานทะเบียนก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มีก าหนด 

2.3.2.2  การก าหนดเหตุบงัคบัหลกัประกนั 
 เหตุบงัคบัหลกัประกนั คือเหตุท่ีลูกหน้ีผดินดั (Default) ไม่ช าระหน้ี ซ่ึงพระราชบญัญติั
หลกัประกนัทางธุรกิจพ.ศ. 2558 ไม่ไดก้  าหนดเหตุบงัคบัหลกัประกนัไวเ้ป็นการเฉพาะ ข้ึนอยู่กบั
คู่สัญญาจะตกลงกนัวา่จะก าหนดเหตุบงัคบัหลกัประกนัทางธุรกิจให้เป็นประการใดก็ไดต้ามหลกั
เสรีภาพในการท าสัญญาทัว่ไป แต่ทั้งน้ีขอ้ตกลงดังกล่าวตอ้งไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน30 
 
2.4  บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัสัญญำหลกัประกนัทำงธุรกจิกรณีน ำกจิกำรมำเป็นหลกัประกนั 
 ในกรณีน ากิจการมาเป็นหลกัประกนันั้น จะมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาหลกัประกนั
ทางธุรกิจจ านวน 3 ฝ่าย ดงัน้ี 

2.4.1  ผูใ้หห้ลกัประกนั 
 ผูใ้ห้หลกัประกนั คือ บุคคลท่ีตราทรัพยสิ์นไวแ้ก่ผูรั้บหลกัประกนัเพื่อเป็นประกนัการ
ช าระหน้ีของตนเองหรือของบุคคลภายนอก โดยผูใ้ห้หลักประกันจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลก็ได้31 
  

                                                           

 30พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 11. 
 31พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 5 และ มาตรา 6. 
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2.4.2  ผูรั้บหลกัประกนั 
 ผูรั้บหลกัประกนั คือ ผูรั้บทรัพยสิ์นจากผูใ้ห้หลกัประกนัไวเ้พื่อเป็นประกนัการช าระ
หน้ี โดยผูรั้บหลกัประกนัจะตอ้งเป็นสถาบนัการเงินหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
เท่านั้น32 
 ทั้งน้ี ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัหลักประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนด
ความหมายของค าวา่ “สถาบนัการเงิน” ไวด้งัน้ี 
 “สถาบนัการเงิน หมายความวา่ 

(1)  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
(2)  บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกนัชีวิตและบริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัวนิาศภยั 

(3)  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
 นอกจากน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการให้หลกัประกนัทางธุรกิจมากข้ึนอนัจะเป็น
ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบนัจึงไดมี้การออกกฎกระทรวง
ก าหนดใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บหลกัประกนัได้33 

(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลกัทรัพย ์

(2)  ทรัสตีในนามทรัสตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
(3)  บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม หรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์
(4)  นิติบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ 
(5)  บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์
(6)  นิติบุคคลซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง 

  

                                                           

 32พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 7. 
 33กฎกระทรวงก าหนดใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บหลกัประกนั พ.ศ. 2559 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 
9 ธนัวาคม 2559. 
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2.4.3  ผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
 ผูบ้งัคบัหลกัประกนั หมายถึง บุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงผูใ้หห้ลกัประกนัและผูรั้บ
หลกัประกนัตกลงกนัใหเ้ป็นผูมี้หนา้ท่ีบงัคบัหลกัประกนัในกรณีท่ีน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั34 
 
2.5  หลกักำรในกำรบังคับหลกัประกนัทีเ่ป็นกจิกำร 
 เน่ืองจากแต่เดิมกระบวนการบงัคบัจ านองมีความล่าช้าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจ ดงันั้น กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจจึงไดมี้การสร้างระบบการบงัคบัหลกัประกนัข้ึนใหม่ท่ี
มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ท าให้กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัไม่ตอ้งผ่าน
กระบวนการทางศาล โดยกระบวนการบังคับหลักประกันท่ี เป็นกิจการมีหลักการอันเป็น
สาระส าคญัดงัน้ี  

2.5.1  มีความรวดเร็ว 
 กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจได้ออกแบบให้กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็น
กิจการมีความกระชับรัดกุม รวดเร็วกล่าวคือ หลังจากมีเหตุบังคบัหลักประกันเกิดข้ึน ให้ผูรั้บ
หลกัประกนัแจง้ให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัทราบโดยทางไปรษณียต์อบรับหรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีแสดง
วา่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัไดรั้บหนงัสือแลว้ และให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี
ไต่สวนขอ้เท็จจริงโดยเร็ว ซ่ึงตอ้งไม่เกิน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ และมีหนงัสือแจง้ให้
ผูใ้หห้ลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัทราบโดยไม่ชกัชา้35 
 โดยผูใ้ห้หลกัประกนัตอ้งมีหนงัสือช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบักิจการท่ีเป็นหลกัประกนัท่ี
เป็นอยูใ่นวนัท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัไดรั้บหนงัสือต่อผูบ้งัคบัหลกัประกนัภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนังสือดังกล่าว และเม่ือมีเหตุผลพิเศษ ผู ้บังคับหลักประกันอาจขยายระยะเวลาให้ได้ตามท่ี
เห็นสมควร36 
 ทั้งน้ี ผูบ้งัคบัหลกัประกนัตอ้งวินิจฉัยค าร้องขอบงัคบัหลกัประกนัให้แลว้เสร็จภายใน 
15 วนันบัแต่วนัไต่สวนขอ้เทจ็จริงวนัแรก37 
  

                                                           

 34พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 3. 
 35พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 63. 
 36พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 64. 
 37พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 68. 
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2.5.2  มีประสิทธิภาพ 
 แมก้ระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการจะมีความรวดเร็วดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ แต่กระบวนการดงักล่าวยงัคงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพ กล่าวคือ กฎหมายไดก้ าหนดให้ผูบ้งัคบั
หลกัประกนัท่ีจะมาท าหนา้ท่ีเป็นผูว้ินิจฉยัเหตุบงัคบัหลกัประกนัและด าเนินการบงัคบัหลกัประกนั
นั้น จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายท่ีก าหนด และจะตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทะเบียน ซ่ึงรายละเอียดในส่วนน้ีจะไดศึ้กษาต่อไปในบทท่ี 3  

2.5.3  มีความเป็นธรรม 
 ในกรณีท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัท าการไต่สวนขอ้เท็จจริงไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์หรือ
วิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือค าวินิจฉัยนั้นบกพร่องในขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายอนัเป็น
สาระส าคญั กฎหมายก็ไดเ้ปิดโอกาสให้มีการคดัคา้นค าวนิิจฉยัของผูบ้งัคบัหลกัประกนัได ้โดยให ้
ผูค้ดัคา้นยื่นค าร้องต่อศาลภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ค าวนิิจฉยั ซ่ึงค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลให้เป็นท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
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บทที ่3 
บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคบัหลกัประกนัในกำรจดักำร 

กจิกำรที่เป็นหลกัประกนัตำมกฎหมำยไทยและกฎหมำยต่ำงประเทศ 
 

 ในการน ากิจการมาเป็นหลกัประกนันั้น นอกจากผูใ้หห้ลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัแลว้ 
จะมีบุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเขา้มาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ “ผูบ้งัคบัหลกัประกนั” ซ่ึงถือเป็นบุคคลส าคญัท่ีผูใ้ห้
หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัจะตอ้งตกลงกนัตั้งแต่แรกเพื่อเลือกผูบ้งัคบัหลกัประกนัคนเดียว
หรือหลายคนซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์พื่อเขา้มาเป็นคน
กลางในการท าหนา้ท่ีบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ โดยในบทน้ีผูเ้ขียนจะไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั
บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกบับทบาทและ
อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 หลักกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับ
หลักประกันในกำรจัดกำรกิจกำรที่เป็นหลักประกันตำมพระรำชบัญญัติหลักประกันทำงธุรกิจ  
พ.ศ. 2558 

3.1.1 หลกัการและเหตุผลในการตราและบงัคบัใช้พระราชบญัญัติหลกัประกันทางธุรกิจ  
พ.ศ. 2558 
 แต่เดิมระบบกฎหมายของประเทศไทยมีช่องทางให้น าทรัพยสิ์นมาเป็นหลกัประกนั
การช าระหน้ีไดใ้นสองรูปแบบ คือ การจ านองและการจ าน า อยา่งไรก็ตามเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัของ
การประกันหน้ีด้วยการจ านองอนัได้แก่ประเภทของทรัพยสิ์นท่ีจะน ามาจ านองได้จะต้องเป็น
อสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยช์นิดเศษเท่านั้น รวมทั้งมีกระบวนการบงัคบัจ านองท่ีมีความ
ยุ่งยากท าให้ เกิดความล่าช้าในการบังคับจ านอง ขณะท่ีการจ าน านั้ นแม้โดยหลักแล้วจะน า
สังหาริมทรัพยใ์ด ๆ มาจ าน าก็ได ้แต่ดว้ยวิธีของการจ าน าซ่ึงตอ้งมีการส่งมอบทรัพยสิ์นให้แก่ผูรั้บ
จ าน าอนัส่งผลให้ตวัลูกหน้ีไม่สามารถใช้สอยทรัพยสิ์นในช่วงเวลาดงักล่าวได ้จึงท าให้การจ าน า 
ไม่เหมาะแก่บรรดาผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการจดัหาแหล่งเงินทุน ซ่ึงบางคร้ังมีความจ าเป็นตอ้งใช้
สอยทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัต่อไป ดว้ยปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้ทรัพยสิ์น
ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกหลายอยา่ง ไม่สามารถน ามาจ านองหรือจ าน าได ้ยกตวัอยา่งเช่น สินคา้คงคลงั 
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นวตัถุดิบ สินคา้ส าเร็จรูปท่ีพ่อคา้ผูป้ระกอบการผลิตเสร็จแล้วรอการขายอยู่ในโรง 
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เก็บสินคา้ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่าง ๆ ในการประกอบกิจการทั้งหลาย สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ทรัพยสิ์น
ทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร และอ่ืน ๆ เป็นตน้ดงันั้น ประเทศไทยจึงไดมี้
การศึกษาและจดัท าร่างกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจข้ึน โดยมีหลกัการท่ีส าคญัคือ ประการแรก 
เพื่อให้บรรดาผูป้ระกอบการสามารถน าทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใชเ้ป็นหลกัประกนัการ
ช าระหน้ีในลกัษณะท่ีไม่ตอ้งส่งมอบการครอบครองแก่เจา้หน้ีอนัจะท าให้ลูกหน้ีซ่ึงเป็นเจา้ของ
ทรัพยสิ์นสามารถใช้สอยทรัพยสิ์นเพื่อประกอบกิจการต่อไปได้ ประการท่ีสอง ได้สร้างระบบ
บังคับหลักประกันเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผู ้ท่ี เก่ียวข้อง อันจะท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายข้ึน เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและส่งผล
ดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 

3.1.2 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
 กฎหมายได้ก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นผูว้ินิจฉัยเหตุบงัคบั
หลักประกันและด าเนินการบังคับหลักประกันนั้ น จะต้องเป็นผู ้ท่ี มีความรู้ ความเช่ียวชาญ  
มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทะเบียน 

3.1.2.1  คุณสมบติัของผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดวา่ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผู ้

บงัคบัหลักประกันจะต้องเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บญัชี 
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการประเมินราคาทรัพยสิ์น ทั้งน้ี จะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดดงัต่อไปน้ี38 

1)  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี
ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

2)  เป็นผูท่ี้ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตามกฎหมายว่าด้วย
ทนายความต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

3)  เป็นผูท้  าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัหลกัประกนัท่ีไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บความ
เห็นชอบ หรือข้ึนทะเบียน ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 3 ปี จากหน่วยงานของรัฐ สมาคมจดทะเบียน 
หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
  

                                                           

 38ขอ้ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การขอ
ต่อใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตผูบ้ังคับหลกัประกัน พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลใช้บังคบัตั้งแต่วนัท่ี  
13 พฤษภาคม 2559. 
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(1) อนุญาโตตุลาการท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัส านกังานศาลยติุธรรม 
(2) ผูเ้ช่ียวชาญศาล ดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัส านกังาน

ศาลยติุธรรม 
(3) ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บักรมบงัคบัคดี 
(4) ผู ้ประเมินซ่ึงเป็นผู ้ประเมินหลักท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผูป้ระเมินหลักชั้นวุฒิท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย 

นอกจากน้ี ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกันจะตอ้งไม่มีลักษณะตอ้งห้าม
ดงัต่อไปน้ี39 

1)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต เป็นบุคคลลม้ละลายหรือพน้จากการเป็น
บุคคลลม้ละลายมาแลว้ไม่ถึง5 ปี 

2)  เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์หรือ
ความผดิตามมาตรา 89 หรือมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

3)  เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของสถาบนัการเงินท่ี
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวน้แต่ไดรั้บยกเวน้ตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

4)  เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของผูใ้ห้หลักประกัน
หรือผูรั้บหลกัประกนั 

5)  เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจ้ดัการตามมาตรา 
144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายอ่ืน 

6)  เป็นข้าราชการการเมือง ผู ้ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู ้ด ารงต าแหน่งใน 
พรรคการเมือง 

7)  เป็นขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
8)  มีลกัษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ซ่ึงปัจจุบนัได้มีการ

ก าหนดวา่ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีดว้ย40 
  

                                                           

 39พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 55. 
 40ขอ้ 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การขอ
ต่อใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตผูบ้งัคบัหลกัประกนั พ.ศ. 2559. 
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(1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบจนเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัได ้

(2) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียน หรือ
หน่วยงานเพิกถอนหนงัสือรับรอง แลว้แต่กรณี ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขอรับใบอนุญาต 

ทั้งน้ี นอกจากผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งเขา้รับการอบรมกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัประกนัทางธุรกิจเป็นจ านวน 6 ชัว่โมง และ จรรยาบรรณผูบ้งัคบัหลกัประกนัเป็นจ านวน  
6 ชัว่โมงดว้ย41 

3.1.2.2  การขอรับใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
1)  การขอรับใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทะเบียนท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยจะตอ้งกรอกขอ้มูลให้

ครบถ้วนในแบบฟอร์ม ทป.03 พร้อมทั้งจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่อใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตผูบ้งัคบัหลกัประกนั พ.ศ. 2559 

โดยเจา้พนักงานทะเบียนมีหน้าท่ีตรวจสอบและพิจารณาว่าจะออกใบอนุญาตเป็นผู ้
บงัคบัหลกัประกันให้หรือไม่ และจะตอ้งแจง้ให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบถึงการอนุญาตหรือไม่
อนุญาตภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีได้รับค าขอ ซ่ึงหากผูข้อรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีได้กล่าวไวข้้างต้น ให้เจ้าพนักงานทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัให ้โดยใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนั
ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การไม่อนุญาต 
โดยใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อเจา้พนกังานทะเบียน ทั้งน้ี รัฐมนตรีจะตอ้งวนิิจฉยัอุทธรณ์ให้แลว้เสร็จภายใน 
60 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ และใหค้  าวนิิจฉยัของรัฐมนตรีเป็นท่ีสุด42 

2)  การต่อใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี

ประกาศก าหนด ซ่ึงปัจจุบนัมีประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการ
ขอรับใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตผูบ้ ังคบัหลักประกัน  

                                                           

 41ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต  
การขอต่อใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตผูบ้งัคบัหลกัประกนั พ.ศ. 2559. 
 42พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 56. 
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พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผูบ้ ังคบัหลักประกันท่ีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทะเบียนตามแบบฟอร์ม ทป.04 ภายใน 30 วนัก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีใบอนุญาตส้ินอายแุลว้ หากประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอรับ
ใบอนุญาตใหม่ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน 3 ปี นบัแต่ใบอนุญาตส้ินอาย ุ  
 ในกรณีท่ีเจา้พนักงานทะเบียนไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผูข้อมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีได้รับแจง้การไม่อนุญาต โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจา้พนักงานทะเบียน ทั้งน้ี 
รัฐมนตรีจะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  60 วนันับแต่ว ันท่ีได้รับอุทธรณ์  และ 
ใหค้  าวนิิจฉยัของรัฐมนตรีเป็นท่ีสุด43 

นอกจากน้ี  ในกรณี ท่ีใบอนุญาตเป็นผู ้บังคับหลักประกันสูญหายหรือช ารุดใน
สาระส าคญัให้ผูรั้บใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจา้พนักงานทะเบียน44 ซ่ึงตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การขอต่อ
ใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตผูบ้งัคบัหลกัประกัน พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผูบ้งัคบั
หลกัประกนัยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบฟอร์ม ทป.05 

3.1.2.3  ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตเป็นผู ้บังคับ
หลกัประกนั 

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ก าหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัจ านวน 20,000 บาท ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นผูบ้ ังคบัหลักประกันคร้ังละ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการออกใบแทน
ใบอนุญาตในกรณีท่ีใบอนุญาตเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคญั ฉบบัละ 
5,000 บาท 

3.1.3 การตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัเม่ือน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั 
3.1.3.1  หลกัเกณฑ์ วิธีการ ในการตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัในสัญญาหลกัประกนัทาง 

ธุรกิจ 
ในกรณีท่ีน ากิจการมาเป็นหลกัประกนันั้น กฎหมายก าหนดให้คู่สัญญาตกลงกนัเลือก

ผูรั้บใบอนุญาตคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัตั้งแต่แรกในการท าสัญญา แมจ้ะยงั
ไม่มีการผดินดัช าระหน้ีหรือผดินดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาอนัเป็นเหตุแห่งการบงัคบัหลกัประกนั
ก็ตาม โดยผูรั้บใบอนุญาตซ่ึงยินยอมเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งมีหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญาทราบ 

                                                           

 43พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 57.  
 44พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 58. 
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พร้อมทั้งระบุอตัราหรือจ านวนค่าตอบแทนในการด าเนินการ ทั้งน้ี ในสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ
จะตอ้งมีการระบุช่ือและท่ีอยูผู่บ้งัคบัหลกัประกนั พร้อมทั้งระบุอตัราหรือจ านวนค่าตอบแทนไวด้ว้ย45 

3.1.3.2  การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้มีการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้งัคบัหลกัประกนัไวใ้นสัญญา

หลกัประกนัทางธุรกิจ ดงันั้น ค่าตอบแทนผูบ้งัคบัหลกัประกนัจึงเป็นไปตามอตัราหรือจ านวนท่ี
ปรากฏในรายการจดทะเบียนหรือตามท่ีศาลสั่งแลว้แต่กรณี46 

3.1.3.3  การถอดถอนผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
กฎหมายก าหนดให้ผูใ้ห้หลกัประกนัหรือผูรั้บหลกัประกนัอาจยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อมี

ค าสั่งใหผู้บ้งัคบัหลกัประกนัพน้จากต าแหน่งในกรณีดงัต่อไปน้ี   
1)  กรณีท่ีผูบ้ ังคบัหลักประกันปฏิบติัหน้าท่ีโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีและก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูใ้หห้ลกัประกนัหรือผูรั้บหลกัประกนัหรือ 
2)  กรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็น

อิสระของผูบ้งัคบัหลกัประกนั หรือ 
3)  กรณีผูรั้บใบอนุญาตผูบ้งัคบัหลกัประกนัขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตาม

มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
เม่ือไดรั้บค าร้องดงักล่าวศาลอาจก าหนดให้ผูย้ื่นค าร้องวางประกนัหรือให้หลกัประกนั

ตามจ านวนท่ีศาลเห็นสมควรก็ได้ หากผูย้ื่นค าร้องไม่วางประกนัหรือให้หลกัประกนัตามท่ีศาล
ก าหนดใหศ้าลมีค าสั่งยกค าร้อง ค าสั่งศาลดงักล่าวใหเ้ป็นท่ีสุด 

ทั้งน้ี ให้ศาลก าหนดวนันดัพิจารณาค าร้องโดยเร็ว และให้นัง่พิจารณาคดีติดต่อกนัทุก
วนัจนกว่าจะเสร็จการพิจารณาและมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง เวน้แต่กรณีมีพฤติการณ์พิเศษอนัมิอาจ
กา้วล่วงได ้โดยในระหว่างพิจารณา ศาลอาจมีค าสั่งให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัหยุดการปฏิบติัหน้าท่ี
จนกวา่ศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งก็ได ้หากศาลมีค าสั่งดงักล่าว ให้ศาลแต่งตั้งผูรั้บใบอนุญาตคน
หน่ึงตามท่ีศาลเห็นสมควรปฏิบัติหน้าท่ีผูบ้ ังคับหลักประกันชั่วคราว เวน้แต่กรณีท่ีไม่มีผูรั้บ
ใบอนุญาตให้ศาลแต่งตั้งผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตามมาตรา 55 ในกรณีเช่นน้ี 
ใหผู้บ้งัคบัหลกัประกนัชัว่คราวมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูบ้งัคบัหลกัประกนั 

หากศาลเห็นวา่มีเหตุคดัคา้นผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกรณีท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ให้ศาลมีค า
พิพากษาใหผู้บ้งัคบัหลกัประกนัพน้จากต าแหน่ง แต่หากศาลเห็นวา่ไม่มีเหตุดงักล่าว ให้ศาลมีค าสั่ง

                                                           

 45พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558มาตรา 12, มาตรา 13 และ มาตรา 18.  
 46พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558มาตรา 60.  
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ยกค าร้อง โดยสามารถอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์ไดภ้ายใน 15 วนั
นบัแต่วนัมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ทั้งน้ี ค  าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีไม่มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือเม่ือศาล
อุทธรณ์มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง แลว้แต่กรณี ให้ศาลสั่งคืนประกนัหรือหลกัประกนัแก่ผูว้างประกนั
หรือหลกัประกนัต่อศาล47 

3.1.4  บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการกิจการตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัประกนัทางธุรกิจ 

ตามท่ีได้อธิบายไวใ้นบทท่ี 2 ข้อ 2.5 แล้วว่าหลักการในการบังคบัหลักประกันตาม
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 นั้น จะตอ้งมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมี
ความเป็นธรรม ดงันั้น เม่ือมีเหตุบงัคบัหลกัประกนัเกิดข้ึน ผูรั้บหลกัประกนัจะตอ้งมีหนงัสือแจง้ไป
ยงัผูบ้งัคบัหลกัประกนัทราบ โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีไต่สวน
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว ซ่ึงต้องไม่เกิน 7 วนันับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแจ้ง และมีหนังสือแจ้งผูใ้ห้
หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัทราบโดยไม่ชกัชา้48 
 ทั้ งน้ี  ผู ้ให้หลักประกันจะต้องมีหนังสือช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับกิจการท่ี เป็น
หลกัประกนัท่ีเป็นอยูใ่นวนัท่ีผูใ้หห้ลกัประกนัไดรั้บหนงัสือแจง้จากผูบ้งัคบัหลกัประกนัต่อผูบ้งัคบั
หลักประกนัภายใน7 วนั และเม่ือมีเหตุผลพิเศษ ผูบ้งัคบัหลกัประกันอาจขยายเวลาให้ได้ตามท่ี
เห็นสมควรหากผูใ้ห้หลักประกนัไม่ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับกิจการท่ีเป็นหลักประกันภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่กิจการท่ีเป็นหลกัประกนัมีอยูเ่ท่ากบัท่ีปรากฏในรายการจดทะเบียนใน
วนัท่ีผูรั้บหลกัประกนัไดรั้บหนงัสือแจง้จากผูบ้งัคบัหลกัประกนั49 

โดยในการวินิจฉัยว่ามีเหตุบงัคบัหลกัประกนัหรือไม่นั้น ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้ง
วนิิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนันบัแต่วนัไต่สวนขอ้เท็จจริงวนัแรก50 ซ่ึงหากผูบ้งัคบัหลกัประกนั
มีค าวินิจฉัยบงัคบัหลกัประกนัแลว้ อ านาจหน้าท่ีในการจดัการกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัของผูใ้ห้
หลกัประกนัเป็นอนัส้ินสุดลง และให้อ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวกบัทั้งให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของ 
ผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของผูใ้ห้หลกัประกนัในกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัยกเวน้สิทธิท่ีจะไดรั้บ
เงินปันผลตกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัทนัที และห้ามมิให้เจา้หน้ีตามค าพิพากษาอ่ืนยึดหรืออายดั

                                                           

 47พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 76 และ มาตรา 77.  
 48พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 63.  
 49พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 64.  
 50พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 68.  
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กิจการท่ีเป็นหลกัประกนั แต่เจา้หน้ีดงักล่าวสามารถมีหนงัสือแจง้ไปยงัผูบ้งัคบัหลกัประกนัเพื่อขอ
เฉล่ียทรัพยสิ์นหรือเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายกิจการนั้น51 

3.1.4.1  บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัภายหลงัมีค าวนิิจฉยัใหบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ 
ภายหลังจากท่ีผูบ้ ังคับหลักประกันได้มีค  าวินิจฉัยบังคับหลักประกันแล้ว ผลของ 

ค าวินิจฉยัดงักล่าวท าให้อ านาจหนา้ท่ีของผูใ้ห้หลกัประกนัในการจดัการกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั
ส้ินสุดลงทนัทีโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเขา้มามีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1)  อ านาจหนา้ท่ีในการรวบรวมทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั 
ภายหลังจากผู ้บังคับหลักประกันมีค าวินิจฉัยบังคับหลักประกันแล้ว ผู ้บังคับ

หลกัประกนัมีหน้าท่ีรวบรวมทรัพยสิ์นหรือกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัจากผูใ้ห้หลกัประกนั 
เพื่อจ าหน่ายต่อไป ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ผูใ้ห้หลกัประกนัจะตอ้งส่งมอบกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 
ดวงตรา สมุดบญัชี และเอกสารเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หน้ีสินตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัให้แก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัภายใน 7 วนันับแต่ได้รับค าวินิจฉัย
บงัคบัหลกัประกนัทั้งน้ี หากผูใ้หห้ลกัประกนัไม่ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัอาจ
ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อยึดหรืออายดักิจการท่ีเป็นหลกัประกนัและส่งมอบให้แก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนั
ได้ โดยเม่ือศาลมีค าสั่งดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการยึดหรืออายดักิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัเพื่อส่งมอบให้แก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามค าสั่งศาลต่อไปโดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะ
มีอ านาจและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นการ
ชัว่คราวในระหวา่งท่ียงัมิไดส่้งมอบกิจการนั้นใหแ้ก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนั52 

2)  อ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 
เม่ือมีค าวินิจฉยับงัคบัหลกัประกนั กฎหมายก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีอ านาจใน

การบ ารุงรักษา จดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจ าหน่าย
กิจการเท่านั้นโดยในการจดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนันั้นกฎหมายไดใ้ห้อ านาจแก่ 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจ าหน่ายจ่ายโอน เช่า ให้เช่า ช าระหน้ี ก่อหน้ี หรือกระท าการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดภาระในกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินต่อไปได ้
ซ่ึงในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีไปโดยใช้ความเอ้ือเฟ้ือ
สอดส่องอยา่งผูป้ระกอบวชิาชีพจะพึงปฏิบติัโดยพฤติการณ์เช่นนั้น  
  
                                                           

 51พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 71.  
 52พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 72.  
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3)  อ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดราคาและจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 
เม่ือผูบ้งัคบัหลกัประกนัไดรั้บมอบกิจการมาจากผูใ้ห้หลกัประกนั ผูรั้บหลกัประกนัมี

อ านาจในการตรวจสอบและประเมินราคากิจการท่ีเป็นหลกัประกนัว่ากิจการท่ีได้รับมอบมานั้น 
มีกรรมสิทธ์ิหรือ สิทธิใด ๆ บา้ง มีมูลค่าเท่าใดเพื่อเตรียมในการออกจ าหน่ายต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ในกิจการหน่ึงอาจมีรายการทรัพยสิ์นหลายประเภท โดยทรัพยสิ์นบาง
ประเภทไม่มีราคากลางท่ีสามารถประเมินราคาไดท้นัทีดงัเช่นท่ีดินท่ีมีราคากลางเป็นราคาประเมิน
อยู่ ตวัอย่างเช่นทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ ซ่ึงหากจะน ามาประเมินราคากิจการก็อาจจะต้อง
ประเมินราคาทรัพยแ์ต่ละรายการมาตีราคาประเมินรวมกนัเป็นราคากิจการแทน  

โดยในการจ าหน่ายกิจการท่ี เป็นหลักประกันนั้ น กฎหมายให้อ านาจแก่ผู ้บังคับ
หลกัประกนัอย่างอิสระในการจ าหน่าย โดยไม่ไดก้  าหนดให้ตอ้งจ าหน่ายโดยวิธีการใด ๆ ไวเ้ป็น
การเฉพาะ ซ่ึงการท่ีกฎหมายเปิดช่องไวใ้ห้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัสามารถก าหนดวิธีการจ าหน่ายได้
โดยอิสระนั้นอาจเป็นไปเพื่อให้สามารถจ าหน่ายทรัพยห์ลกัประกนัในราคาสูงเพื่อประโยชน์ของ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอยา่งไรก็ดี ในการจ าหน่ายกิจการนั้น กฎหมายบญัญติัในทางท่ีตีความไดเ้พียงวา่
ตอ้งจ าหน่ายกิจการทั้งกิจการไป เพื่อใหผู้รั้บมอบกิจการสามารถประกอบธุรกิจต่อไปไดท้นัที53 

ทั้งน้ี ในการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์น ไดมี้การบญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนในมาตรา 
41 วา่ให้น าบทบญัญติัวา่ดว้ยการคดัคา้นการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาบังคับใช้กับแก่การด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีน ามาเป็นหลักประกันโดยอนุโลม 
กล่าวคือในกรณีท่ีราคาจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนันั้นต ่าเกินสมควร บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อาจคดัคา้นวา่ราคาดงักล่าวต ่าเกินสมควรได ้อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็น
กิจการนั้ น ไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านการขาย
ทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม กรณีจึงมีประเด็นท่ี
น่าพิจารณาวา่ หากผูบ้งัคบัหลกัประกนัก าหนดราคาและจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัในราคา
ท่ีต ่าเกินสมควร บุคคลผูมี้ส่วนได้เสียจะสามารถคดัค้านว่าราคาดังกล่าวต ่าเกินสมควร โดยน า
มาตรา 41 มาปรับใช้กับการจ าหน่ายหลักประกันท่ีเป็นกิจการได้หรือไม่ ซ่ึงผูเ้ขียนจะได้ศึกษา
วเิคราะห์เก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวในบทต่อไป  
  

                                                           

 53ณัฐพร รักไทย, “อ านาจหน้าท่ีของผูบ้ังคบัหลกัประกันในการบังคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการตาม
กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ,” (เอกตัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558), น. 48-49. 

DPU



42 

4)  อ านาจในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 
เม่ือไดด้ าเนินการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัเรียบร้อยแลว้ ผูบ้งัคบัหลกัประกนั 

ก็มีอ านาจในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายกิจการดงักล่าว โดยจะตอ้งจดัสรรช าระตามล าดบั
ดงัต่อไปน้ี54 

(1)  ช าระค่าธรรมเนียมในการยึดหรืออายดัตามมาตรา 72 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
จดัการและด าเนินกิจการของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 73 

(2)  ช าระค่าตอบแทนของผูบ้งัคบัหลกัประกนั ค่าใช้จ่ายตามสมควรอนัเกิดจากการ
บงัคบัหลกัประกนั และค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 

(3)  ช าระหน้ีให้แก่ผูรั้บหลกัประกนัและเจา้หน้ีอ่ืนซ่ึงมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยท่ี์เป็น
หลกัประกนัเท่าท่ีปรากฏรายช่ือในหลกัฐานทางทะเบียน 

(4)  ช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษอ่ืนซ่ึงขอเฉล่ียทรัพยสิ์นหรือเงินท่ีได้จากการ
จ าหน่ายกิจการตามมาตรา 71  

(5)  เงินท่ีเหลือหากมี ใหช้ าระคืนแก่ผูใ้หห้ลกัประกนั 
ทั้งน้ีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 2) ถึง 4) 

ไดถู้กบญัญติัไวใ้นมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และกฎหมายให้
ถือวา่การด าเนินการตามขอ้ 2) ถึง 4) ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการด าเนินการโดยมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อ
หุน้หรือขอ้ตกลงของผูเ้ป็นหุน้ส่วนดว้ยกนัทุกคนของผูใ้หห้ลกัประกนั55 

จากบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้จะเห็นได้
วา่บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัถูกจ ากดัไวแ้ค่เพียงเท่าท่ีก าหนดในมาตรา 73
กล่าวคือ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีอ านาจหนา้ท่ีบ ารุงรักษา จดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัและน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีเท่านั้น 
จึงมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาวา่ หากมีการท าสัญญาเพื่อก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบั
หลักประกันให้แตกต่างไปจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวต้ามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา อาทิ
ก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัต่อไป และน ารายไดจ้ากการด าเนิน
กิจการมาช าระหน้ีให้แก่ผูรั้บหลักประกันและเจ้าหน้ีอ่ืนซ่ึงมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินท่ีเป็น
หลกัประกนัโดยไม่ตอ้งมีการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนันั้น จะสามารถท าไดห้รือไม่ และผล
จะเป็นประการใด ซ่ึงในประเด็นน้ีผูเ้ขียนจะไดศึ้กษาต่อไปในบทท่ี 4 

                                                           

 54พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 74. 
 55พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 73. 
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3.1.4.2  ความรับผดิของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้มีการก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบติั

หนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัไวใ้นมาตรา 73 และมาตรา 75 วา่ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยใชค้วามเอ้ือเฟ้ือสอดส่องอยา่งผูป้ระกอบวิชาชีพจะพึงปฏิบติัโดยพฤติการณ์เช่นนั้น และ
จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลางและอิสระ  

นอกจากน้ี ผู ้บังคับหลักประกันยงัจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูใ้ห้หลกัประกนัหรือผูรั้บหลกัประกนั หรือหากผูบ้งัคบัหลกัประกนั
ได้ล่วงรู้หรือได้มาซ่ึงข้อมูลหรือความลับในการประกอบธุรกิจหรือข้อมูลอ่ืนใดของผู ้ให้
หลกัประกนั ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัดว้ย  

ทั้ ง น้ี  ห ากผู ้บังคับหลักประกันไม่ป ฏิบัติตามหน้ า ท่ี ดัง ท่ี ได้ก ล่ าวไว้ข้างต้น
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจไดมี้บทบญัญติัท่ีก าหนดโทษทางอาญาไวส้ าหรับผูบ้งัคบั
หลกัประกนัดงัน้ี 

1)  กรณีผูบ้งัคบัหลกัประกนัล่วงรู้หรือได้มาซ่ึงขอ้มูลหรือความลบัในการประกอบ
ธุรกิจ หรือขอ้มูลอ่ืนใดของผูใ้ห้หลกัประกนัอนัเป็นขอ้มูลหรือความลบัท่ีตามปกติวิสัยของผูใ้ห้
หลักประกันจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย และผูบ้ ังคับหลักประกันได้เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลหรือ
ความลับนั้ นเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูอ่ื้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายบญัญติัไวห้รือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือเป็นการเปิดเผยโดย
ผูใ้หห้ลกัประกนัไดใ้หค้วามยนิยอมแลว้56 

2)  กรณีผูบ้งัคบัหลกัประกนัปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยทุจริตหรือกระท า
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีโดยมุ่งหมายให้เกิดความเสียหายแก่
ผูใ้ห้หลกัประกนัหรือผูรั้บหลกัประกนั ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 
บาท57 

อย่างไรก็ดีบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงบทก าหนดโทษกรณีผูบ้ ังคบัหลักประกันมี
เจตนาในการกระท าความผิด แต่กรณีท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงยงัไม่มี
บทบญัญัติความรับผิดก าหนดไว ้รวมไปถึงการกระท าละเมิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้งัคบั
หลกัประกนัดว้ย 

                                                           

 56พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 89. 
 57พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 90. 
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3.1.4.3  บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการกิจการกรณี
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนัถูกด าเนินคดีตามกฎหมายลม้ละลาย 

3.1.4.3.1 บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการกิจการกรณี
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนัถูกฟ้องลม้ละลายและศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 

1)  มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีลม้ละลาย 
มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีลม้ละลายปรากฏอยู่ในมาตรา 7 แห่งพระราชบญัติัล้มละลาย 

พ.ศ. 2483 กล่าวคือ หากลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั อาจถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลายได ้ถา้ลูกหน้ีนั้น
มีภูมิล าเนาในราชอาณาจกัร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจกัรไม่วา่ดว้ยตนเองหรือโดยตวัแทน
ในขณะท่ีมีการขอใหลู้กหน้ีลม้ละลาย หรือภายในก าหนดเวลา 1 ปีก่อนนั้น 

2)  หลกัเกณฑก์ารฟ้องคดีลม้ละลาย 
หลกัเกณฑ์การฟ้องคดีลม้ละลายสามารถแยกตามประเภทเจา้หน้ีไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

เจา้หน้ีทัว่ไป และ เจา้หน้ีมีประกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(1)  เจา้หน้ีทัว่ไป 
หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายส าหรับเจ้าหน้ีทั่วไปจะเป็นไปตามมาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยเจ้าหน้ีจะฟ้องลูกหน้ีให้ล้มละลายได้ก็ ต่อเม่ือเข้า
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ก. ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั กล่าวคือ เป็นผูมี้หน้ีสินมากกว่าทรัพยสิ์น หรือ เป็นไป
ตามขอ้สันนิษฐานของการมีหน้ีสินลน้พน้ตวัตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483  

ข.  ลูกหน้ีซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหน้ีเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็น
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1,000,000 บาท หรือ ลูกหน้ีซ่ึงเป็นนิติบุคคลเป็นหน้ีเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์คนเดียว
หรือหลายคนเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2,000,000 บาท 

ค.  หน้ีนั้นอาจก าหนดจ านวนไดแ้น่นอน ไม่วา่หน้ีนั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลนั หรือ
ในอนาคตก็ตาม ซ่ึงค าว่า “หน้ีนั้นอาจก าหนดจ านวนได้แน่นอน” นั้น หมายความว่า เป็นหน้ีท่ี
แน่นอนชดัเจน หรืออาจกะค านวณไดแ้น่นอน ทั้งน้ีโดยดูตามสภาพแห่งหน้ีหรือค านวณไดจ้ากตวั
ทรัพย ์โดยศาลไม่จ  าตอ้งมีค าพิพากษาก าหนดจ านวนใหแ้น่นอนก่อน และในกรณีท่ีมีทั้งหน้ีก าหนด
จ านวนไดแ้น่นอนและไม่แน่นอน จะเขา้หลกัเกณฑท่ี์ฟ้องไดเ้ม่ือหน้ีท่ีก าหนดจ านวนไดแ้น่นอนนั้น
มีจ านวนหน้ีไม่นอ้ยกวา่ขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด58 
  
                                                           

 58วิชา มหาคุณ , ค าอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี, กรุงเทพมหานคร 
ส านกัพิมพนิ์ติบรรณการ, 2551), น. 44. 
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(2)  เจา้หน้ีมีประกนั 
หลกัเกณฑ์การฟ้องคดีลม้ละลายส าหรับเจา้หน้ีมีประกนัตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย 

พ.ศ. 2483 นอกจากจะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์ตามมาตรา 9 แล้ว ยงัตอ้งประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ตาม
มาตรา 10 ด้วย กล่าวคือ เจา้หน้ีมีประกนัตอ้งไม่ไดเ้ป็นผูต้อ้งห้ามมิให้บงัคบัช าระหน้ีเกินกว่าตวั
ทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั เช่น เจา้หน้ีมีขอ้ตกลงพิเศษว่าบงัคบัจ านองแล้วได้เงินไม่พอช าระหน้ี 
ลูกหน้ีไม่ตอ้งรับผิดในหน้ีส่วนท่ีขาด และในการฟ้องคดีของเจา้หน้ีมีประกนัจะตอ้งกล่าวในฟ้องวา่ 
ถา้ลูกหน้ีลม้ละลายแลว้จะยอมสละหลกัประกนัหรือตีราคาหลกัประกนัมาในฟ้อง ซ่ึงเม่ือหักกบั
จ านวนหน้ีท่ีเป็นหน้ีแลว้ลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดายงัคงเป็นหน้ีไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท และ
ลูกหน้ีท่ีเป็นนิติบุคคลยงัคงเป็นหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 2,000,000 บาท 

ทั้งน้ี ในการพิจารณาคดีลม้ละลายตามค าฟ้องของเจา้หน้ีนั้น หากศาลพิจารณาเอาความ
จริงแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ดงักล่าวขา้งตน้ ศาลจะมี
ค าสั่งพิทกัษท์รัพยข์องลูกหน้ีเด็ดขาด แต่ถา้ไม่ไดค้วามจริง หรือลูกหน้ีน าสืบไดว้า่อาจช าระหน้ีได้
ทั้งหมดหรือมีเหตุอ่ืนท่ีไม่ควรใหลู้กหน้ีลม้ละลาย ศาลจะมีค าสั่งยกฟ้อง59   

3)  อ านาจหนา้ท่ีและขอ้จ ากดัอ านาจของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
ภายหลงัจากศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรัพย์แล้ว บุคคลท่ีจะเข้ามามีบทบาทส าคญัในกอง

ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีก็คือ เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย ์โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะเป็นผูมี้อ านาจ
แต่เพียงผูเ้ดียวในการรวบรวม ควบคุมดูแล และจดัการบรรดากองทรัพย์สินของลูกหน้ีในคดี
ล้มละลายตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซ่ึงถือเป็นบท
กฎหมายหลกัในเร่ืองอ านาจหน้าท่ีของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์โดยเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยมี์
อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัการและจ าหน่ายทรัพยสิ์นของลูกหน้ี หรือกระท าการท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการ
ของลูกหน้ีท่ีคา้งอยูเ่สร็จส้ินไป 

ในกรณีท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ห็นวา่ลกัษณะแห่งธุรกิจของลูกหน้ีมีเหตุอนัสมควร
ท่ีจะด าเนินต่อไป อ านาจของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการจดัการกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ี
ในกรณีน้ีจ ากดัเฉพาะกระท าการเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหน้ีท่ีคา้งอยู่เสร็จส้ินไปเท่านั้น  
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะไปเร่ิมด าเนินการอยา่งใดข้ึนใหม่ไม่ได ้ทั้งน้ี การเขา้ด าเนินกิจการของ
ลูกหน้ีท่ีค้างอยู่ให้เสร็จส้ินไป เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
เจา้หน้ีก่อน เม่ือได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมเจา้หน้ีแล้ว เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยอ์าจเร่ิม

                                                           

 59พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14. 
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ด าเนินการนั้นเองหรือให้บุคคลใดหรือลูกหน้ีเป็นผูจ้ดัการโดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีไวก้็ไดต้ามท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483  

ส่วนในกรณีการจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหน้ีนั้น มีวิธีการก าหนดไวใ้นมาตรา 19  
วรรคสาม และมาตรา 123 กล่าวคือ เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะจ าหน่ายไดต่้อเม่ือศาลมีค าพิพากษา
ใหลู้กหน้ีลม้ละลาย เวน้แต่ทรัพยสิ์นนั้นเป็นของเสียง่ายหรือถา้หน่วงชา้ไวจ้ะเสียหาย หรือค่าใชจ่้าย
จะเกินส่วนกบัค่าของทรัพยสิ์นนั้น ส่วนวธีิการจ าหน่ายจะตอ้งกระท าโดยการขายทอดตลาด หากจะ
ขายโดยวธีิอ่ืนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการเจา้หน้ี60 

(2)  เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพยสิ์นซ่ึงจะตกไดแ้ก่ลูกหน้ี หรือซ่ึงลูกหน้ีมีสิทธิ
ไดรั้บจากผูอ่ื้น 

หลังจากศาลมีค าสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ หากลูกหน้ีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินใด  
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อ านาจท่ีจะเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสิ์นนั้น รวมทั้งมีสิทธิไดรั้บ
เงินเดือน บ านาญ บ าเหน็จ เบ้ียหวดั หรือเงินในท านองเดียวกบัท่ีลูกหน้ีมีสิทธิไดรั้บจากรัฐบาลหรือ
บุคคลหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รัฐบาล โดยเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยมี์อ านาจรับเงินเหล่าน้ีเพื่อ
รวบรวมแบ่งให้แก่เจ้าหน้ีได้ แต่จะต้องจ่ายค่าเล้ียงชีพลูกหน้ีและครอบครัวตามสมควรแก่
ฐานานุรูปตามท่ีไดบ้ญัญติัไวม้าตรา 121 

โดยทรัพยสิ์นซ่ึงเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์มีอ านาจรวบรวมและอาจเอามาช าระหน้ี 
โดยแบ่งแก่เจ้าหน้ีได้นั้ น ปรากฏตามมาตรา 109 แห่งพระราชบญัญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซ่ึง
จ าแนกไดเ้ป็น 3 ประการดงัน้ี  

ก.  ทรัพย์สินทั้ งหลายท่ีลูกหน้ีมีอยู่ในเวลาเร่ิมต้นแห่งการล้มละลายรวมทั้ งสิทธิ
เรียกร้องเหนือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนเวน้แต่เคร่ืองใช้สอยส่วนตัวอันจ าเป็นแก่การด ารงชีพ  
ซ่ึงลูกหน้ีรวมทั้งภริยาและบุตรผูเ้ยาวข์องลูกหน้ี จ าเป็นตอ้งใช้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป และสัตว ์
พืชพนัธ์ุ เคร่ืองมือและส่ิงของส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพของลูกหน้ีราคารวมกันไม่เกิน
100,000 บาท 

ข.  ทรัพยสิ์นซ่ึงลูกหน้ีไดม้าภายหลงัเวลาเร่ิมตน้แห่งการลม้ละลาย ถา้เป็นการไดม้าใน
ระหวา่งลม้ละลาย กล่าวคือ เป็นการไดม้าในช่วงระยะเวลาหลงัจากศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด
ไปจนถึงเวลาท่ีคดีล้มละลายได้ส้ินสุดลง ซ่ึงการท่ีคดีล้มละลายจะส้ินสุดลงมีได้หลายกรณี เช่น  
การปลดจากล้มละลาย การยกเลิกการล้มละลาย เป็นตน้ ทรัพยสิ์นท่ีลูกหน้ีได้มาในระหว่างนั้น 

                                                           

 60นนัทวธุอุตสาหตนั, “บทบาทของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการจดัการทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลาย,” 
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552), น. 55-56. 
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หลังจากได้หักเป็นค่าเล้ียงชีพลูกหน้ีและครอบครัวแล้ว ถือเป็นทรัพยสิ์นอนัอาจแบ่งได้ในคดี
ลม้ละลาย 

ค. ส่ิงของซ่ึงอยู่ในครอบครองหรืออ านาจสั่งการหรือสั่งจ  าหน่ายของลูกหน้ี ในทาง
การคา้หรือธุรกิจของลูกหน้ี ดว้ยความยนิยอมของเจา้ของอนัแทจ้ริง โดยพฤติการณ์ซ่ึงท าให้เห็นวา่
ลูกหน้ีเป็นเจา้ของในขณะท่ีมีการขอใหลู้กหน้ีนั้นลม้ละลาย 

ในการด าเนินการรวบรวมบรรดาทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลายนั้ น  
เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยมี์อ านาจเขา้ยึดดวงตรา สมุดบญัชี และเอกสารของลูกหน้ี รวมถึงบรรดา
ทรัพยสิ์นซ่ึงอยูใ่นความครอบครองของลูกหน้ี และบรรดาทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นอนัอาจแบ่งไดใ้นคดี
ลม้ละลาย โดยผลของค าสั่งพิทกัษท์รัพยถื์อเสมือนเป็นหมายของศาลท่ีใหอ้ านาจเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยเ์ขา้ท าการยดึทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ไดท้นัที ดงัท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 19 วรรคหน่ึง 

นอกจากน้ี เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก์็มีอ านาจขอให้ศาลสั่งให้พนกังานไปรษณียโ์ทร
เลขส่งโทรเลข ไปรษณียภ์ณัฑ์ จดหมาย หรือหนงัสือต่าง ๆ ท่ีมีถึงลูกหน้ีภายในก าหนดเวลาไม่เกิน
6 เดือนนบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีถูกสั่งพิทกัษท์รัพยไ์ปยงัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์ามมาตรา 2161 

(3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของ
ลูกหน้ี 

การประนีประนอมยอมความก็ดีการฟ้องร้องก็ดี หรือการต่อสู้คดีก็ดี หากเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ี ต่างก็ตกอยูใ่นอ านาจของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยท์ั้งส้ิน ลูกหน้ีไม่มี
อ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินของตนแต่อย่างใด ทั้ งน้ีไม่ว่าจะในชั้น
พิจารณาหรือชั้นบงัคบัคดีก็ตาม 

อย่างไรก็ดี การด าเนินคดีในคดีลม้ละลายของลูกหน้ีย่อมสามารถกระท าได ้มิใช่เร่ือง
ตอ้งห้ามตามมาตรา 22 (3) แต่อย่างใด ตวัอย่างเช่นการโตแ้ยง้และการอุทธรณ์เก่ียวกบัค าขอรับ
ช าระหน้ี การคดัคา้นการขายทอดตลอด เป็นตน้ นอกจากน้ี ขอ้จ ากดัอ านาจของลูกหน้ีก็ไม่รวมถึง
การฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีอาญาดว้ย62 ดงัปรากฏในค าพิพากษาศาลฏีกาดงัต่อไปน้ี 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1561-1564/2509 การสอบสวนของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ละการ
พิจารณาของศาลเร่ืองเจา้หน้ีขอรับช าระหน้ีเป็นกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายซ่ึงมาตรา 22 
และมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัล้มละลายไม่ห้ามลูกหน้ีท่ีจะด าเนินการกระบวนพิจารณาคดี
ลม้ละลายต่อสู้คดีเร่ืองเจา้หน้ีขอรับช าระหน้ี และตามมาตรา 106 ให้สิทธิลูกหน้ีท่ีจะโตแ้ยง้ค าขอรับ

                                                           

 61เพ่ิงอ้าง. น. 56-58. 
 62เพ่ิงอ้าง.  
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ช าระหน้ีได ้ดงันั้นเม่ือศาลสั่งอนุญาตให้รับช าระหน้ีได ้ลูกหน้ีย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ได ้ไม่ตอ้งห้าม
ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย มาตรา 22 (3) 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2286/2536 การท่ีจ าเลยซ่ึงถูกศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแลว้ยื่น
ค าร้องคดัคา้นการขายทอดตลาดทรัพยข์องตนท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีขายแทนเจา้พนกังานพิทักษ์
ทรัพยว์า่เป็นการขายท่ีไม่ชอบ เป็นกรณีท่ีจ าเลยร้องคดัคา้นการกระท าของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ไม่ใช่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอ านาจ
จดัการทรัพยสิ์นของจ าเลยซ่ึงตกเป็นอ านาจของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ปแล้ว ตามมาตรา 22 
จ  าเลยจึงมีอ านาจร้องคดัคา้นการขายทอดตลาดทรัพยด์งักล่าวได ้

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3902/2549 บทบญัญติัของ พ.ร.บ. ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา22, 24 
และ 25 เป็นบทบญัญัติท่ีจ  ากดัอ านาจในการจดัการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือกิจการของลูกหน้ีแต่
เฉพาะในทางแพ่งเท่านั้น หาได้รวมถึงการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีอาญาด้วยไม่ กรณีท่ีโจทก์เป็น
ผูเ้สียหายฟ้องจ าเลยเป็นคดีอาญาในข้อหาบุกรุกโดยมิได้มีค  าขอในส่วนแพ่งให้จ  าเลยชดใช้
ค่าเสียหายหรือขบัไล่จ าเลยออกจากท่ีดินของโจทก์ แมโ้จทก์จะถูกศาลพิพากษาให้ลม้ละลายแลว้ 
โจทก์ก็มีอ านาจฟ้องร้องคดีอาญาไดเ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3 (2) 
และมาตรา 5 (3) ประกอบมาตรา 28 (2) หรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นฟ้องแทนก็ได ้

อยา่งไรก็ตาม อ านาจของเจา้พนกังานพิทกษท์รัพยมี์ขอ้จ ากดัดงัน้ี63 
(1)  การกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์แห่งการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตอ้งได้รับความ

เห็นชอบจากศาล64 
(2)  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกระท าการต่อไปน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจาก

กรรมการเจา้หน้ีก่อน65 
ก.  การถอนการยดึในคดีลม้ละลาย66 
ข.  โอนทรัพยสิ์นใด ๆ นอกจากวธีิการขายทอดตลาด 
ค.  สละสิทธิ   

                                                           

 63พีรพร เรืองรองปัญญา, “ปัญหาการบังคับหลักประกันท่ี เป็นกิจการตามร่างพระราชบัญญัติ
หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... : ศึกษาเฉพาะกรณีกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัลม้ละลาย,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549), น. 124.  
 64พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 144. 
 65พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 145. 
 66พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 158. 
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 ง.  ฟ้องหรือถอนฟ้องคดีแพง่เก่ียวกบัทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลายหรือฟ้องหรือถอนฟ้อง
คดีลม้ละลาย 
 จ.  ประนีประนอมยอมความหรือมอบคดีใหอ้นุญาโตตุลาการวนิิจฉยั  

จากบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยด์ัง ท่ีได้กล่าวมาทั้งหมด
ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ภายหลงัศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นค าสั่งพิทกัษ์ทรัพยช์ัว่คราวหรือ
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
รวบรวมและจดัการบรรดากองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย อย่างไรก็ตาม หากกิจการท่ี
น ามาเป็นหลกัประกนัถูกฟ้องลม้ละลายและศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่วา่ชัว่คราวหรือเด็ดขาด ซ่ึง
เหตุการณ์ดงักล่าวผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัอาจตกลงกนัใหเ้ป็นเหตุบงัคบัหลกัประกนั
ได้โดยเม่ือผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีค าวินิจฉัยบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการดงักล่าวแล้วผูบ้งัคบั
หลกัประกนัก็จะเขา้มามีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีในการบ ารุงรักษา จดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัจนกวา่จะมีการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั เม่ือเป็นเช่นน้ีกรณีจึงมีประเด็นท่ีน่า
พิจารณาว่า บทบาทและอ านาจหน้าท่ีระหว่างเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์กบั บทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะขดัแยง้กนัหรือไม่ แต่ละฝ่ายจะมีวิธีการจดัการกบักิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัอยา่งไร และจะมีวิธีการใดท่ีจะท าให้การด าเนินการของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยแ์ละ 
ผูบ้ ังคบัหลักประกันสามารถด าเนินการไปได้อย่างเป็นคู่ขนานหรือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได ้ 
ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดศึ้กษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวต่อไปในบทท่ี 4  

3.1.4.3.2 บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการกิจการกรณี
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนัเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 

1)  หลกัเกณฑก์ารยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
หลกัเกณฑก์ารยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการในปัจจุบนัอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณีดงัน้ี 
(1)  การยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีในกรณีปกติ 
การยืน่ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีในกรณีปกติน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาองคก์รทางธุรกิจ

ไวเ้พื่อใหกิ้จการของลูกหน้ีสามารถด าเนินต่อไปได ้และเพื่อให้เจา้หน้ีทั้งหลายไดรั้บช าระหน้ีอยา่ง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่การปล่อย
ใหลู้กหน้ีตอ้งปิดกิจการหรือตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย  
  

DPU



50 

ก.  ผูมี้สิทธิยืน่ค าร้องขอ67 
1.  เจา้หน้ีหมายถึง เจา้หน้ีมีประกนัหรือไม่มีประกนั68 ซ่ึงอาจเป็นเจา้หน้ีคนเดียว

หรือหลายคนรวมกนัและมีจ านวนหน้ีแน่นอนไม่นอ้ยกวา่ 10,000,000 บาท 
2. ลูกหน้ีหมายถึงบริษทัจ ากดับริษทัมหาชนจ ากดั นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้น

กฎกระทรวง69 
3. หน่วยงานของรัฐซ่ึงได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็น

ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็นบริษัทหลักทรัพย ์
กรมการประกนัภยั ในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัหรือบริษทัประกนัชีวิต หน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัดูแลการประกอบกิจการของลูกหน้ีซ่ึงเป็นนิติบุคคลหน่วยงานของรัฐ
และลูกหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีนั้นเองจะยื่น 
ค าร้องขอได้เม่ือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรมการประกนัภยั หรือหน่วยงานของรัฐ
แลว้แต่กรณี 

ข.  เง่ือนไขในการร้องขอ 
ผูมี้สิทธิยืน่ค าร้องขออาจยืน่ค  าร้องขอต่อศาลใหมี้การฟ้ืนฟูกิจการไดใ้นกรณีดงัน้ี70 
1. ลูกหน้ีเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
2. ลูกหน้ีเป็นหน้ีเจา้หน้ีคนเดียวหรือหลายคนรวมกนัเป็นจ านวนแน่นอนไม่น้อยกว่า

10,000,000 บาท ไม่วา่หน้ีนั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลนัหรือในอนาคตก็ตาม 
3. มีเหตุอนัสมควรและช่องทางท่ีจะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
4. ลูกหน้ีตอ้งยงัไม่ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด71 
5. ลูกหน้ีตอ้งยงัมีสภาพบุคคล72 

  

                                                           

 67พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/5. 
 68พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/1. 
 69เพ่ิงอ้าง. 
 70พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/3. 
 71พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/5. 
 72เพ่ิงอ้าง. 
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(2)  การยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs)  

เน่ืองจากกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีในกรณีปกติดงัท่ีได้กล่าวไวข้า้งตน้ยงั 
ไม่ครอบคลุมถึงลูกหน้ีซ่ึงประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีมีทั้งบุคคลธรรมดา
คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือ
บริษทัจ ากดัซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั และประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินชัว่คราว ดงันั้นเพื่อใหลู้กหน้ีซ่ึงไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะช าระหน้ีไดมี้โอกาสไดรั้บการฟ้ืนฟู
กิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายหากมีช่องทางท่ีจะฟ้ืนฟูกิจการได้ จึงได้มีการตรา
พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2559 ข้ึนมาเพื่อเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนพิจารณา
เก่ียวกบัการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีท่ีเป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงมีผลใช้
บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 โดยมีหลกัการอนัเป็นสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ก.  องคป์ระกอบในการร้องขอ 
ลูกหน้ีท่ีจะเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในกรณีน้ีได ้ไดแ้ก่ 
(1) บุคคลธรรมดา 
(2) คณะบุคคล 
(3) หา้งหุน้ส่วนสามญัไม่จดทะเบียน 
(4) หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
(5) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
(6) บริษทัจ ากดั 
(7) นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
โดยลูกหน้ีเหล่าน้ีจะตอ้งประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาด

ยอ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีข้ึนทะเบียนกบัส านกังาน
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือท่ีจดทะเบียนกบัหน่วยงานอ่ืนของรัฐ73 

ข.  ผูมี้สิทธิยืน่ค าร้องขอ 
บุคคลซ่ึงมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบดว้ยแผนไดแ้ก่

บุคคลดงัต่อไปน้ี74 
(1) เจ้าหน้ีในหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการซ่ึงอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคน

รวมกนั และมีจ านวนหน้ีแน่นอนตามมาตรา 90/92 วรรคหน่ึง 
                                                           

 73พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2559 มาตรา 90/91. 
 74พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2559 มาตรา 90/93. 
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(2) ลูกหน้ีซ่ึงมีลกัษณะตามมาตรา 90/92 วรรคหน่ึง 
ค.  เง่ือนไขในการร้องขอ 
ผูมี้สิทธิยื่นค าร้องขออาจยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วย

แผนไดใ้นกรณีดงัน้ี75 
(1) เม่ือลูกหน้ีไม่อยู่ในสถานะท่ีจะช าระหน้ีได ้และเป็นหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนิน

กิจการ 
(2) เป็นหน้ีเจา้หน้ีคนเดียวหรือหลายคนรวมกนัเป็นจ านวนแน่นอนดงัน้ี 

1. กรณี ลูกหน้ี ท่ี เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีจ านวนหน้ีแน่นอนไม่น้อยกว่า 
2,000,000 บาท  

2. กรณีลูกหน้ีเป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
สามญันิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ตอ้งมีจ านวนหน้ี
แน่นอนไม่นอ้ยกวา่ 3,000,000 บาท 

3. กรณีลูกหน้ีเป็นบริษทัจ ากัดต้องมีจ านวนหน้ีแน่นอนไม่น้อยกว่า 3,000,000 
บาทแต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท 

(3) มีเหตุอนัสมควรและมีช่องทางท่ีจะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
ทั้งน้ี ขอสันนิษฐานว่าลูกหน้ีไม่อยู่ในสถานะท่ีจะช าระหน้ีได้ปรากฏในมาตรา 90/92 

วรรคสอง ซ่ึงไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 
(4) ลูกหน้ีมีทรัพยสิ์นไม่พอกบัหน้ีสิน 
(5) ลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีภายในก าหนด และเม่ือได้รับหนังสือทวงถามจากเจา้หน้ีให้

ช าระหน้ีแลว้ยงัไม่ช าระหน้ีภายในเวลา30 วนั 
(6) ลูกหน้ีไม่มีทรัพยสิ์นท่ีจะพึงบงัคบัคดีไดต้ามค าพิพากษา หรือเจา้หน้ีร้องขอบงัคบั

คดีแก่ลูกหน้ีแลว้ ไม่มีทรัพยสิ์นพอช าระหน้ี 
(7) ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีเจ้าหน้ีรายใดรายหน่ึง และมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า

ลูกหน้ีผดินดัหรืออาจจะผดินดัช าระหน้ีเจา้หน้ีรายอ่ืน ๆ  
(8) ลูกหน้ีมีกระแสเงินสดไม่พอช าระหน้ี 
โดยก่อนยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีนั้น จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) มีการเจรจาระหวา่งลูกหน้ีและเจา้หน้ีใหฟ้ื้นฟูกิจการ 
(2) มีการประชุมเจา้หน้ีเพื่อลงมติเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

                                                           

 75พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2559 มาตรา 90/92. 
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(3) เจา้หน้ีให้ความเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน้ี
ทั้งหมด76 

2)  อ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์77 
เม่ือศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีแล้ว อ านาจหน้าท่ีในการจดัการกิจการและ

ทรัพยสิ์นของผูบ้ริหารลูกหน้ีจะส้ินสุดลงทนัที โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะเขา้มามีบทบาทและ
อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในระหวา่งท่ีศาลยงัไม่มีค  าสั่งตั้งผูท้  าแผน เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อ านาจหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลผูบ้ริหารชัว่คราวท่ีศาลมีค าสั่งแต่งตั้ง78 

(2)  ในระหว่างท่ีศาลยงัไม่มีค  าสั่งตั้ งผูบ้ริหารชั่วคราวเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี
อ านาจจดัการกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ีแทนชัว่คราวได้79แต่เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่มี
อ านาจท่ีจะท าการจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ช าระหน้ี ก่อหน้ี หรือกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระ
ในทรัพยสิ์นเกินกว่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหน้ีสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ  
เวน้แต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 

(3)  ในระหว่างท่ีศาลยงัไม่มีค  าสั่งตั้ งผูบ้ริหารชั่วคราว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี
อ านาจเรียกให้ผูค้รอบครองทรัพยสิ์นของลูกหน้ี ส่งมอบทรัพยสิ์น ดวงตรา สมุดบญัชี และเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น หน้ีสิน และกิจการของลูกหน้ีได้80 

(4)  ในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจออก
หมายเรียกให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงได้ความหรือสงสัยว่ามีทรัพย์สินของลูกหน้ีอยู่ในความ
ครอบครอง หรือเช่ือวา่เป็นลูกหน้ี หรือสามารถใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบักิจการทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได้81 

(5)  เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อ านาจร้องขอให้ศาลออกหมายบงัคบัคดีเพื่อบงัคบัให้
บุคคลท่ียอมรับว่าเป็นลูกหน้ี หรือรับว่ามีทรัพยข์องลูกหน้ีอยู่ในครอบครองแต่ไม่ช าระหน้ีหรือ 
ไม่ยอมส่งมอบทรัพยสิ์นของลูกหน้ีดงักล่าวต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์โดยหมายดงักล่าวเป็นการ
บงัคบัใหป้ฏิบติัเสมือนบุคคลนั้นเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา82 
                                                           

 76พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2559 มาตรา 90/95. 
 77นุชนาถ กิตติสิงห์สกุล, บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีฟ้ืนฟูกิจการ (วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2546), น. 81-83.  
 78พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/20. 
 79เพ่ิงอ้าง. 
 80พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/21. 
 81พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/37. 
 82พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/38.  
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(6)  เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อ านาจออกหนงัสือแจง้ไปยงับุคคลท่ีไม่ยอมรับวา่เป็น
หน้ีลูกหน้ีหรือมีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีอยูใ่นครอบครอง (“ผูถู้กทวงหน้ี”) เพื่อให้บุคคลดงักล่าวช าระ
หน้ีหรือส่งมอบทรัพยสิ์นตามท่ีได้แจง้ไป พร้อมกับแจง้ว่าถ้าบุคคลดังกล่าวจะปฏิเสธให้แสดง
เหตุผลประกอบขอ้ปฏิเสธเป็นหนงัสือมายงัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยภ์ายในก าหนดเวลา14 วนันบั
แต่วนัได้รับหนังสือแจง้ความ มิฉะนั้นจะถือบุคคลดงักล่าวเป็นหน้ีลูกหน้ีจริงตามท่ีเจา้พนักงาน
พิทกัษ์ทรัพยแ์จง้ไปเป็นการเด็ดขาด เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยมี์อ านาจร้องขอให้ศาลออกหมาย
บงัคบัคดีบงัคบัให้บุคคลดงักล่าวช าระหน้ีหรือส่งมอบทรัพยสิ์นตามท่ีแจง้ไปได ้เสมือนบุคคลนั้น
เป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา83 

(7)  เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอ์าจมีค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลให้สั่งยึด หรืออายดั
ทรัพยสิ์นของผูถู้กทวงหน้ีท่ีร้องคดัคา้นการทวงหน้ีของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต่์อศาล ไวช้ัว่คราว
ก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่งในเร่ืองหน้ีนั้นได้84 

(8)  เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอ์าจมีค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรม
ท่ีลูกหน้ีไดก้ระท าข้ึนดว้ยการฉอ้ฉลได้85 

(9)  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจยื่นค าขอโดยเป็นค าร้องต่อศาลให้สั่งเพิกถอน 
การโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ ซ่ึงลูกหน้ีได้กระท าหรือยินยอมให้กระท า ในระหว่าง
ระยะเวลา 3 เดือนก่อนมีการยื่นค าร้องขอและภายหลงันั้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้เจา้หน้ีคนหน่ึงคนใด
ไดเ้ปรียบเจา้หน้ีอ่ืนได้86 

(10)  เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอ์าจยืน่ค  าขอโดยเป็นค าร้องต่อศาลเพื่อใหศ้าลมีค าสั่งให้
ผูบ้ริหารแผนพน้จากต าแหน่งหรือมีค าสั่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร อนัเน่ืองจากผูบ้ริหาร
แผนไม่ด าเนินการตามแผนหรือปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจา้หน้ีหรือ
ลูกหน้ี หรือขาดคุณสมบัติของผูบ้ริหารแผนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง หรือมีเหตุอ่ืนท่ี 
ไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารแผนต่อไป87 

                                                           

 83พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/39.  
 84เพ่ิงอ้าง. 
 85พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/40.  
 86พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/41. 
 87พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/67. 
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(11)  เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยต์อ้งรายงานศาลขอให้มีค  าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
เม่ือเห็นวา่การฟ้ืนฟูกิจการไดด้ าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแลว้ เพื่อศาลจะไดพ้ิจารณามีค าสั่ง
อยา่งใด ๆ ต่อไป88 

(12)  เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยมี์อ านาจหน้าท่ีจดัการกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ี
ต่อไปเท่าท่ีจ  าเป็น นบัแต่ระยะเวลาด าเนินการตามแผนส้ินสุดลงจนกระทัง่ศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพย์
ของลูกหน้ีเด็ดขาดหรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ89 

(13)  เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยมี์อ านาจจดัการเพื่อรักษาประโยชน์ของลูกหน้ีจนกว่า
ผูบ้ริหารของลูกหน้ีจะเขา้จดัการกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ีหลงัจากศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟู
กิจการ90 

2)  อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารชัว่คราว91 
เม่ือศาลมีค าสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการแลว้ ลูกหน้ีจะหมดอ านาจในการจดักิจการทรัพยสิ์นของ

ตนเอง แต่จะมีผูเ้ขา้มาดูแลกิจการเพื่อไม่ใหกิ้จการของลูกหน้ีจะตอ้งสะดุด ศาลจึงแต่งตั้งบุคคลหน่ึง
บุคคลใดเขา้มาดูแลกิจการแทนเป็นการชั่วคราว ก่อนท่ีศาลจะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผู ้
ท าแผนก็ได ้โดยผูบ้ริหารชัว่คราวมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1)  มีอ านาจจดัการกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได ้แต่ผูบ้ริหารชัว่คราวไม่มีอ านาจ
ท่ีจะท าการจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ช าระหน้ี ก่อหน้ี หรือกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระใน
ทรัพยสิ์นเกินกวา่ท่ีจ  าเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหน้ีสามารถด าเนินกิจการต่อไปไดต้ามปกติ เวน้แต่
ศาลจะมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 

(2)  ใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นของบริษทัลูกหน้ีได ้ยกเวน้การรับเงินปันผลท่ียงัคงเป็นของ 
ผูถื้อหุน้92 

(3)  มีอ านาจเรียกให้บุคคลใด ๆ ส่งมอบทรัพยสิ์น ดวงตรา สมุดบญัชี และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น หน้ีสิน และกิจการของลูกหน้ีได ้
  

                                                           

 88พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/70. 
 89เพ่ิงอ้าง. 
 90พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/71. 
 91นุชนาถ กิตติสิงห์สกลุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 77, น. 88-89. 
 92พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/21. 
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3)  อ านาจหนา้ท่ีของผูท้  าแผน93 
เม่ือศาลไดมี้ค าสั่งตั้งผูท้  าแผนแลว้ผูท้  าแผนจะมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1)  มีอ านาจจดัการกิจการและทรัพย์สินของลูกหน้ีได้ แต่ผูท้  าแผนไม่อาจท าการ

จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ช าระหน้ี ก่อหน้ี หรือกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระในทรัพยสิ์นเกิน
กวา่ท่ีจ  าเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหน้ีสามารถด าเนินกิจการต่อไปไดต้ามปกติ เวน้แต่ศาลจะมีค าสั่ง
เป็นอยา่งอ่ืน 

(2)  ใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นของบริษทัลูกหน้ีได ้ยกเวน้การรับเงินปันผลท่ียงัคงเป็นของ 
ผูถื้อหุน้ 

(3)  มีอ านาจเรียกให้บุคคลใด ๆ ส่งมอบทรัพยสิ์น ดวงตรา สมุดบญัชี และเอกสาร 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หน้ีสิน และกิจการของลูกหน้ีท่ีครอบครองไดด้ว้ย 

(4)  มีอ านาจท าค าช้ีแจงเก่ียวกับกิจการและทรัพย์สินแทนลูกหน้ีและมีอ านาจจ้าง
บุคคลอ่ืนเขา้มาช่วยตามท่ีจ าเป็นโดยคิดค่าใชจ่้ายจากทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

(5) ในกรณีท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการท าแผนหรือบริหารแผน ผูท้  าแผนร้องขอต่อ
ศาลให้ออกหมายเรียกผูเ้ป็นหรือผูเ้คยเป็นผูบ้ริหารของลูกหน้ี ลูกจา้งของลูกหน้ี ผูส้อบบญัชีของ
ลูกหน้ี ผูบ้ริหารชัว่คราว หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดซ่ึงไดค้วามหรือสงสัยวา่มีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีอยู่
ในครอบครองหรือเช่ือว่าเป็นหน้ีลูกหน้ีหรือเห็นว่าสามารถแจ้งข้อความเก่ียวกับกิจการหรือ
ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีให้มาพบเพื่อสอบถามหรือขอให้บุคคลนั้นส่งเอกสารหรือวตัถุพยานซ่ึงอยูใ่น
ความยดึถือหรืออ านาจของผูน้ั้นอนัเก่ียวกบักิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ีมาใหไ้ด ้

(6)  มีอ านาจร้องขอต่อศาลขอให้บงัคบักบับุคคลท่ีรับว่าเป็นลูกหน้ีของลูกหน้ีหรือ
รับรองวา่มีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีอยูใ่นครอบครอง 

(7)  ในกรณีปรากฏวา่ลูกหน้ีมีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดช าระหน้ีหรือมอบ
ทรัพย์สิน แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมรับ ผู ้ท  าแผนมีอ านาจแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อ
ด าเนินการทวงหน้ีกบับุคคลดงักล่าว 

(8)  มีอ านาจร้องขอต่อศาลใหมี้ค าสั่งเพิกถอนนิติกรรมท่ีลูกหน้ีกระท าโดยการฉ้อฉล 
(9)  มีอ านาจร้องขอต่อศาลให้มีค  าสั่งเพิกถอนการโอนหรือกระท าใด ๆ ซ่ึงลูกหน้ีได้

กระท า หรือยินยอมให้กระท าในระหว่างเวลาสามเดือนก่อนมีการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการและ
ภายหลงันั้น ท่ีมีจุดมุ่งหมายใหเ้จา้หน้ีคนหน่ึงคนใดไดเ้ปรียบเจา้หน้ีอ่ืน 
  

                                                           

 93นุชนาถ กิตติสิงห์สกลุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 77, น. 96-97. 
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4)  อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารแผน94 
ภายหลงัศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ผูบ้ริหารแผนจะเขา้มามีอ านาจในการจดัการ

กิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ีไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการโดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์กล่าวคือ ผูบ้ริหารแผนตอ้งจดัท ารายงานการปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการเสนอแก่เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยทุ์กรอบ 3 เดือน ตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก์  าหนด95 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารแผนยงัมีอ านาจต่อไปน้ี 

(1)  มีอ านาจร้องขอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้จดัท าขอ้บงัคบัของลูกหน้ีข้ึนใหม่ หรือ
เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัหรือขอ้ความในหนังสือบริคณห์สนธิของลูกหน้ีให้เป็นไปตามแนวทางท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ96 

(2)  มีอ านาจร้องขอต่อศาลเพื่อขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการเพื่อให้การฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จ
ลุล่วงไปได้97 

(3)  มีอ านาจในการจดักิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามท่ีก าหนดในแผน 
(4)  มีอ านาจใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ยกเวน้สิทธิในการรับเงินปันผล 
(5)  มีอ านาจร้องขอต่อศาลให้ก าหนดขอ้บงัคบั ขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั หรือ

หนงัสือบริคณห์สนธิของลูกหน้ีเพื่อให้เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากศาลแลว้ 
เม่ือศาลมีค าสั่งตามท่ีร้องขอแลว้ ผูบ้ริหารแผนมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ให้เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยท์ราบ
เพื่อลงประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวนัท่ีแพร่หลายอย่างน้อย  
2 ฉบบัพร้อมแจง้ค าสั่งศาลดงักล่าวใหน้ายทะเบียนและหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลลูกหน้ีอยูท่ราบ 

(6)  มีอ านาจร้องขอต่อศาลให้ออกหมายเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ี เช่น ผูบ้ริหาร
ลูกหน้ี ผูบ้ริหารชั่วคราวหรือบุคคลท่ีสงสัยว่ามีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีอยู่ในความครอบครอง หรือ
บุคคลท่ีเป็นหน้ีลูกหน้ีอยู่ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยค า ตอบค าถาม ส่งเอกสาร หรือเพื่อ
ด าเนินการสอบสวนก็ได้ การร้องขอต่อศาลน้ี ผูบ้ริหารแผนอาจร้องขอให้ศาลเรียกเฉพาะพยาน
เอกสารหรือวตัถุพยานก็ได ้

(7)  มีอ านาจร้องขอต่อศาลขอให้บงัคบับุคคลท่ีเป็นหน้ีลูกหน้ี หรือมีทรัพยสิ์นของ
ลูกหน้ี ช าระหน้ีหรือส่งมอบทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

(8)  มีอ านาจร้องขอต่อศาลขอใหมี้ค าเพิกถอนนิติกรรมลูกหน้ีท่ีกระท าโดยฉอ้ฉล 

                                                           

 94นุชนาถ กิตติสิงห์สกลุ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 77, น. 102-104. 
 95พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/59 และ มาตรา 90/66. 
 96พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/64. 
 97พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/63. 
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(9)  มีอ านาจร้องขอต่อศาลขอให้มีค  าสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระท าใด ๆ ซ่ึง
ลูกหน้ีไดก้ระท าหรือยนิยอมให้กระท าในระหวา่งเวลาสามเดือนก่อนมีการยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ
และภายหลงันั้นท่ีมีจุดมุ่งหมายใหเ้จา้หน้ีคนหน่ึงคนใดไดเ้ปรียบเจา้หน้ีอ่ืน 

(10)  เม่ือศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ผูบ้ริหารแผนมีอ านาจจดัการเพื่อประโยชน์
ของลูกหน้ีตามสมควรแก่พฤติการณ์จนกว่าผูบ้ริหารของลูกหน้ีจะเขา้จดัการกิจการและทรัพยสิ์น
ของลูกหน้ี 

จากท่ีได้กล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าภายหลงัศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี จะมีบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการอยูห่ลายฝ่าย โดยผูท้  าแผน ผูบ้ริหาร
ชัว่คราว ผูบ้ริหารแผนจะเขา้มาควบคุมดูแลและบริหารกิจการของลูกหน้ีให้เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการภายใตก้ารก ากบัดูแลของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์อย่างไรก็ตาม หากกิจการท่ีน ามาเป็น
หลกัประกนัเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัอาจตกลงกนั
ให้เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุบงัคบัหลกัประกันได้ โดยเม่ือผูบ้งัคบัหลกัประกันมีค าวินิจฉัย
บงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการดงักล่าวแลว้ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัก็จะเขา้มามีบทบาทและอ านาจ
หนา้ท่ีในการบ ารุงรักษา จดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัจนกวา่จะมีการจ าหน่ายกิจการ
ท่ีเป็นหลกัประกนั เม่ือเป็นเช่นน้ีกรณีจึงมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาวา่ เม่ือศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการท่ี
น ามาเป็นหลกัประกนัแลว้ กิจการดงักล่าวจะตกอยูภ่ายใตส้ภาวะพกัการช าระหน้ี (Automatic Stay) 
ตามมาตรา 90/12 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ซ่ึงไดจ้  ากดัอ านาจของเจา้หน้ีไวห้ลาย
ประการ อาทิ หา้มเจา้หน้ีฟ้องลูกหน้ีเป็นคดีแพง่เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีหา้มมิให้เจา้หน้ีตามค า
พิพากษาบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีหา้มมิใหเ้จา้หน้ีมีประกนับงัคบัช าระหน้ีเอาแก่ทรัพยสิ์นท่ี
เป็นหลกัประกนั เป็นตน้ ดงัน้ี บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในกระบวนการ
ฟ้ืนฟูกิจการจะเป็นเช่นใด ผูบ้ ังคบัหลักประกันจะสามารถด าเนินการบงัคบัหลักประกันท่ีเป็น
กิจการต่อไปไดห้รือไม่ และผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะสามารถเขา้มามีบทบาทในกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนั โดยเขา้มาด าเนินการร่วมกบัผูบ้ริหารชั่วคราว ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผน 
หรือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดห้รือไม่ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดศึ้กษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว
ต่อไปในบทท่ี 4 
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3.2  บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับหลักประกันในกำรจัดกำรทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ตำมหลกักฎหมำยต่ำงประเทศ 

3.2.1  บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ ังคับหลักประกันตามหลักกฎหมายของประเทศ
องักฤษ 

3.2.1.1  หลกัประกนัหน้ีตามกฎหมายของประเทศองักฤษ 
กฎหมายของประเทศองักฤษมีระบบกฎหมายแบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 

Law) โดยค าพิพากษาของศาลในคดีก่อนจะมีผลบงัคบักบัคดีท่ีเกิดข้ึนภายหลงัยึดหลกัแห่งความ
ยุติธรรม (Equity) ดังนั้ น จึงถือเป็นระบบ Case Law หรือ Judge Made Law โดยใช้ประกอบกับ
กฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Statutory Law)98การประกนัหน้ีตามกฎหมายของประเทศองักฤษ 
อาจแบ่งตามลกัษณะของการประกนัไดด้งัน้ี 

1)  การประกันหน้ีด้วยบุคคล หรือ ท่ีเรียกว่าค ้ าประกัน คือ การใช้ตวับุคคลมาเป็น
หลกัประกนัในการช าระหน้ี ในการบงัคบัตามสัญญาค ้ าประกนัก็จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อ
เจา้หน้ีอ่ืนท่ีไม่มีประกนัซ่ึงจะบงัคบัช าระหน้ีเอากบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ี เพราะการค ้าประกนัเป็น
เร่ืองของการใช้บุคคลมาเป็นหลกัประกนัหน้ี มิไดใ้ชท้รัพยสิ์นอย่างการประกนัดว้ยทรัพย ์จึงไม่มี
ผลท าใหท้รัพยสิ์นของลูกหน้ีลดนอ้ยถอยลง 

2)  การประกันหน้ีด้วยทรัพย์คือ การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการช าระหน้ี  
จะมีผลท าใหเ้จา้หน้ีมีสิทธิบงัคบัช าระหน้ีเอาจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั ซ่ึงการประกนัหน้ีดว้ย
ทรัพยอ์าจแบ่งไดเ้ป็นอีก 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  (1)  การประกนัหน้ีดว้ยทรัพยท่ี์เกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย ซ่ึงมีอยู่ดว้ยกนัหลาย
รูปแบบ แต่อาจแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ได ้4 รูปแบบ คือ สิทธิยึดหน่วง (Lein) การหกักลบลบหน้ีตาม
หลกัเอคควิต้ี (Equitable right to set off) การติดตามเอาทรัพยสิ์นคืนตามหลกัเอคควิต้ี (Equitable 
right to trace) และการยึดและอายดัทรัพย์ของจ าเลยตามวิธีการพิจารณาคดีของศาล (Procedure 
Security) 
  (2)  การประกนัด้วยทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (Consensual Security) ในความหมาย
อยา่งแคบตามหลกักฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) จะเก่ียวขอ้งกบัการโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย ์ท าให้เจา้หน้ีมีสิทธ์ิเหนือทรัพยป์ระกนั รวมถึงดอกผลและรายไดจ้ากทรัพยป์ระกนั ยกเวน้
คู่สัญญาตกลงกนัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน โดยการประกนัหน้ีดว้ยทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญามีดว้ยกนั 4 แบบ 

                                                           

 98ปุญญานิช ไทยสยาม, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 21, น. 44 
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ได้แก่ จ  าน า (Pledge) จ านอง (Mortgage) สิทธิยึดหน่วงโดยสัญญา (Contractual Lien) และการ
ประกนัหน้ีแบบชาร์จ (Charge)99 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก.  จ าน า (Pledge) ลูกหน้ียงัมีกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนัอยู ่แต่ตอ้งส่ง
มอบการครอบครองทรัพยใ์ห้กบัเจา้หน้ี และเจา้หน้ีสามารถครอบครองทรัพยน์ั้นไดจ้นกว่าลูกหน้ี
จะช าระหน้ีจนครบถ้วน เม่ือใดก็ตามท่ีลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี เจา้หน้ีก็สามารถน าทรัพยอ์อกขาย
ทอดตลาดได้100 การประกนัหน้ีในรูปแบบ Pledge นั้น หากคู่สัญญาท าตามท่ีกฎหมายก าหนดจะ
เรียกวา่ Legal Pledge แต่หากคู่สัญญาตกลงใหแ้ตกต่างจากท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้แต่ศาลยอมรับก็จะ
ท าใหก้ารประกนัรูปแบบนั้น เรียกวา่ Equitable Pledge101 

ข.  จ านอง (Mortgage) คือ การท่ีลูกหน้ีโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั
ให้กับเจ้าหน้ีโดยลูกหน้ียงัคงมีสิทธ์ิไถ่ถอนทรัพยคื์นจากเจา้หน้ี (Equity of Redemption) แม้ว่า
ลูกหน้ีจะไม่มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย ์ลูกหน้ีก็ยงัสามารถครอบครองทรัพยน์ั้นไดต่้อไป แต่เม่ือใดท่ี
ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี  เจ้าหน้ีสามารถจ าหน่ายทรัพย์นั้ น เพื่อน าเงินมาช าระหน้ีได้ทันที102  
การประกนัการช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นในรูปแบบของ Mortgage มี 2 ประเภท คือ Legal Mortgage 
เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนัให้แก่เจา้หน้ีผูรั้บหลกัประกนั โดย
การโอนนั้นอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าลูกหน้ีสามารถไถ่ถอนกรรมสิทธ์ิคืนไดเ้สมอแมจ้ะล่วงเลยเวลา 
ไถ่ถอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาแลว้ก็ตาม หากผูใ้หห้ลกัประกนัไถ่ถอนแลว้ ผูรั้บหลกัประกนัจะถูก
ผกูพนัให้ท าการโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายในทรัพยน์ั้นคืนแก่ผูใ้ห้หลกัประกนั แต่หากลูกหน้ีผิด
สัญญาไม่ช าระหน้ีในวนัท่ีก าหนด กรรมสิทธ์ิในทรัพยจ์ะตกเป็นของผูรั้บหลกัประกนัโดยเด็ดขาด 
การท าสัญญาหลกัประกนัรูปแบบ Legal Mortgage นั้นจะตอ้งท าตามท่ีก าหนดไวใ้นบทบญัญติัของ
กฎหมาย และ Equitable Mortgage เป็นการประกนัการช าระหน้ีท่ีสามารถตกลงกนัท าข้ึนมาโดย 
ไม่ผกูพนัวา่จะตอ้งท าตามแบบหน่ึงแบบใดโดยเฉพาะ 

ค.  สิทธิยึดหน่วงโดยสัญญา (Contractual Lien) เป็นรูปแบบการประกนัหน้ีโดยการมี
สิทธิยึดหน่วงโดยการครอบครองทรัพยสิ์นอนัถือเป็นหลกัประกนัหน้ีจนกว่าจะได้รับช าระหน้ี  
การประกนัในลกัษณะน้ีเจา้หน้ีมีเพียงสิทธิท่ีจะยึดหน่วงทรัพยห์ลกัประกนัไวเ้พื่อเป็นประกนัการ

                                                           

 99พีรพร เรืองรองปัญญา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 63, น. 26-27. 
 100นิลุบล เลิศนุวฒัน์, “การปรับใช้การประกันหน้ีแบบลอย (floating charge), ” วารสารกฎหมาย
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 44 (3), น. 672 (2558). 
 101ปุญญานิช ไทยสยาม, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 21, น. 45. 
 102 นิลุบล เลิศนุวฒัน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 100, น. 672. 
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ช าระหน้ีเท่านั้ น แต่ไม่มีสิทธิขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกัน และไม่อาจก่อให้เกิดการโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพยห์ลกัประกนัได ้  

ง.  การประกนัหน้ีแบบชาร์จ (Charge) เน่ืองจากรูปแบบหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีมี
ในกฎหมายคือ Legal Pledge และ Legal Mortgage มีขอ้จ ากดัตามกฎหมาย เช่น ทรัพยสิ์นหลาย
ประเภทไม่สามารถน ามาเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีได้ด้วยการจ าน า โดยเฉพาะทรัพยท่ี์ไม่มี
รูปร่าง รวมถึงทรัพยท่ี์ลูกหน้ีจะมีกรรมสิทธ์ิในอนาคต หรือการประกนัการช าระหน้ีดว้ยการจ านอง
ซ่ึงตอ้งท าการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั ส่งผลให้คู่สัญญาเกิดการตกลงรายละเอียด
ในสัญญาหลกัประกนัช าระหน้ีให้แตกต่างไปจากท่ีกฎหมายบญัญติั ซ่ึงศาลใช้หลกัความยุติธรรม
ตดัสินว่าสัญญานั้นมีผลใช้บงัคบั เกิดเป็นรูปแบบการประกนัช าระหน้ีแบบ Equitable Pledge และ 
Equitable Mortgage ซ่ึงต่อมารูปแบบการประกันหน้ีได้พัฒนามาเป็นการประกันการช าระหน้ี
รูปแบบ Charge ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการประกนัช าระหน้ีอนัจะท าให้เจา้หน้ีมีสิทธิเรียกร้องเหนือ
ทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนัโดยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนั ซ่ึงเป็นการ
ตกลงกนัระหวา่งเจา้หน้ีและลูกหน้ีท่ีก าหนดให้ใชท้รัพยสิ์นเป็นประกนัการช าระหน้ีโดยไม่ตอ้งมี
การส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ี 

การประกนัการช าระหน้ีรูปแบบ Charge แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ Legal Charge 
เป็นการประกันการช าระหน้ีท่ีเกิดจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรท่ีคู่สัญญาแสดงเจตนาสร้าง
หลกัประกนัตามกฎและระเบียบท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้และ Equitable Charge เป็นการประกนัการ
ช าระหน้ีท่ีเจา้หน้ีไม่มีสิทธิในทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนัตามกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร เพราะเจา้หน้ี
มีเพียงสิทธิในทรัพยห์ลักประกันตามหลัก Equity ทางแก้ของผูรั้บหลักประกันแบบ Equitable 
Charge คือยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อบงัคบัช าระหน้ีโดยการขายทรัพยห์ลกัประกนัหรือแต่งตั้ง Receiver 
เป็นตน้103 

โดย Equitable Charge สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี 
(1)  หลักประกัน เฉพาะเจาะจงหรือหลักประกันแบบถาวร (Fixed Charge) คือ 

หลกัประกนัท่ีมีผลท าให้ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัถูกยดึเอาเป็นหลกัประกนัในขณะท่ีมีการท า
สัญญา กล่าวคือ มีการระบุเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นทรัพยส่ิ์งไหน เจา้ของทรัพยห์รือลูกหน้ีไม่มี
สิทธิท่ีจะจดัการกบัทรัพยน์ั้นไดอี้กต่อไป จนกวา่จะไดรั้บความยนิยอมจากเจา้หน้ี  

(2)  หลกัประกนัหน้ีแบบลอยหรือหลกัประกนัหน้ีแบบไม่เฉพาะเจาะจงมีลักษณะ
ตรงกันข้ามกับหลักประกันเฉพาะเจาะจง (Floating Charge) กล่าวคือ ในเบ้ืองต้นยงัไม่ได้ระบุ
เฉพาะเจาะจงลงไปว่าทรัพยป์ระกนัเป็นทรัพยส่ิ์งไหน เพียงแต่ระบุว่าเป็นกลุ่มหรือประเภทของ
                                                           

 103ปุญญานิช ไทยสยาม, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 21, น. 46-47. 
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ทรัพยเ์ท่านั้น โดยทรัพยใ์นกลุ่มหรือประเภทนั้นยงัมีการเปล่ียนแปลง ลูกหน้ีมีอิสระท่ีจะจดัการกบั
ทรัพยป์ระกนันั้นไดใ้นทางปกติธุรกิจการคา้ เม่ือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดข้ึน อ านาจจดัการทรัพย์
ประกนัของลูกหน้ีจะส้ินสุดลง ทรัพยป์ระกนันั้นจะเกิดการแปลงสภาพ (Crystallisation) จากทรัพย์
ประกนัท่ีไม่เฉพาะเจาะจง เป็นทรัพยป์ระกนัเจาะจงเฉพาะส่ิง ซ่ึงประกอบอยูใ่นกลุ่มหรือประเภท
ทรัพยน์ั้น และรวมถึงทรัพยป์ระกนัในกลุ่มหรือประเภทท่ีลูกหน้ีไดม้าภายหลงั104 

ในส่วนของเจา้หน้ีตาม Floating Charge นั้นเป็นไดท้ั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซ่ึง
อาจเป็นธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่าง ๆ ถ้าหากมีความสามารถท่ีจะให้กู้ยืมเงินได้ก็อาจเป็น
เจ้าหน้ีในสัญญาประกันแบบ Floating Charge ได้ ซ่ึงเจ้าหน้ีในท่ีน้ีสามารถเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า  
“ผูรั้บหลกัประกนั” ในส่วนของตวัลูกหน้ีนั้น เฉพาะแต่บริษทัจ ากดัเท่านั้น (กล่าวคือ เป็นบริษทัท่ี
จ ากดัความรับผิดของผูถื้อหุ้นโดยการค ้ าประกนั หรือจ ากัดความรับผิดของผูถื้อหุ้น) ท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดการประกนัหน้ีแบบ Floating Charge ได้ ส่วนห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลธรรมดาไม่อาจท าได ้
โดยลูกหน้ีตามสัญญาประกนัน้ีหน้ีเรียกไดอี้กช่ือหน่ึงวา่ “ผูรั้บหลกัประกนั”105 

ส าหรับทรัพย์สินท่ีน ามาเป็นหลักประกันแบบ Floating Charge ได้นั้ น สามารถใช้
ทรัพยสิ์นทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตของลูกหน้ีหรือผูใ้ห้หลกัประกนัมาเป็นหลกัประกนัได ้โดย
จะระบุไวแ้ต่เพียงประเภทของทรัพยสิ์น (Class of assets) เท่านั้น ซ่ึงรวมตลอดถึงสินคา้คงคลงัและ
สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ เป็นหลกัประกนัให้แก่เจา้หน้ีหรือผูรั้บหลกัประกนั โดย Floating Charge นั้น 
สามารถใชท้รัพยสิ์นเหล่าน้ีเป็นหลกัประกนั ไดแ้ก่ 

1)  สินค้าคงคลัง อุปกรณ์เคร่ืองมือ และสินคา้อ่ืน ๆ เป็นหลักประกัน โดยยงัคงให้
ลูกหน้ีเป็นผูค้รอบครองและใชส้อยได ้

2)  สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ตามสัญญาท่ีเป็นหลกัประกนั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ให้ลูกหน้ี
แห่งสิทธิทราบ 

3)  ใช้หลกัทรัพยก์ารลงทุนต่าง ๆ เป็นประกนัโดยไม่ตอ้งจดทะเบียนให้เจา้หน้ีเป็นผู ้
ถือหลกัทรัพยก์ารลงทุนนั้น ๆ  

4)  ทรัพยสิ์นในอนาคตของลูกหน้ี 

                                                           

 104วิทยา จิญกาญจน์, “การประกนัหน้ีด้วยทรัพย ์FLOATING CHARGE,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2537), น. 29. 
 105รชต จ าปาทอง, “ปัญหาหลักประกันตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....,”
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554), น. 60-61. 
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5)  กิจการโดยสามารถใช้ทรัพยสิ์นทั้งปวงของลูกหน้ีในกิจการเป็นหลกัประกนั โดย
ไม่ตอ้งระบุทรัพยสิ์นนั้นทุกรายการ106 

โดยแนวความคิดเร่ืองหลกัประกันแบบ Floating Charge ตามกฎหมายของประเทศ
องักฤษนั้นจะมีความเป็นทุนนิยมและมีความยดืหยุน่มาก กล่าวคือ 

1) อนุญาตใหเ้อาประกนัเหนือทรัพยสิ์นเกือบทุกชนิด 
2) อนุญาตใหเ้อาประกนัเหนือทรัพยสิ์นในอนาคต 
3) อนุญาตให้เอาประกนัเหนือทรัพยสิ์นโดยทัว่ไป กล่าวคือ มีการเอาประกนัเหนือ

ทรัพยสิ์นของบริษทั และยงัอนุญาตให้บริษทันั้นสามารถด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นไดต้ามปกติ
ทางธุรกิจ 

4) หลกัประกนัสามารถมีอยูเ่หนือทรัพยสิ์นเกือบทุกประเภท โดยไม่ตอ้งมีการส่งมอบ
การครอบครองทรัพยสิ์น 

5) ยอมให้มีการบงัคบัหลกัประกนั (รวมถึงการขาย) โดยไม่จ  าตอ้งผ่านกระบวนการ
ทางการศาล 

6) การขายทรัพย์หลักประกันไม่ใช่เป็นการเยียวยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้ น ผู ้รับ
หลักประกนัสามารถจดัการทรัพยสิ์นได้ ไม่ว่าจะเป็นการครอบครองทรัพยสิ์นโดยตนเอง หรือ  
โดยการแต่งตั้งผูดู้แลและบงัคบัหลกัประกนั (Receiver) 

7) หลกัประกนัเฉพาะเจาะจง (Fixed Security) จะมีล าดบัเหนือกว่าเจา้หน้ีบุริมสิทธิ
พิเศษ 

8) มีการช าระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีขั้นต ่าในการด าเนินการก่อให้เกิดหลกัประกนั
และการบงัคบัหลกัประกนั 

9) มีแนวความคิดเร่ือง Trust ท าให้การโอนผลประโยชน์จากหลกัประกนันั้นสามารถ
ท าไดโ้ดยง่าย107 

ซ่ึงประโยชน์ของหลกัประกนัแบบFloating Chargeมีดงัน้ี 
1)  สามารถสนับสนุนผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ หรือผูป้ระกอบการขนาดกลางหรือ

ขนาดยอ่มใหส้ามารถเขา้ถึงเงินทุนไดม้ากข้ึน   

                                                           

 106เพ่ิงอ้าง.  
 107Graham D Vinter, Project Finance: a legal guide, ( London: Sweet & Maxwell Limited, 1999),  
pp. 86-87). (อา้งถึงใน วรินทรา ชาครพิพฒัน์, วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. .... ศึกษา
เฉพาะกรณีการน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2545), น. 7. 
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2)  เจ้าห น้ีจะมีความมั่นใจในการให้ เงินกู้มาก ข้ึน เน่ืองจากมีท รัพย์สิน ท่ี เป็น
หลกัประกนัท่ีสมเหตุสมผล 

3)  ดว้ยลกัษณะของหลกัประกนัแบบลอยท าใหผู้ใ้หห้ลกัประกนัสามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปไดต้ามปกติ ในขณะเดียวกนัก็สามารถใชท้รัพยท่ี์ประกอบกิจการนั้นไปเป็นหลกัประกนัได้
ดว้ย 

4)  ท าใหท้รัพยท่ี์มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถถูกใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด108 
3.2.1.2  การน ากิจการมาเป็นหลกัประกนัตามกฎหมายของประเทศองักฤษ 
การน ากิจการมาเป็นหลกัประกนัตามกฎหมายของประเทศองักฤษนั้นมีแนวคิดมาจาก

หลักประกันหน้ีแบบ Floating Charge โดยเป็นการน ากิจการมาเป็นหลักประกันจะในลักษณะ 
Project Finance กล่าวคือ เร่ิมจากผูล้งทุนและผู ้สนับสนุนกิจการ (Project Sponsor) ได้ริเร่ิมท า
กิจการท่ีตอ้งใช้เงินลงทุนจ านวนมาก ซ่ึงผูล้งทุนและผูส้นับสนุนกิจการไม่มีเงินลงทุนท่ีเพียงพอ
และตอ้งการลดความเส่ียงของการลงทุน โดยไม่ตอ้งการให้เงินลงทุนท่ีไดล้งทุนไปมีผลกระทบกบั
บริษทัของผูล้งทุนและผูส้นบัสนุนกิจการ ทางกลุ่มผูล้งทุนและผูส้นบัสนุนกิจการจึงตั้งนิติบุคคล
เฉพาะกิจข้ึนมา (Project Company) โดยให้ นิ ติ บุคคลเฉพาะกิจดังก ล่าวเป็นนิ ติ บุคคล ท่ี มี
วตัถุประสงค์ในการประกอบการเป็นวตัถุประสงค์ประการเดียวและให้นิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น
ด าเนินการร่างกิจการ โดยเสนอรายละเอียดวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ ความเป็นไปไดแ้ละ
ขั้นตอนในการช าระหน้ีคืนต่อสถาบนัการเงินรายเดียวหรือหลายรายเพื่อขออนุมติัสินเช่ือในการ
ด าเนินกิจการ และเน่ืองจากการกูย้มืเงินในการท ากิจการแบบ Project Finance มกัเป็นการขอสินเช่ือ
ในวงเงินท่ีสูง ผูใ้ห้สินเช่ือจึงมกัตอ้งการลดความเส่ียงของการให้สินเช่ือดว้ยการกระจายความเส่ียง
ไปให้สถาบนัการเงินรายอ่ืน ดงันั้น ในกลุ่มผูใ้ห้สินเช่ือจึงมกัท าสัญญากนัในลกัษณะเป็นสัญญา
ร่วมกนัใหกู้ ้(Syndicated Loan) 

อย่างไรก็ดีในการประกอบกิจการในระยะเร่ิมตน้ ผูกู้ซ่ึ้งคือนิติบุคคลเฉพาะกิจยงัอาจ 
ไม่มีทรัพยสิ์นอะไรให้ตอ้งจบัตอ้งไดม้ากนกั เพื่อให้ผูใ้ห้สินเช่ือไวเ้ป็นหลกัประกนั ส่ิงท่ีกลุ่มผูใ้ห้
สินเช่ือจะใชพ้ิจารณาสินเช่ือก็คือรายงานความเป็นไปไดข้องกิจการ ความสามารถในการท าก าไร
แผลตอบแทนหากกิจการสามารถด าเนินการตามแบบท่ีวางไว ้ดังนั้น การให้สินเช่ือสนับสนุน
กิจการจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานท่ีว่ากิจการจะก่อให้เกิดรายไดเ้พียงพอท่ีจะช าระหน้ีคืน คือ กิจการนั้น
ตอ้งส าเร็จ ซ่ึงหากนิติบุคคลเจา้ของกิจการไม่สามรถด าเนินการให้แลว้เสร็จ เจา้หน้ีตอ้งสามารถเขา้
ควบคุมการก่อสร้างหรือด าเนินกิจการใหแ้ลว้เสร็จตามวตัถุประสงคแ์ทนนิติบุคคลเจา้ของกิจการได ้
หรือจะใหนิ้ติบุคคลอ่ืนเขา้มาสวมสิทธิในการด าเนินกิจการนิติบุคคลของเจา้ของกิจการเดิมได ้และ
                                                           

 108รชต จ าปาทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 105, น. 68. 
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หากเป็นกรณีท่ีนิติบุคคลเจา้ของกิจการสามารถด าเนินกิจการไดส้ าเร็จ นิติบุคคลเจา้ของกิจการก็ยงั
มีหน้าท่ีตอ้งด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพื่อน ามาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีตามสัญญาให้สินเช่ือ
สนบัสนุนกิจการ หากนิติบุคคลเจา้ของกิจการผิดนดัช าระหน้ี เจา้หน้ีตอ้งสามารถเขา้ควบคุมกิจการ
หรือใหนิ้ติบุคคลอ่ืนสามารถเขา้สวมสิทธิในการด าเนินกิจการแทนได้109 

โดยการด าเนินธุรกรรมแบบ Project Finance นั้น โดยทัว่ไปมกัจะเป็นการท าบริการ
สาธารณะ หรือเป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงรัฐตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการดว้ย 
ซ่ึงกิจการท่ีจะน ามาเป็นหลกัประกนันั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจการ หรือ โครงการขนาดใหญ่  
อาทิเช่น กิจการประเภทน ้ ามนัและก๊าซ เหมืองแร่ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือเครือข่ายเคเบิ้ล อุโมงค ์
สะพานหรือทางด่วน โรงกลัน่ สถานีพลงังานหรือท่อน ้ามนั ส านกังานหรือร้านคา้ หรือธุรกิจอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างหรือวศิวกรรม110 

หรืออาจแยกลกัษณะของกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัไดเ้ป็น 4 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
1) กิจการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางรถไฟฟ้า เป็นตน้ 
2) กิจการท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความซบัซ้อน เช่น อุตสาหกรรมเคมี โรงงานกระดาษ

โรงงานหลอมอลูมิเนียม เป็นตน้ 
3) กิจการประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น น ้ามนั ก๊าซ การก าจดัขยะ เป็นตน้ 
4) กิจการท่ีครอบคลุมถึงโรงไฟฟ้าและพลงังานความร้อน111 
โดยปกติหลกัประกนัจะครอบคลุมถึงทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจการ ซ่ึงทรัพยสิ์นของ

กิจการอาจประกอบดว้ย  
1) ท่ีดินและส่ิงติดตั้งบนท่ีดินของกิจการ 
2) โรงงาน อุปกรณ์ และสินคา้ท่ีเคล่ือนยา้ยไดอ่ื้น ๆ  
3) ผลิตภณัฑข์องกิจการในกรณีท่ีมีการผลิต 
4) สัญญาก่อสร้างกิจการ 
5) สัญญาเพื่อการจดัหาวตัถุดิบ สัญญาขายสินคา้ สัญญาการจดัการ สัญญาประกนัภยั 

สัญญาสัมปทาน 

                                                           

 109บงกช ชาญศิลป์, “การน ากิจการมาเป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือ: ศึกษาเฉพาะกรณีการบงัคบัเอา
กบักิจการ (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2551), น. 22. 
 

110 Philip R Wood, Project Finance, Securitisations, Subordinated Debt, (London: Sweet & Maxwell 
Limited, 2007), p. 3. 
 111Michael Rowe, Trade and Project Finance in Emerging Market, Euromoney Publications PLC, 
1999), p. 111. 
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6) บญัชีรายไดข้องกิจการและการไดรั้บอนุญาตในการลงทุน112 
ดังนั้ น อาจสรุปได้ว่า การน ากิจการมาเป็นหลักประกันตามกฎหมายของประเทศ

องักฤษนั้น หมายถึง การให้สินเช่ือแก่กิจการ โดยการใช้ทรัพย์สินทั้ งหมดของกิจการมาเป็น
หลักประกัน และธนาคารจะรับเอาความเส่ียงทั้งในความส าเร็จหรือความผิดพลาดของกิจการ 
เน่ืองจากการช าระหน้ีของการใหสิ้นเช่ือน้ีจะมีรายไดจ้ากการด าเนินงานของกิจการนั้นเอง113 

3.2.1.3  การบงัคบัหลกัประกนัแบบFloating Charge 
โดยปกติเม่ือลูกหน้ีไม่ช าระหน้ี เจา้หน้ีจะมีมาตรการต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญา

หลกัประกนั ซ่ึงในประเทศองักฤษมีความยืดหยุน่ เช่น การครอบครองชัว่คราวเพื่อเรียกเก็บรายได ้
หรือ การขายแบบส่วนตวั (Private Sale)   

ทั้งน้ี เจ้าหน้ีหรือผูรั้บหลักประกันแบบลอยหรือหลักประกันแบบไม่เฉพาะเจาะจง 
(Floating Charge) นั้น มีสิทธิในการบงัคบัหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

1)  การฟ้องเรียกเงินต้นและดอกเบ้ีย เจ้าหน้ีสามารถร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับ
หลกัประกนัโดยการขายหลกัประกนัเพื่อน ามาช าระหน้ี114 

2)  การยื่นค าร้องขอให้บ ริษัทล้มละลายห รือเลิก กิจการ (Winding up) เจ้าห น้ี 
อาจเรียกร้องเงินต้นและดอกเบ้ียโดยการฟ้องให้ลูกหน้ีล้มละลายได้ เน่ืองจากลูกหน้ีไม่อาจ 
ช าระหน้ีได้115 

3)  การขอให้มีค  าสั่งขายทรัพยสิ์น ในกรณีท่ีสัญญาหลกัประกนัมีขอ้ก าหนดให้ผูดู้แล
หลักประกัน (Trustee) มีอ านาจในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลักประกัน ผูดู้แลหลกัประกัน 
(Trustee) นั้นอาจได้รับการร้องขอให้ใช้อ  านาจดังกล่าวหรืออาจมีการขอให้ศาลแต่งตั้งผูบ้ ังคบั
หลกัประกนัประเภท Receiver เพื่อจ าหน่ายทรัพยสิ์น 

4)  การแต่งตั้ งผู ้บังคับหลักประกัน ซ่ึงรายละเอียดในส่วนน้ีจะกล่าวถึงในหัวข้อ 
ต่อ ๆ ไป 

5)  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัโดยผูรั้บหลกัประกนั ผูรั้บหลกัประกนั
แบบลอยหรือหลกัประกนัไม่เฉพาะเจาะจง (Floating Charge) ไม่มีสิทธิตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษในการขายทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกัน แบบลอยหรือหลักประกันไม่เฉพาะเจาะจง 
(Floating Charge) เม่ือหลักประกันมีการแปลงสภาพแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หากในสัญญา

                                                           

 112 Philip R Wood, supra note 110, p. 3. 
 113พีรพร เรืองรองปัญญา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 63, น. 32. 
 114Douglas Smith, Company Law, Butterworth-Heinemann, 1999), p. 155. 
 115Insolvency Act 1986, section 122(1)(f), 123(1)(a) 
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หลักประกันแบบลอยหรือหลักประกันไม่เฉพาะเจาะจง (Floating Charge) นั้ นให้อ านาจไว ้ 
ผู ้รับหลักประกันอาจใช้สิทธิตามสัญญาหรือร้องขอต่อศาลให้มีค  าสั่ งขายทรัพย์สินท่ี เป็น
หลกัประกนัดงักล่าว โดยในการขายนั้น ผูรั้บหลกัประกนัตอ้งใชค้วามพยายามตามสมควรในการ
ขายทรัพยสิ์นให้ไดร้าคาทอ้งตลาดของทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัดงักล่าว และผูรั้บหลกัประกนั
จะไดรั้บช าระหน้ีหลงัจากเจา้หน้ีบุริมสิทธิ 

โดยปกติการบงัคบัหลกัประกนัแบบไม่เฉพาะเจาะจง (Floating Charge) ตอ้งไม่เป็น
การยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัมาจ าหน่ายเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีทนัที แต่มีลกัษณะ
เป็นการตั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบและประเมินราคากิจการเขา้ไปตรวจสอบทรัพยสิ์นและ
ประเมินราคาทรัพยสิ์น รวมไปถึงการด าเนินการจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามวธีิการท่ีเหมาะสมแก่สภาพ
ของทรัพย ์ซ่ึงอาจจ าหน่ายหลกัประกนัไปทั้งกิจการ (As a going concern) หรือแยกจ าหน่ายก็ได ้ซ่ึง
โดยส่วนมากจะท าการจ าหน่ายไปทั้งกิจการมากกว่าเน่ืองจากจะมีมูลค่ามากกว่าการแยกจ าหน่าย 
แต่ในระหวา่งการด าเนินการดงักล่าวผูเ้ช่ียวชาญตอ้งมีอ านาจบริหารจดัการบริษทันั้นไดต้ามสมควร
เพื่อใหบ้ริษทันั้นสามารถประกอบกิจการต่อไปได้116 

3.2.1.4  ประเภทของผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีสามารถบงัคบัหลกัประกนัแบบลอยหรือหลกัประกนัแบบไม่

เฉพาะเจาะจง (Floating Charge) ได้นั้ นมีอยู่ 3 ประเภท กล่าวคือ 1) Administrator 2) Administrative 
Receiver และ 3) Receiver ซ่ึงบุคคลท่ีมีอ านาจในการแต่งตั้งผูบ้งัคบัหลักประกนัแต่ละประเภท 
วตัถุประสงค์ในการแต่งตั้ง และอ านาจของผูบ้งัคบัหลกัประกนัแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนั 
กรณีจึงมีความแตกต่างจากพระพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ท่ีก าหนดให้มีผู ้
บงัคบัหลกัประกนัมีเพียงประเภทเดียวซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีและวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามท่ี
ระบุไวใ้นมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยตามพระราชบญัญติั
ดงักล่าวนั้น ไม่มีผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีตอ้งกระท าการโดยมีวตัถุประสงค์ในการด ารงไวซ่ึ้งธุรกิจ
ของผูใ้หห้ลกัประกนั 

โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกฎหมายองักฤษนั้นเป็นไปตามกฎหมายล้มละลาย ซ่ึง 
อาจเป็นบุคคลท่ีแต่งตั้งโดยศาลหรือแต่งตั้งโดยไม่ผา่นกระบวนการทางศาลท่ีเจา้หน้ีแต่งตั้งแลว้แต่
กรณีเม่ือลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี เจา้หน้ีมีสิทธ์ิท่ีจะใช้มาตรการต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
หลกัประกนัเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงรวมไปถึงการบงัคบัหลกัประกนั ทั้งน้ีรวมถึง

                                                           

 116ปกรณ์ นิลประพนัธ์, “แนวความคิดเก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์นเป็นหลกัประกนัหน้ี,” วารสารกฎหมาย
ปกครอง, 20 (1), น. 80-96 (2544). 
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การแต่งตั้ ง Administrator, Administrative Receiver และ Receiver ซ่ึงพระราชบัญญัติล้มละลาย 
1986 หรือ Insolvency Act 1986 ไดก้  าหนดบทนิยามศพัทไ์วด้งัน้ี 

Administrator หมายถึง บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ งภายใต้ Insolvency Act 1986 เพื่อ
จดัการการงานกิจการธุรกิจ และทรัพยสิ์นของบริษทั117 ซ่ึง Administratorนั้นจะตอ้งเป็นผูไ้ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพดา้นบญัชี หรือ เรียกวา่ Insolvency Practitioner118 

Administrative Receiver หมายถึง บุคคลผูเ้ป็น Receiver ประเภทหน่ึง หรือ ผูจ้ดัการ  
ท่ีเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นของบริษทัทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เพื่อจดัการกิจการของบริษทั และน า
ทรัพยสิ์นออกขาย และน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี119 ซ่ึง Administrative Receiver นั้นจะตอ้ง
เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพดา้นบญัชี หรือ กฎหมาย เรียกวา่ Insolvency Practitioner120 

Receiver หมายถึง ผูบ้งัคบัหลกัประกนัประเภทหน่ึงตามกฎหมายองักฤษซ่ึงไดรั้บการ
แต่งตั้งโดยศาล ซ่ึงจะมีอ านาจแต่เพียงจ ากดัเพียงเท่าท่ีศาลก าหนด เช่น ศาลอาจก าหนดให้ผูบ้งัคบั
หลกัประกนัให้ครอบครองทรัพยสิ์นเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหรือขายทรัพยสิ์นท่ีเป็น
หลกัประกนั โดยบุคคลดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของศาลโดยตรง121 

3.2.1.4 คุณสมบติัของผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
ผูบ้งัคบัหลกัประกันแบบ Admistratorหรือ Administrative Receiver ต้องเป็นผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดา้นบญัชี หรือ กฎหมาย หรือตามกฎหมายองักฤษ เรียกว่า Insolvency 
Practitioner122การมีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้มาโดยการได้รับอนุญาตโดยการเป็นสมาชิกของ
หน่วยงานทางวิชาชีพท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่น สมาคมผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศองักฤษ  
(The Institute of Chartered Accountants)123 
  

                                                           

 117Insolvency Act 1986, schedule B1 paragragh 6. 
 118Insilvency Act 1986, section 388. 
 119Insolvency Act 1986, section 29(2). 
 120Insolvency Act 1986, section 388. 
 121สืบคน้เม่ือวนัท่ี30 พฤศจิกายน 2559, จาก 
https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/technicalmanual/Ch49-60/Chapter%2056-2/Part%201/Part%201.htm.  
 122 Insolvency Act 1986, section 45(2), 388 – 390. 
 123Alan Dignam, Hicks & Goo’s Cases and Materials on Company Law 7th edition, (Great Britain: 
Ashford Colour Press Ltd., 2011), p. 6.9. 
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โดย Insolvency Act 1986 ก าหนดว่าผูบ้ ังคบัหลักประกันต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดงัต่อไปน้ี 

1)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
2) เป็นบุคคลซ่ึงอยูภ่ายใตค้  าสั่งพกัการช าระหน้ี 
3)  เป็นบุคคลซ่ึงอยูภ่ายใตค้  าสั่งใหล้ม้ละลายหรือค าสั่งจ  ากดัการช าระหน้ี 
4)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งว่าเป็นบุคคลท่ีขาดคุณสมบติัตามพระราชบญัญติัการขาด

คุณสมบติัของกรรมการบริษทั 
ทั้งน้ี ตามระบบของกฎหมายองักฤษนั้นเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นท่ีสามารถเป็นผูรั้บ

ใบอนุญาตได ้ไม่รวมถึงนิติบุคคล124 
3.2.1.5  การแต่งตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
ในกรณีท่ีมีเหตุท่ีจะตอ้งบงัคบัหลกัประกนัไม่วา่เหตุนั้นจะเกิดข้ึนโดยตามขอ้ก าหนดใน

สัญญาหรือโดยผลของกฎหมายก็ตาม วิธีการบงัคบัหลกัประกนัวิธีหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีนิยมปฏิบติักนัใน
ประเทศองักฤษ คือ การแต่งตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัซ่ึงอาจมีการแต่งตั้งไดท้ั้งโดยผา่นกระบวนการ
ทางศาล หรือในบางกรณีไม่จ าตอ้งผา่นกระบวนการทางศาล โดยผูรั้บหลกัประกนัอาจแต่งตั้งบุคคล
หน่ึงหรือหลายคนเป็นผูดู้แลและบงัคบัหลกัประกนั โดยบุคคลผูท่ี้จะไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูบ้งัคบั
หลักประกันนั้นไม่จ  าเป็นต้องมีการตกลงกันในขณะมีการเข้าท าสัญญาหลักประกันแบบลอย
หรือไม่เฉพาะเจาะจง (Floating Charge) และไม่จ  าตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยนิยอมใหมี้การแต่งตั้ง
จากผูใ้ห้หลักประกันและผูรั้บประกันทั้ งสองฝ่ายโดยเม่ือหลักประกันมีการแปลงสภาพ ผูรั้บ
หลกัประกนัจะแจง้เหตุดงักล่าวไปยงัผูบ้งัคบัหลกัประกนัเพื่อให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัพิจารณาวา่จะ
ยอมรับการแต่งตั้งดงักล่าวหรือไม่ ทั้งน้ี ผูบ้งัคบัหลกัประกนัตอ้งตรวจสอบก่อนวา่การแต่งตั้งนั้น
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น มีเหตุให้มีการแต่งตั้ งผูบ้ ังคบัหลักประกันหรือไม่ โดยผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัอาจแต่งตั้งทนายความเพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวกรณีจึงมีความ
แตกต่างจากพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ท่ีก าหนดให้มีผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
มีเพียงประเภทเดียว ซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีคู่สัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจตกลงกนัตั้งแต่แรก 
และผูรั้บหลกัประกนัจะตอ้งยื่นหนงัสือของผูรั้บใบอนุญาตซ่ึงยินยอมเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัไป
พร้อมกับค าขอจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจและเม่ือผู ้รับหลักประกันเห็นว่ามีเหตุซ่ึง 
ผูใ้ห้หลกัประกนัสามารถแจง้ให้บุคคลดงักล่าวให้วินิจฉัยวา่มีเหตุให้บงัคบัหลกัประกนัทางธุรกิจ
หรือไม่ 

                                                           

 124Insolvency Act 1986, section 390 (1). 
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ทั้งน้ี ไม่วา่ทรัพยสิ์นท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัจะเป็นทรัพยสิ์นหรือกิจการนั้นอาจมีการ
บงัคบัหลกัประกนัโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนั ซ่ึงมี 3 ประเภท กล่าวคือ Administrator, Admnistrative 
Receiver และ Receiver ตามบทนิยามขา้งตน้ 

ในกรณีของผูบ้งัคบัหลักประกันแบบ Administrator นั้น สามารถแต่งตั้งได้โดยศาล
หรือโดยไม่ผ่านกระบวนการทางศาล กล่าวคือผูรั้บหลกัประกนั หรือเจา้หน้ีหลกัประกนัแบบลอย
หรือหลกัประกนัไม่เฉพาะเจาะจง (Floating Charge) ท่ีมีทรัพยสิ์นทั้งหมด หรือทรัพยสิ์นส่วนใหญ่
เป็นประกนั สามารถแต่งตั้ง Administrator ได้125 โดยกฎหมายไม่ไดร้ะบุวา่ตอ้งขอความยินยอมจาก
ผูใ้หห้ลกัประกนั 

ในส่วนของผูบ้ ังคับหลักประกันแบบ Administrative Receiver นั้ น แต่เดิมผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัประเภทน้ีอาจไดรั้บการแต่งตั้งโดยไม่ผา่นกระบวนการศาล กล่าวคือ ไดรั้บการแต่งตั้ง
โดยเจา้หน้ีหลกัประกนัแบบลอยหรือหลกัประกนัไม่เฉพาะเจาะจง (Floating Charge) โดยตรง หรือ
ไดรั้บการแต่งตั้งจากศาลโดยค าร้องขอจากเจา้หน้ีก็ได ้ต่อมาไดมี้การแกไ้ขกฎหมายใหม่ โดยมาตรา 
250 ของพระราชบัญญั ติสถานประกอบการ 2002 (Enterprise Act 2002)126ซ่ึ งก าหนดให้
หลกัประกนัท่ีท าข้ึนหลกัจากวนัท่ี 15 กนัยายน 2546 เป็นตน้ไป เจา้หน้ีตอ้งร้องขอให้ศาลแต่งตั้ง 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัเท่านั้น เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้127 

ในส่วนของผูบ้งัคบัหลกัประกนัแบบ Receiver นั้น จะแต่งตั้งไดโ้ดยผา่นกระบวนการ
ทางศาลเท่านั้ น128 โดยเจ้าหน้ีสามารถร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวเพื่อบังคับ
หลกัประกนั โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัประเภทน้ีจะมีอ านาจท่ีค่อนขา้งจ ากดักวา่ผูบ้งัคบัหลกัประกนั
แบบ Administrative Receiver ทั้ งน้ี ในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้ ังคบัหลักประกันแบบ Receiver 
และ Administrative receiver หากมีการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงแล้ว ไม่อาจแต่งตั้งบุคคลอีก
บุคคลหน่ึงได ้เน่ืองจาก Receiver และ Administrative Receiver ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีพร้อมกนัได้129 

                                                           

 125Insolvency Act 1986, Schedule B1 paragraph 14 (3). 
 126Enterprise Act 2002 เป็นกฎหมายของประเทศองักฤษท่ีตราข้ึนมาโดยมีบทบญัญติัท่ีแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายหลายฉบบัดว้ยกนั ท่ีส าคญัไดแ้ก่ กฎหมายแข่งขนัทางการคา้ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายการ
ด าเนินการคา้ท่ีเป็นธรรม และกฎหมายลม้ละลาย เป็นตน้ โดยบทบญัญติัท่ีแกไ้ขเก่ียวกบักฎหมายลม้ละลาย หรือ 
Insolvency Act 1986 และบทบญัญติัอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการลม้ละลายของบริษทัจะปรากฏอยูใ่น Part 10 Section 248 
– 255. 
 127Alan Dignam, supra note 123, p. 515. 
 128Insolvency Act 1986, Section 32. 
 129Insolvency Act 1986, Schedule B1 paragraph 17(b), 25(c), 39, 41(1), 43(6A). 
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นอกจากน้ี ในกรณีของ Administrator และ Administrative Receiver เม่ือบุคคลดังกล่าว
ไดรั้บการแต่งตั้งแลว้ ตอ้งท าแผนงานของตนให้กบัเจา้หน้ี และจดัให้มีการประชุมเจา้หน้ีภายใน  
10 สัปดาห์130 ทั้ งน้ี ให้ Administrator และ Administrative Receiver ประกาศเร่ืองการได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัลงในหนังสือพิมพ ์London Gazette ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพก์ฎหมาย
ของประเทศองักฤษ หรือในหนงัสือพิมพอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี ซ่ึงในประกาศใหร้ะบุขอ้ความ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

(1) ช่ือบริษทัผูใ้หห้ลกัประกนัและเลขทะเบียนนิติบุคคล 
(2) ช่ือทางทะเบียนของบริษทัผูใ้ห้หลักประกันภายใน 12 เดือนก่อนมีการแต่งตั้ ง 

ผูบ้งัคบัหลกัประกนั (หากมี) 
(3) ช่ือทางการคา้ในกรณีท่ีมีช่ือทางการคา้ท่ีแตกต่างกบัช่ือทางทะเบียนในสาระส าคญั 
(4) วนัท่ีท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
(5) ช่ือบุคคลผูแ้ต่งตั้งและค ายนืยนัวา่เป็นผูแ้ต่งตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนั131 
อย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎหมายก าหนดว่าต้องมีการประกาศการแต่งตั้ ง Receiver สู่

สาธารณะ 
เม่ือมีการแต่งตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัไม่วา่จะโดยเจา้หน้ีโดยตรงหรือผา่นกระบวนการ

ทางศาลจะส่งผลดงัน้ี 
1)  ถ้าหากหลักประกันแบบลอย (Floating Charge) ย ังแปลงสภาพไม่ เรียบร้อย 

หลกัประกนันั้นก็จะเกิดการแปลงสภาพ 
2)  เป็นการกีดกนัมาตรการของการมีค าสั่งจดัการทรัพยสิ์น (Administrative Order) 

ของลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีอ่ืน กล่าวคือ เม่ือมีการแต่งตั้งผูดู้แลและบงัคบัหลกัประกนัแลว้ ศาลจะมีค าสั่ง
จดัการทรัพยสิ์นอีกไม่ได ้

3)  เป็นการหยุดอ านาจของกรรมการบริษัทลูกหน้ีในการจัดการทรัพย์สินท่ีเป็น
หลกัประกนัและการด าเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทัลูกหน้ี 

จะเห็นไดว้่าผูดู้แลและบงัคบัหลกัประกนัมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการควบคุมดูแล
ผลประโยชน์ทั้ งของเจ้าหน้ีและลูกหน้ี และถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบการบังคับ
หลกัประกนัแบบลอย (Floating Charge)132 

                                                           

 130Insolvency Act 1986, Section 48 and Schedule B1 paragraphs 49 and 51. 
 131 Insolvency Rules 3.2(4); Insilvency Act, Schedule B1 paragraph 45. 
 132พีรพร เรืองรองปัญญา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 63, น. 54. 
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3.2.1.6  อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 
ผูบ้ ังคับหลักประกันทั้ งแบบ Administrator, Administrative Receiver และ Receiver  

มีหนา้ท่ีท่ีคลา้ยกนัคือ การด าเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพื่อหาเงินมาช าระแก่เจา้หน้ีโดยท าหน้าท่ี
เป็นตวัแทน (Agent) ของบริษทั  

โดยเม่ือผูบ้งัคบัหลกัประกนัประเภท Administrator ไดรั้บการแต่งตั้งแล้ว ยงัไม่สามารถ
เขา้ครอบครองกิจการของบริษทัได ้เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้ตอ้งท าแผนการท างานเพื่อเสนอ
ให้เจา้หน้ีพิจารณาก่อน และเม่ือเจา้หน้ียอมรับแผนการท างานดงักล่าวแลว้ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัถึง
ด าเนินการครองครองกิจการได ้รวมถึงมีอ านาจในการปลดและแต่งตั้งกรรมการใหม่ไดด้ว้ย133 โดย 
Administrator มีอ านาจหน้าท่ีกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ โดยการรักษาสถานะของบริษทั 
ธุรกิจและทรัพยสิ์นของบริษทั ซ่ึงเป็นจุดประสงคห์ลกัของกระบวนการพื้นฟูกิจการ และเม่ือไดรั้บ
ช าระเงินจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น Administrator ก็มีหนา้ท่ีจดัสรรเงินดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีให้กบั
เจา้หน้ีทั้งหลาย134 

ในกรณีของ Administrative Receiver นั้ น เม่ือมีการแต่งตั้ ง Administrative Receiver 
เป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัแลว้ Administrative Receiver สามารถเขา้ครอบครองกิจการของบริษทัได้
ก่อนท่ีจะมีการจดัท าแผนเสนอแก่เจา้หน้ีได ้ไม่วา่จะเป็นการท าการใด ๆ เช่น การจดัการบริษทั การ
เลิกจา้งพนกังานบริษทั การปรับปรุงบริษทั เป็นตน้135 โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัประเภทน้ีมีอ านาจ
กระท าการดงัน้ี 

1) ครอบครองกิจการ 
2) ขายกิจการ 
3) จ าหน่ายหรือการขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษทัหรือการจ าหน่ายทรัพยสิ์น

ใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
4) กูย้มืเงิน 
5) ด าเนินคดีทางกฎหมาย 
6) การแต่งตั้งตวัแทนและวา่จา้งผูรั้บจา้ง 
7) ด าเนินกิจการของบริษทั 
8) ปรับโครงสร้างบริษทั 

                                                           

 133Insolvency Act 1986, Schedule B1 paragraph 49. 
 134Insolvency Act 1986, Schedule B1 paragraph 59, 60, 65, 67. 
 135Alan Dignam, supra note 123, pp. 515-516. 
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จะเห็นได้ว่าส าหรับ Administrative Receiver นั้นกฎหมายได้ให้อ านาจมากกว่าโดย
การเขา้ไปครอบครองกิจการบริษทั ซ่ึงสามารถกระท าการทุกอย่างได้ตามท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนั
เห็นสมควร 

ส่วนหน้าท่ีของ Receiver นั้นจะมีอ านาจเพียงจ ากดัเท่าท่ีศาลก าหนดไวใ้นการแต่งตั้ง 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัดงักล่าว โดยบุคคลดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของศาลโดยตรง136 
 
ตำรำงที่  3.1 ตารางเปรียบเทียบผู ้บังคับหลักประกันตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและ
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

 
 กฎหมายของประเทศองักฤษ พระราชบญัญติัหลกัประกนั 

ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
 ผูบ้งัคบัหลกัประกนัแบบ 

Administrator 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัแบบ 
Administrative Receiver 

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกฎหมายไทย 

คุณสมบติัของผูบ้งัคบั
หลกัประกนั 

ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดา้นบญัชี 
หรือ กฎหมาย หรือตามกฎหมายองักฤษ เรียกวา่ 
Insolvency Practitioner  

ตอ้งเป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงาน
ทะเบียน 

ผูแ้ต่งตั้งผูบ้งัคบั
หลกัประกนั 

- ศาล 
- เจา้หน้ีโดยไม่ผา่นกระบวนการศาล การแต่งตั้งโดย
ไม่ผ่านกระบวนการศาล ผูแ้ต่งตั้งจะตอ้งเป็นเจา้หน้ีท่ีมี
ทรัพยสิ์นทั้ งหมดหรือทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของบริษัท
เป็นหลักประกันแบบลอยหรือหลักประกันแบบไม่
เฉพาะเจาะจง (Floating Charge) 

ผูใ้ห้หลักประกนัและผูรั้บหลักประกนัตก
ลงกนัแต่งตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัตั้งแต่เขา้
ท าสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 

เหตุในการแต่งตั้งผูบ้งัคบั
หลกัประกนั 

เม่ือหลักประกันมีการแปลงสภาพ (Crystallization) 
เช่น กรณีลูกหน้ีผิดนัดตามสัญญาประธาน ซ่ึงรวมถึง
กรณีท่ีลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีได ้หรือ
กรณีลูกหน้ีหยุดประกอบกิจการ เจ้าหน้ีอาจแต่งตั้ ง 
ผูบ้งัคบัหลักประกนัเพ่ือน าทรัพยสิ์นออกขายและน า
เงินมาช าระหน้ีคืนให้แก่เจา้หน้ี 

ผูใ้ห้หลักประกนัและผูรั้บหลักประกนัตก
ลงให้ผู ้บ ังคับหลักประกัน เป็นผู ้บังคับ
หลกัประกนัก่อนมีเหตุบงัคบัหลกัประกัน
ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ซ่ึงผูใ้ห้
หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัอาจตกลง
กันก าหนดเหตุในการบังคบัหลักประกัน
อย่างไรก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

                                                           

 136Roy Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, 3rd edition, (London: Sweet & Maxwell 
Limited., 2011), p. 328. 
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ตำรำงที ่4.1 (ต่อ) 
 

 กฎหมายของประเทศองักฤษ พระราชบญัญติัหลกัประกนั 
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

 ผูบ้งัคบัหลกัประกนัแบบ 
Administrator 

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัแบบ 
Administrative Receiver 

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัตาม 
กฎหมายไทย 

บทบาทและอ านาจหน้าท่ี
ของผูบ้งัคบัหลกัประกนั 

มีอ านาจหน้าท่ีกระท าการ 
ใด ๆ ท่ี เป็นประโยชน์ โดย
การรักษาสถานะของบริษัท 
ธุ ร กิ จแล ะท รัพ ย์สิ น ขอ ง
บริษัท  ซ่ึงเป็นจุดประสงค์
หลักของกระบวนการพ้ืนฟู
กิจการ และเม่ือได้รับช าระ
เงินจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 
ก็มีหน้าท่ีจดัสรรเงินดงักล่าว
เพ่ือช าระห น้ีให้กับ เจ้าห น้ี
ทั้งหลาย 

ผู ้บังคับหลักประกันประเภทน้ี มี
อ านาจกระท าการดงัน้ี  
1)  ครอบครองกิจการ 
2)  ขายกิจการ 
3)  จ าหน่ายหรือการขายทอดตลาด
ท รัพ ย์ สิ น ข อ งบ ริษัท ห รือ ก าร
จ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่บุคคลใด
บุคคลหน่ึง 
4)  กูย้มืเงิน 
5)  ด าเนินคดีทางกฎหมาย6) การ
แต่งตั้งตวัแทนและวา่จา้งผูรั้บจา้ง 
7)  ด าเนินกิจการของบริษทั 
8)  ปรับโครงสร้างบริษทั 

บ ารุงรักษา จดัการและด าเนิน
กิจการท่ี เป็นหลักประกัน
จน ก ว่ าจะ มี ก ารจ าห น่ าย
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนัได ้

 
3.2.2  บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ ังคับหลักประกันตามกฎหมายแม่แบบเก่ียวกับ

ธุรกรรมหลักประกันจดัท าโดยธนาคารยุโรปเพื่อบูรณะและการพฒันา (Model Law on Secured 
Transactions: The European Bank for Reconstruction and Development) 
 หลกัประกนัทางธุรกิจมีบทบาทส าคญัอยา่งมากในระบบเศรษฐกิจของตลาดในปัจจุบนั 
โดยปัจจยัพื้นฐานในล าดบัแรก ๆ ท่ีบรรดานกัลงทุนจะใช้พิจารณาในการตดัสินใจเขา้ลงทุนนั้นก็
คือการได้รับความคุ้มครองความเสียหายจากการลงทุน ดงันั้น โครงสร้างของกฎหมายเก่ียวกับ
หลกัประกนัทางธุรกิจจึงถือเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจให้แก่บรรดานักลงทุนในการ
ตดัสินใจวา่จะลงทุนหรือไม่ ซ่ึงหากมีกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจให้ความคุม้ครองและเยียวยา
นักลงทุนในกรณีท่ีมีการไม่ช าระหน้ีเกิดข้ึนและให้หลกัประกนักลายมาเป็นส่วนส าคญั โดยนัก
ลงทุนสามารถท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นของลูกหน้ีท่ีเป็นหลกัประกนั ก็จะท าให้นกัลงทุน
ตดัสินใจในการลงทุนไดง่้ายข้ึน 
 โดยภายหลงัจากท่ีธนาคารยโุรปเพื่อการบูรณะและการพฒันา (The European Bank for 
Reconstruction and Development) หรือ “EBRD” ไดถู้กก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1991 ปรากฏวา่ประเทศ
ในแถบยุโรปกลางและยโุรปตะวนัออกยงัไม่มีกฎเกณฑ์เก่ียวกบัหลกัประกนัทางธุรกิจ โดยยงัคงใช้
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กฎเกณฑ์ท่ีล้าสมัยจากระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์  EBRD จึงได้เร่ิมจัดตั้ งโครงการ
กฎหมายธุรกรรมหลกัประกนัข้ึนในปี ค.ศ. 1992 โดยโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงคใ์นการจดัท า
กฎหมายแม่แบบเก่ียวกับธุรกรรมหลักประกันเรียกว่า “Model Law on Secured Transactions”  
(ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมายแม่แบบของ EBRD”) เพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิรูป
กฎหมายหลักประกันของประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้นยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออก  
ซ่ึงกฎหมายแม่แบบดงักล่าวจดัท าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1994 
 โดยกฎหมายแม่แบบของ EBRD ไดถู้กจดัท าข้ึนบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบและ
ไดรั้บอิทธิพลจากหลายระบบกฎหมาย โดยเป็นการรวมแนวคิดของระบบกฎหมายแบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law)ซ่ึงเป็นหลักพื้นฐานของระบบกฎหมายในแถบยุโรปกลางและยุโรป
ตะวนัออก ในขณะเดียวกนัก็ไดน้ าแนวคิดของระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) 
ซ่ึงได้มีการพฒันาการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับหลักการทางการเงินในปัจจุบนั137 ทั้ งน้ี  
ในกฎหมายแม่แบบของ EBRD ได้มีการบัญญัติเก่ียวกับหลักประกันท่ีเป็นกิจการ (Enterprise 
Charge) ไวโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดศึ้กษาถึงระบบการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ รวมถึง
บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดอนัเป็นสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

3.2.2.1  หลกัทัว่ไปของหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการตามแฎหมายแม่แบบของ EBRD 
ตามกฎหมายแม่แบบของ EBRD นั้น ส่ิงของหรือสิทธิต่าง ๆ นั้ น เจ้าของสามารถ

ก่อให้เกิดสิทธิในหลกัประกนั โดยการน ามาเป็นหลกัประกนัหน้ี หรือท่ีเรียกว่า Charge ได้138 โดย
บุคคลผูใ้ห้หลักประกนั เรียกว่า Chargor139 และบุคคลผูรั้บหลกัประกนั เรียกว่า Chargeholder140

ทั้งน้ี ผูรั้บหลกัประกนัอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนซ่ึงเรียกวา่ ผูจ้ดัการหลกัประกนั หรือ Charge Manager 
เพื่อมากระท าการแทนได้141  

                                                           

 137สืบค้นเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560, จาก http://www.ebrd.com/what-we-do/legal-reform/access-to-
finance/transactions.html  
 138EBRD Model Law on Secured Transactions Article 1.1. 
 139EBRD Model Law on Secured Transactions Article 2. 
 140EBRD Model Law on Secured Transactions Article 3.1. 
 141EBRD Model Law on Secured Transactions Article 3.2. 
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ทั้งน้ี ในส่วนของหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการนั้น ไดมี้การบญัญติัไวว้่า หลกัประกนัอาจ
ครอบคลุมถึงส่ิงของและสิทธิทั้งหมดท่ีใชใ้นกิจการซ่ึงมีความสามารถท่ีจะใชด้ าเนินกิจการต่อไป
ได ้หรือ บางส่วนของของส่ิงของหรือสิทธิของกิจการซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งถูกโอนไปเพื่อให้ผูรั้บโอน
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยตอ้งมีการจดทะเบียนเป็นหลักประกันท่ีเป็นกิจการ หรือท่ี
เรียกวา่ Enterprise Charge ตาม Article 8.4.5142ของกฎหมายแม่แบบของ EBRD ทั้งน้ี หลกัประกนั
ท่ีเป็นกิจการจะถูกก่อใหเ้กิดข้ึนโดยบริษทัเท่านั้น143 

โดยในการจดทะเบียนหลกัประกนันั้นจะชอบดว้ยกฎหมายก็ต่อเม่ือรายการจดทะเบียน
มีรายการดงัต่อไปน้ี144 

1)  ระบุตวัผูใ้ห้หลกัประกนับุคคลผูเ้ป็นหน้ีท่ีมีประกนั (กรณีท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัไม่ใช่
ลูกหน้ี) ผูรั้บหลกัประกนั และ ผูจ้ดัการหลกัประกนั (หากมีการแต่งตั้ง)  

2)  ระบุหน้ีท่ีมีหลกัประกนั โดยอาจระบุเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือระบุเป็นการทัว่ไป 
3)  จ านวนสูงสุดของหน้ีท่ีมีประกนั โดยแสดงเป็นสกุลเงินภายในประเทศหรือสกุล

เงินต่างประเทศหรือหน่วยเงินอ่ืน ๆ  
4)  ระบุทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั โดยอาจระบุเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือระบุเป็น

การทัว่ไป 
5)  ในกรณีของหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการจะตอ้งมีการระบุขอ้ความวา่หลกัประกนันั้น

เป็นหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ 
6)  ตอ้งมีการลงนามโดยหรือในนามของผูใ้ห้หลกัประกนัและผูจ้ดัการหลกัประกนั 

(หากมีการแต่งตั้ง)  
7)  วนัท่ีท่ีไดมี้การท าสัญญาหลกัประกนั 
3.2.2.2  หลกัทัว่ไปในการบงัคบัหลกัประกนัตามกฎหมายแม่แบบ EBRD 
การบงัคบัหลกัประกันสามารถท าได้ทนัทีเม่ือปรากฏว่ามีการไม่ช าระหน้ีมีประกัน

เกิดข้ึน โดยผูรั้บหลกัประกนัสามารถบงัคบัหลกัประกนัได้จนกว่าผูรั้บหลกัประกนัจะไดท้  าการ 
ตกลงวา่จะไม่บงัคบัหลกัประกนัอีกต่อไป หรือหน้ีท่ีมีประกนันั้นไดถู้กช าระเต็มจ านวนแลว้หรือ
หน้ีท่ีมีประกนันั้นไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือหลกัประกนัส้ินสุดลงดว้ยเหตุอ่ืนใด145 

                                                           

 142EBRD Model Law on Secured Transactions Article 5.6. 
 143EBRD Model Law on Secured Transactions Article 6.6. 
 144EBRD Model Law on Secured Transactions Article 8.4. 
 145EBRD Model Law on Secured Transactions Article 22.1. 
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โดยผูรั้บหลกัประกนัจะเร่ิมกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัไดโ้ดยการส่งค าบอกกล่าว
การบังคับให้แก่ผูใ้ห้หลักประกัน146 และจะต้องน าค าบอกกล่าวการบังคับไปแสดงต่อส านัก
ทะเบียนหลักประกนัภายใน 7 วนัหลังจากส่งให้แก่ผูใ้ห้หลกัประกัน การบงัคบัหลกัประกันจึง
สามารถด าเนินต่อไปได้147 โดยค าบอกกล่าวการบงัคบัจะชอบดว้ยกฎหมายก็ต่อเม่ือไดท้  าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี148 

1)  ระบุหลกัประกนัท่ีจะเร่ิมด าเนินการบงัคบัหลกัประกนั 
2)  ระบุหน้ีท่ีจะเร่ิมด าเนินการบงัคบหลกัประกนั ซ่ึงอาจเป็นหน้ีท่ีมีประกนัทั้งหมด 

หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของหน้ีนั้น 
3)  ในกรณีท่ีผู ้รับหลักประกันเลือกให้หลักประกันท่ีเป็นกิจการถูกโอนไปโดย

ด าเนินการต่อไปไดต้าม Article 25.3 นั้น จะตอ้งระบุวา่มีการเลือกดงักล่าวเกิดข้ึนและระบุบุคคลท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ หรือท่ีเรียกวา่ Enterprise Administrator 

4)  ตอ้งลงนามโดยหรือในนามของผูรั้บหลกัประกนั หรือ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีเป็น
กิจการ (หากมี) 

5)  ในกรณีหลักประกันท่ีเป็นกิจการ จะต้องมีการลงนามโดยหรือในนามของผูรั้บ
หลกัประกนัของหลกัประกนัในล าดบัก่อน ๆ กล่าวคือ ในกรณีท่ีหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการมีหลาย
รายการ สิทธิในการบงัคบัหลกัประกนัจะถูกพิจารณาตามล าดบัของหลกัประกนั 

เม่ือผูรั้บหลกัประกนัไดส่้งค าบอกกล่าวการบงัคบัหลกัประกนัให้แก่ผูใ้ห้หลกัประกนั
แล้ว ผูรั้บหลักประกันจะมีสิทธิใช้มาตรการคุ้มครองตาม Article 23 และขายหลักประกันตาม 
Article 24 หรือในกรณีของหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ ก็มีสิทธิบงัคบัหลกัประกนัตาม Article 25149 

โดย Article 23.1ได้ก าหนดว่า เม่ือค าบอกกล่าวการบังคับได้ถูก ส่งไปย ังผู ้รับ
หลกัประกนั ผูใ้หห้ลกัประกนัจะมีสิทธิครอบครองหลกัประกนัซ่ึงอยูใ่นรูปของสังหาริมทรัพย ์และ 
Article 23.2 ไดก้ าหนดวา่ ผูใ้ห้หลกัประกนัมีสิทธิในการด าเนินการใด ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อไม่ให้มีการ
เคล่ือนยา้ยหลกัประกนั ขดัขวางผูใ้ห้หลกัประกนัหรือบุคคลภายนอกในการใช้หลกัประกนั และ
ขดัขวางผูใ้หห้ลกัประกนัในการโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนั 

นอกจากน้ี Article 24 ยงัก าหนดว่า ผูรั้บหลกัประกันอาจด าเนินการตามสมควรเพื่อ
สงวน รักษา และคุม้ครองหลกัประกนั และให้ความเห็นในการเพิ่มราคาขาย หรือลดค่าใชจ่้ายใน

                                                           

 146EBRD Model Law on Secured Transactions Article 22.2. 
 147EBRD Model Law on Secured Transactions Article 22.4.1. 
 148EBRD Model Law on Secured Transactions Article 22.7. 
 149EBRD Model Law on Secured Transactions Article 22.7. 
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การขาย รวมถึงปรับปรุงหลกัประกนั หรือให้บุคคลภายนอกเช่าหลกัประกนับนเง่ือนไขทางการคา้
ดว้ยความระมดัระวงั 

ทั้ งน้ี ศาลอาจมีค าสั่งส าหรับมาตรการท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ เพื่อคุ้มครองหลักประกัน
หลงัจากท่ีค าบอกกล่าวการบงัคบัไดถู้กจดทะเบียนแลว้150 

เม่ือระยะเวลาอยา่งนอ้ย 60 วนันบัแต่ส่งค าบอกกล่าวการบงัคบัให้แก่ผูใ้ห้หลกัประกนั
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ผูรั้บหลักประกันมีสิทธ์ิท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิในหลักประกันด้วยวิธีการขาย
เพื่อท่ีจะน าเงินท่ีไดจ้ากการขายมาช าระหน้ีท่ีมีประกนั151 โดยผูรั้บหลกัประกนัจะตอ้งพยายามขาย
หลกัประกนัในราคาท่ีเป็นธรรม152 ซ่ึงจะขายดว้ยวิธีใด ๆ ก็ไดต้ามท่ีผูรั้บหลกัประกนัเห็นสมควร 
รวมถึงการขายทอดตลาดด้วย153 ทั้ งน้ี เงินท่ีได้จากการขายจะตอ้งถูกช าระไปยงับุคคลท่ีเรียกว่า 
Proceeds Depositary ซ่ึงถูกแต่งตั้งข้ึนตาม Article 27.1154เพื่อมาท าหนา้ท่ีจดัการกบัเงินท่ีไดจ้ากการ
ขายและจดัสรรช าระหน้ีให้แก่ผูรั้บหลกัประกนั และ/หรือ บุคลคลอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บ ตามล าดบัการ
ช าระหน้ีต่อไป 

3.2.2.3  การบังคับหลักประกันท่ีเป็นกิจการและบทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ (Enterprise Administrator) ตามกฎหมายแม่แบบ EBRD 
ผูรั้บหลักประกนัอาจเลือกบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการโดยการโอนกิจการไปใน

ลกัษณะท่ีด าเนินการต่อได ้ถา้หากเช่ือวา่กิจการนั้นมีความสามารถท่ีจะถูกโอนไปในลกัษณะท่ียงั
ด าเนินต่อไปได้155 ซ่ึงเม่ือเลือกวิธีการน้ีผูรั้บหลกัประกนัจะไม่สามารถใชสิ้ทธิตาม Article 23 และ 
24 ได้ เว ้นแต่การเลือกจะถูกเพิกถอนหรืออยู่ภายใต้ข้อก าหนดใน Article 25.20156 และผู ้รับ
หลักประกันจะต้องแต่งตั้ งบุคคลหน่ึงข้ึนมาซ่ึงเรียกว่า ผูบ้งัคบัหลักประกันท่ีเป็นกิจการ หรือ 
Enterprise Administrator157 โดยการแต่งตั้งจะชอบดว้ยกฎหมายตอ้งเป็นไปตามกรณีดงัน้ี158 
  

                                                           

 150EBRD Model Law on Secured Transactions Article 23.5. 
 151EBRD Model Law on Secured Transactions Article 24.1. 
 152EBRD Model Law on Secured Transactions Article 24.3.1. 
 153EBRD Model Law on Secured Transactions Article 24.4. 
 154EBRD Model Law on Secured Transactions Article 24.3.2. 
 155EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.3 and 25.4. 
 156EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.5.2. 
 157EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.5.1. 
 158EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.6. 
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1)  ตอ้งเป็นนกับญัชี หรือ นกักฎหมาย 
2)  ตอ้งไม่ใช่ผูรั้บหลกัประกนัหรือผูจ้ดัการหลกัประกนั 
3)  จะต้องเสนอการแต่งตั้ งต่อส านักทะเบียนภายใน 7 วนันับแต่ส่งค าบอกกล่าว 

การบงัคบัใหแ้ก่ผูใ้หห้ลกัประกนั 
เม่ือมีการแต่งตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการแลว้ อ านาจของบุคคลผูมี้อ านาจตาม

กฎหมายในการจดัการกิจการและจดัการหลกัประกนัจะส้ินสุดลงเม่ือมีการส่งค าบอกกล่าวการ
บงัคบั และอ านาจเหล่านั้นจะตกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ159 โดยบุคคลท่ีอ านาจส้ินสุดลง
นั้นมีภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งให้ขอ้มูลทั้งหมดท่ีจ าเป็นและช่วยเหลือผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ
ให้สามารถจดัการกิจการและปฏิบติัหน้าท่ีต่าง ๆ ได ้และจะตอ้งรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจาก
ผูใ้ห้หลกัประกนัหรือบุคคลภายนอกอนัเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลนั้นใชอ้  านาจใด ๆ ท่ีเคยมีภายหลงั
จากท่ีรู้อยูแ่ลว้วา่อ านาจของตนไดส้ิ้นสุดลง160 

โดยผูบ้ ังคับหลักประกันท่ีเป็นกิจการมีหน้าท่ีจะต้องด าเนินกิจการต่อไป หรือให้
ค  าแนะน าแก่ผูรั้บหลกัประกนัหากเช่ือว่ากิจการไม่มีความสามารถด าเนินต่อไปได้ หรือพยายาม
ด าเนินกิจการต่อไปและขายใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม161 เป็นตน้   

เม่ือระยะเวลาอยา่งนอ้ย 60 วนันบัแต่ส่งค าบอกกล่าวการบงัคบัให้แก่ผูใ้ห้หลกัประกนั
ไดผ้า่นพน้ไปแลว้ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการมีสิทธ์ิท่ีจะโอนกิจการดว้ยวิธีการขายเพื่อท่ีจะ
น าเงินท่ีไดจ้ากการขายมาช าระหน้ีท่ีมีประกนัต่อไป ทั้งน้ี ผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการจะโอน
กิจการไปในลกัษณะท่ีสามารถด าเนินการต่อไดโ้ดยการขายดว้ยวิธีใด ๆ ก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร162

โดยเงินท่ีไดจ้ากการขายจะตอ้งถูกช าระไปยงับุคคลท่ีเรียกวา่ Proceeds Depositary ซ่ึงถูกแต่งตั้งข้ึน
ตาม Article 27.1163 เพื่อมาท าหน้าท่ีจดัการกบัเงินท่ีไดจ้ากการขายและจดัสรรช าระหน้ีให้แก่ผูรั้บ
หลกัประกนั และ/หรือ บุคลคลอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรั้บ ตามล าดบัการช าระหน้ีต่อไป  

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการพิจารณาแลว้เห็นว่า ส่วนหน่ึง
ส่วนใดของหลกัประกนัสามารถโอนแยกต่างหากจากกิจการไดโ้ดยไม่ขดัขวางต่อการโอนกิจการ

                                                           

 159EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.7. 
 160EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.8 and 25.9. 
 161EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.10. 
 162EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.18 and 25.19. 
 163EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.10.5. 
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ในลกัษณะด าเนินการต่อได ้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการอาจตกลงกบัผูรั้บหลกัประกนัว่าให้
ทรัพยสิ์นนั้นโอนโดยผูรั้บหลกัประกนัตาม Article 24164 

โดยการแต่งตั้ งผูบ้ ังคับหลักประกันท่ีเป็นกิจการจะส้ินสุดลงในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี165 

1)  ถึงแก่ความตาย 
2)  กลายเป็นบุคคลท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
3)  ลาออก 
4)  ถูกถอดถอนโดยผูรั้บหลกัประกนั 
5)  ถูกถอดถอนโดยศาล 
6)  มีการโอนกิจการโดยการขาย 
7)  การบริหารกิจการส้ินสุดลงตาม Article 25.22 กล่าวคือ เป็นกรณีท่ีผูรั้บหลกัประกนั

พิจารณาแลว้เห็นวา่กิจกรไม่มีความสามารถท่ีจะถูกโอนไปในลกัษณะท่ีด าเนินการต่อได ้หรือตาม 
Article 25.23 โดยค าสั่งศาล   
 
 
 
 

 
 

  

                                                           

 164EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.20. 
 165EBRD Model Law on Secured Transactions Article 25.11. 
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บทที ่4 
ปัญหำและวเิครำะห์ปัญหำเกีย่วกบับทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของ 

ผู้บังคบัหลกัประกนัภำยหลงัที่ได้มีค ำวนิิจฉัยบังคบัหลกัประกนัที่เป็นกจิกำร 
 

เน่ืองด้วยพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีการก าหนดให้น า
ทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจซ่ึงรวมถึงกิจการมาใชเ้ป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ีไดน้ั้นเพิ่งมี
ผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ดงันั้น หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั 
ตลอดจนบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจดัการเก่ียวกบัหลกัประกนัท่ีเป็น
กิจการจึงยงัคงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใหม่ต่อวงการธุรกิจและวงการกฎหมายไทยประกอบกบัยงัไม่มี
บรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการน ากิจการมาเป็นหลักประกันและการบังคับ
หลักประกนัส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัอยู่หลายประการ อาทิ ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัข้อ
สงสัยว่าเหตุใดจึงตอ้งมีการตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัเพื่อมาบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ ปัญหา
เก่ียวกบัสิทธิระหวา่งผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนกบัผูบ้งัคบัหลกัประกนัในกรณีท่ีกิจการท่ีน ามาเป็น
หลกัประกนัด าเนินโดยนิติบุคคล ปัญหาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาและวธีิการจ าหน่าย
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนัว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่ รวมถึงปัญหาเก่ียวกับบทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีของผู ้บังคับหลักประกันว่ามีข้อจ ากัดหรือไม่ เพียงใด อีกทั้ งหากกิจการท่ีน ามาเป็น
หลกัประกนัถูกด าเนินการตามกฎหมายลม้ละลาย บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผูท้  าแผน หรือผูบ้ริหารแผน จะทับซ้อนหรือขัดแยง้กันหรือไม่  
ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดว้เิคราะห์เป็นรายประเด็นดงัน้ี  
 

4.1  ปัญหำเกี่ยวกับกำรตั้ งผู้บังคับหลักประกันของอังกฤษเปรียบเทียบกับของกำรตั้งผู้บังคับ
หลกัประกนัของประเทศไทย 
 ตามท่ีได้กล่าวถึงกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการไวแ้ลว้ว่า ในกรณีท่ีน า
กิจการมาเป็นหลกัประกนันั้น ผูรั้บหลกัประกนัและผูใ้ห้หลกัประกนัจะตอ้งมีการตกลงกนัเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงเรียกวา่ “ผูบ้งัคบัหลกัประกนั” ข้ึนมา เพื่อท าหนา้ท่ีในการบงัคบั
หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะมีอ านาจหนา้ท่ีในการบ ารุงรักษา จดัการและ
ด าเนินกิจการท่ีเป็นหลักประกนัจนกว่าผูบ้งัคบัหลกัประกันจะด าเนินการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็น
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หลกัประกนัได้166 ในขณะท่ีกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์นนั้น เม่ือมีเหตุบงัคบั
หลกัประกนัเกิดข้ึน ผูรั้บหลกัประกนัจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการบงัคบัหลกัประกนัโดยใหท้รัพยสิ์นท่ี
เป็นหลกัประกนัหลุดเป็นสิทธิหรือโดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัเพื่อน าเงินมาช าระหน้ี167 
กรณีจึงท าใหเ้กิดประเด็นขอ้สงสัยวา่เหตุใดจึงมีการบญัญติัใหก้ระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็น
กิจการแตกต่างจากกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์น โดยตอ้งมีการแต่งตั้งผูบ้งัคบั
หลกัประกนัมาท าหนา้ท่ีในการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ 

 ในประเด็นดงักล่าว ผูเ้ขียนเห็นวา่สาเหตุท่ีในการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการตอ้งมี
ผูบ้ ังคบัหลักประกันเข้ามาเป็นผูด้  าเนินการบังคบัหลักประกันนั้น เน่ืองมาจากพระราชบญัญัติ
หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีเจตนารมณ์ในการสร้างระบบการบงัคบัหลกัประกนัท่ีส าคญั
สองประการ ประการท่ีหน่ึง เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูรั้บหลกัประกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรม เน่ืองจากทรัพย์สินท่ี เป็นหลักประกันตามพระราชบัญญัติ น้ี ส่วนใหญ่เป็น
สังหาริมทรัพย์อีกทั้ งอยู่ในความครองครองของผู ้ให้หลักประกัน ความล่าช้าในการบังคับ
หลกัประกนัจะเป็นผลเสียต่อผูรั้บหลกัประกนั เพราะผูใ้ห้หลกัประกนัอาจเบียดบงัทรัพยสิ์นท่ีเป็น
หลกัประกนัไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้นได ้และประการท่ีสอง เพื่อลดภาระของศาลและ  
เจา้พนกังานบงัคบัคดีในการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบงัคบัหลกัประกนั เน่ืองจากการใหศ้าล
มีอ านาจบงัคบัหลกัประกนัเช่นเดียวกบัการบงัคบัจ านอง จะท าให้กระบวนการพิจารณาคดีบงัคบั
หลกัประกันมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการพิจารณาบงัคบัจ านอง กล่าวคือ เป็นไปโดยล่าช้าซ่ึงเป็น
ผลเสียต่อการประกอบกิจการของทั้งผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนั เน่ืองจากผูพ้ิพากษามี
อยูจ่  านวนไม่มากนกั ในขณะท่ีคดีประเภทต่าง ๆ รอการพิจารณาพิพากษาจ านวนมาก นอกจากน้ี 
การให้กระบวนการบงัคบัคดีหลกัประกนัเป็นหน้าท่ีของเจา้พนกังานบงัคบัคดีก็จะเกิดปัญหาการ
บงัคบัคดีล่าช้าและจ าหน่ายทรัพยสิ์นได้ในราคาไม่สูงมากนักเช่นเดียวกับการบงัคบัคดีจ านอง 
เพราะเจา้พนักงานบงัคบัคดีตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของทางราชการ อีกทั้ง 
เจา้พนักงานบงัคบัคดีมีความเช่ียวชาญในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นไม่เท่ากบัเอกชน จึงอาจจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัไดใ้นราคาไม่มากนัก ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อทั้งผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บ
หลกัประกนั168

 

 โดยกรณีของการบังคับหลักประกันท่ี เป็นทรัพย์สินทั่วไปนั้ น มีแนวคิดมาจาก
กระบวนการบังคับหลักประกันตาม Article 9 ของกฎหมายแม่แบบทางพาณิชย์ของประเทศ

                                                           

 166พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 73. 
 167พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 36.  
 168ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 2, น. 12. 
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สหรัฐอเมริกา (Uniform Commercial Code)169 โดยก าหนดว่า เม่ือมีเหตุบงัคบัหลกัประกนัตามสัญญา 
หา้มมิให้ผูใ้หห้ลกัประกนัจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั และผูรั้บหลกัประกนัมีสิทธิ
เขา้ครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัโดยวิธีการท่ีไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อนัดีของประชาชน170 หากผูใ้ห้หลักประกันหรือผูค้รอบครองทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกันอยู่
ยินยอมให้ผูรั้บหลกัประกนัเขา้ครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั ผูรั้บหลกัประกนัสามารถ
เขา้ครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัและน าออกขายเพื่อช าระหน้ีหรือให้หลุดเป็นสิทธิโดย
ไม่ต้องฟ้องศาล แต่หากผู ้ให้หลักประกันหรือผู ้ครอบครองทรัพย์สินท่ี เป็นหลักประกันอยู ่
ไม่ยินยอมให้ผูรั้บหลกัประกนัเขา้ครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั ผูรั้บหลกัประกนัตอ้ง
ฟ้องศาลเพื่อบังคับหลักประกันต่อไป 171 ดังนั้ น จากแนวความคิดดังกล่าว พระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จึงก าหนดให้กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์น
ทั่วไป ผู ้รับหลักประกันสามารถท าหน้าท่ีในการบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินท่ีเป็น
หลกัประกนัหลุดเป็นสิทธิหรือโดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัเพื่อน าเงินมาช าระหน้ี 

 แต่ในกรณีของการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการนั้นมีแนวคิดมาจากการด าเนินการ
บงัคบัหลกัประกนัแบบ Floating Charge ขององักฤษ โดยเกิดจากเหตุท่ีผูจ้  านองผิดนัดช าระหน้ี 
ผูรั้บจ านองจึงตอ้งไปร้องขอต่อศาลเพื่อใหศ้าลแต่งตั้ง Receiver มารวบรวมค่าเช่าและผลก าไรท่ีเกิด
                                                           

 169Article 9 ของ Uniform Commercial Code เร่ิมตั้ งแต่มาตรา (Section) 9-101 ไปจนถึง 9-709 ซ่ึงนิติ
กรรมตาม Article 9 มีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ Secured Transactions กล่าวคือ เป็นนิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกนัหน้ีดว้ยทรัพย ์โดยในส่วนของการผิดนดัและการบงัคบัหลกัประกนัจะอยูใ่นส่วนท่ี 6 (Part 6) เร่ืองการผิด
นัด (Default) ตั้งแต่มาตรา 9-601 ถึง 9-624 ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทความเร่ือง “การประกนัหน้ี
ดว้ยทรัพยต์ามหลกักฎหมายอเมริกนั,” (อา้งถึงใน สุวิทย ์สุวรรณ, วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั, ฉบบัท่ี 1, ปีท่ี 28, น. 47 – 81 (2553). 
 1709-609. SECURED PARTY’S RIGHT TO TAKE POSSESSION AFTER DEFAULT. 
 (a) [Possession; rendering equipment unusable; disposition on debtor's premises.] 
 After default, a secured party: 
 (1) may take possession of the collateral; and 
 (2) without removal, may render equipment unusable and dispose of collateral on a debtor's 
 premises under Section 9-610. 
 (b) [Judicial and nonjudicial process.] 
A secured party may proceed under subsection (a): 
 (1) pursuant to judicial process; or 
 (2) without judicial process, if it proceeds without breach of the peace. 
 171ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 2, น. 12-13. 
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จากทรัพยจ์  านองเพื่อน ามาช าระหน้ี และต่อมาปรากฏว่าหากเจา้หน้ีเป็นผูแ้ต่งตั้ง Receiver เองจะ
เป็นการสะดวกมากข้ึน ดงันั้น เจา้หน้ีจึงสงวนขอ้ตกลงในสัญญาวา่เจา้หน้ีจะเป็นผูแ้ต่งตั้ง Receiver 
เอง และไดก้ าหนดวา่ Receiver ตอ้งเป็นตวัแทนของผูจ้  านอง ไม่ใช่ตวัแทนของผูรั้บจ านอง กล่าวคือ
ผูรั้บจ านองเป็นผูแ้ต่งตั้ง แต่มีสถานะเป็นตวัแทนของผูจ้  านอง 

 ต่อมาเม่ือพระราชบญัญติั Insolvency Act 1985 ไดใ้ช้บงัคบั และไดเ้ปล่ียนสถานะจาก 
Receiver คนเดิมมาเป็น Administrative Receiver ผูซ่ึ้งได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลผูมี้วิชาชีพทาง
บญัชี ซ่ึงมีอ านาจเข้าไปด าเนินธุรกิจแทนกรรมการบริษัทของลูกหน้ี เพื่อให้บริษทัของลูกหน้ี 
พน้จากวิกฤติการณ์ท่ียากล าบาก โดยจุดมุ่งหมายส าคญัก็เพื่อท าให้บริษทัลูกหน้ีไม่ตอ้งลม้ละลาย 
ซ่ึง Administrative Receiver อาจใช้วิธีเจรจากับเจ้าหน้ีรายอ่ืน ขายกิจการในส่วนท่ีไม่ได้ก าไร  
ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น และเพิ่มรายได้ ซ่ึงบางกรณีอาจจ าเป็นต้องขายธุรกิจของลูกหน้ีไปทั้ ง
โครงการ เป็นตน้ 

 จากแนวคิดการด าเนินการบังคับหลักประกันแบบ Floating Charge ของอังกฤษ
ดงักล่าวขา้งตน้ กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 จึงเร่ิมตั้งแต่การท าสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจ โดยคู่สัญญาจะตอ้งตกลงกนัเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทะเบียนและมีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านการบริหารกิจการและการตรวจสอบและประเมินราคาสินทรัพย์ของนิติบุคคล 
เพื่อเป็น “ผูบ้งัคบัหลกัประกนั” หากมีเหตุบงัคบัหลกัประกนัเกิดข้ึน ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเป็นผู ้
ไต่สวนและวนิิจฉยัวา่มีเหตุบงัคบัหลกัประกนัหรือไม่ และด าเนินการบงัคบัหลกัประกนัหากเห็นวา่
มีเหตุบงัคบัหลกัประกนั โดยก าหนดให้สิทธิต่าง ๆ ของผูใ้ห้หลกัประกนัตกเป็นสิทธิของผูบ้งัคบั
หลกัประกนัทนัทีท่ีมีค  าสั่งบงัคบัหลกัประกนั และผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีอ านาจจดัการและด าเนิน
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนั ตรวจสอบและประเมินราคาหลกัประกนั ด าเนินการจ าหน่ายหลกัประกนั 
และจดัสรรช าระหน้ี โดยการด าเนินการดังกล่าวถือเป็นการด าเนินการโดยมติท่ีประชุมใหญ่ 
ผูถื้อหุน้ของผูใ้หห้ลกัประกนั 

 นอกจากน้ี ในฐานะท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพประเภทหน่ึงและไดรั้บ
ความเช่ือถือจากคู่สัญญา จึงก าหนดให้ค  าวินิจฉัยของผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีลกัษณะเป็นการช้ีขาด 
การคดัคา้นค าวินิจฉัยของผูบ้งัคบัหลักประกนัสามารถท าได้เฉพาะกรณีการไต่สวนข้อเท็จจริง 
เพื่อมีค าวินิจฉัยนั้นไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือค าวินิจฉัย
นั้นบกพร่องในขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายอนัเป็นสาระส าคญั อย่างไรก็ดี คู่กรณีอาจโตแ้ยง้การ
ปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัว่าไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหน้าท่ีและ 
ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึง หรือขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้าม
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ตามท่ีก าหนดได้ ในกรณีท่ีผูใ้ห้หลักประกันไม่ยินยอมส่งมอบกิจการท่ีเป็นหลักประกันให้แก่ 
ผูบ้งัคบัหลักประกัน ผูบ้งัคบัหลกัประกันสามารถยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้มีค  าสั่งยึดหรืออายดั
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนัเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัเพื่อด าเนินการต่อไปได้172 

 โดยผูเ้ขียนเห็นว่า การบญัญติัให้กระบวนการบงัคบัหลักประกันท่ีเป็นกิจการต้องมี 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัมาท าหนา้ท่ีในการบงัคบัหลกัประกนันั้นมีขอ้ดี กล่าวคือ เน่ืองจากทรัพยสิ์นใน
กิจการอาจประกอบดว้ยทรัพยสิ์นจ านวนหลายช้ินหลายประเภท รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบธุรกิจ อีกทั้งในการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัจะตอ้งมีการจ าหน่ายไปทั้งกิจการ
ในลกัษณะท่ีผูรั้บโอนกิจการสามารถประกอบธุรกิจต่อไปไดท้นัที ไม่ไดเ้ป็นการขายทรัพยสิ์นแยก
ช้ิน ดงันั้น การก าหนดให้มีผูบ้งัคบัหลกัประกนั ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาต โดยมีความรู้
ความเช่ียวชาญและมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด มาเป็นคนกลางในการบงัคบัหลกัประกนัท่ี
เป็นกิจการจะช่วยท าใหก้ระบวนการบงัคบัหลกัประกนั ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการตรวจสอบและ
ประเมินราคากิจการท่ีเป็นหลกัประกนั รวมทั้งการก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการจ าหน่ายกิจการ
ท่ีเป็นหลกัประกนั เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมมากยิง่ข้ึน เพราะหากให้
ผูรั้บหลกัประกนัท าหน้าท่ีในการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการเช่นเดียวกบักรณีของการบงัคบั
หลกัประกนัในกรณีทรัพยสิ์นทัว่ไปนั้น ผูรั้บหลกัประกนัอาจไม่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ เพียงพอ
ในการตรวจสอบและประเมินราคาท่ีเป็นหลกัประกนั รวมทั้งอาจก าหนดวิธีการจ าหน่ายกิจการท่ี
ไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได ้

 อย่างไรก็ตาม ผู ้เขียนเห็นว่ากระบวนการบังคับหลักประกัน ท่ี เป็นกิจการตาม
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ยงัมีขอ้จ ากดัอยู่บางประการ ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดท้  า
การวเิคราะห์ในหวัขอ้ต่อ ๆ ไป 
 

4.2  ปัญหำเกี่ยวกับกำรรวบรวมทรัพย์สินของกิจกำรและกำรด ำเนินกิจกำรที่เป็นหลักประกันใน
กรณเีจ้ำของกจิกำรทีน่ ำมำเป็นหลกัประกนัเป็นนิติบุคคล 
 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 2 แล้วว่าพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
ไม่ได้มีการจ ากัดประเภทหรือรูปแบบของกิจการท่ีจะน ามาเป็นหลักประกันไว ้ดังนั้น กิจการ 
ทุกประเภททุกรูปแบบจึงสามารถน ามาเป็นหลกัประกนัได ้ซ่ึงกิจการท่ีจะน ามาเป็นหลกัประกนันั้น
อาจเป็นกิจการท่ีด าเนินโดยบุคคลธรรมดา อาทิ กิจการเจา้ของคนเดียว หรือ อาจเป็นกิจการท่ีด าเนิน
โดยนิติบุคคล อาทิ หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั บริษทัจ ากดัมหาชน 
เป็นตน้ 

                                                           

 172เพ่ิงอ้าง, น. 13. 
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 ในกรณีของกิจการท่ีด าเนินโดยนิติบุคคลนั้น จะมีความซบัซ้อนมากกวา่กิจการท่ีด าเนิน
โดยบุคคลธรรมดา เน่ืองจากนิติบุคคลนั้นไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ดว้ยตนเองได ้โดยมาตรา 70 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดบ้ญัญติัไวว้า่ “นิติบุคคลตอ้งมีผูแ้ทนคนหน่ึงหรือหลายคน 
ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือตราสารจดัตั้งจะไดก้ าหนดไวค้วามประสงค์ของนิติบุคคลยอ่ม
แสดงออกโดยผูแ้ทนของนิติบุคคล”จากบทบญัญัติดังกล่าว นิติบุคคลจึงตอ้งมีผูแ้ทนนิติบุคคล 
เพื่อเขา้มาด าเนินการต่าง ๆ ในนามของนิติบุคคลภายในขอบแห่งอ านาจหน้าท่ีหรือวตัถุประสงค์
ของนิติบุคคลนั้น ๆ ดงันั้น จะเห็นไดว้า่กิจการท่ีเป็นนิติบุคคลจะมีบุคคลหลายฝ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
อาทิ กรรมการ บุคคลผูเ้ป็นหุน้ส่วน ผูถื้อหุน้เป็นตน้  
 ประการแรก มีประเด็นปัญหาท่ีน่าพิจารณาว่าหากมีการน ากิจการท่ีด าเนินโดยนิติบุคคล 
มาเป็นหลกัประกนั ต่อมาผูใ้ห้หลกัประกนัผิดนัดช าระหน้ีซ่ึงถือเป็นเหตุบงัคบัหลกัประกนั และ 
ผู ้บังคับหลักประกันได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค าวินิจฉัยว่ามีเหตุบังคับหลักประกันตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 67 นั้ น สิทธิของผูถื้อหุ้น หรือผู ้เป็น
หุน้ส่วน กบั สิทธิของผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเป็นประการใด 
 ส าหรับประเด็นดงักล่าวมาตรา 71 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “ในกรณีท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีค า
วินิจฉัยบังคับหลักประกันให้อ านาจหน้าท่ีในการจัดการกิจการท่ีเป็นหลักประกันของผู ้ให้
หลกัประกนัเป็นอนัส้ินสุดลง และให้อ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวกบัทั้งให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของ 
ผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของผูใ้ห้หลกัประกนัในกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัยกเวน้สิทธิท่ีจะไดรั้บ
เงินปันผลตกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัทนัที…” ซ่ึงบทบญัญติัมาตราดงักล่าวมีหลกัการท่ีคลา้ยคลึงกบั
กรณีของการฟ้ืนฟูกิจการตามบทบญัญติัมาตรา 90/25 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 โดย
เม่ือพิจารณาประกอบกบัหลกัการในเร่ืองของการฟ้ืนฟูกิจการนั้น อาจพอสรุปได้ว่าเม่ือผูบ้งัคบั
หลกัประกนัวินิจฉัยว่ามีเหตุบงัคบัหลกัประกนันั้น ผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนก็ยงัคงถือหุ้นของ
ตนเองเหมือนเดิม ไม่ไดเ้ป็นการโอนหุ้นของตนไปให้แก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัแต่อย่างใด เพียงแต่ 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเขา้มาท าหน้าท่ีคล้ายกบัผูบ้ริหารแผน ต่างกนัตรงท่ีผูบ้ริหารแผนมีหน้าท่ี
บริหารกิจการของลูกหน้ีโดยมุ่งประสงค์ให้กิจการของลูกหน้ียงัคงด าเนินต่อไปไดแ้ละน าเงินมา
จดัสรรช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีทั้งหลายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ แต่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเขา้มาท า
หน้าท่ีบ ารุงรักษา จดัการ และด าเนินกิจการจนกว่าจะขายได้เพื่อน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่ผูรั้บ
หลกัประกนัต่อไป ทั้งน้ี การจะพิจารณาว่าอ านาจหน้าท่ีหรือสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็น
หุ้นส่วนท่ีจะตกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนันั้นครอบคลุมถึงอะไรบา้ง ตอ้งท าความเขา้ใจเสียก่อนว่า
สิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยป์ระกอบดว้ย 
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1)  สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล173 
 สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผลของผูถื้อหุ้นย่อมเป็นไปตามข้อบังคับและชนิดของหุ้น  
ผูถื้อหุ้นจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลก็ต่อเม่ือบริษทัมีก าไรและท่ีประชุมใหญ่อนุมติัให้จ่ายเงินปัน
ผลได ้ปกติจะจ่ายเงินปันผลเม่ือส้ินรอบบญัชี แต่กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างปีได้174 และ
จ่ายตามส่วนซ่ึงผู ้ถือหุ้นได้ส่งเงินค่าหุ้นแล้ว เว ้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืนในเร่ืองหุ้น
บุริมสิทธิ175 

2)  สิทธิในการควบคุมการด าเนินงานของบริษทั176 
(1)  สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ และสิทธิในการเรียก

ประชุม 
ผูถื้อหุ้นจะควบคุมการงานของบริษทัได้ก็โดยท่ีประชุมใหญ่ โดยผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิ

จะเขา้ประชุมในท่ีประชุมใหญ่ไดเ้สมอ ไม่วา่จะเป็นประชุมชนิดใดคราวใด177 ซ่ึงในท่ีประชุมใหญ่
ผูถื้อหุ้นย่อมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการงานของบริษทั ตลอดจนสอบถามเร่ืองราว 
ต่าง ๆ จากกรรมการได้ และใช้สิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุมดว้ย สิทธิในการเขา้ประชุมใหญ่
และออกเสียงลงคะแนนจึงเป็นสิทธิท่ีส าคญั ฉะนั้นในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่อาจเข้าประชุมได้ด้วย
ตนเองหรือไม่ประสงคจ์ะไปประชุมเอง ก็อาจมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นไปประชุมลงมติแทนได้178 

นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นรวมกนัมีหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นของบริษทั 
อาจขอให้กรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามญัไดด้ว้ย179 หากกรรมการไม่ยอมเรียกตามท่ีผูถื้อหุน้ร้อง
ขอภายใน 30 วนั ผูถื้อหุน้จ านวนดงักล่าวอาจเรียกประชุมเองก็ได้180 

(2)  สิทธิท่ีจะตรวจดูรายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
เม่ือผูถื้อหุ้นมีสิทธิควบคุมการงานของบริษทัโดยท่ีประชุมใหญ่ การท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นใช้

สิทธิได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนั้น ก็ต้องให้ผูถื้อหุ้นทราบข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษทั ผูถื้อหุน้จึงจะสามารถสอบถามกรรมการในท่ีประชุมใหญ่ และตดัสินไดอ้ยา่ง
                                                           

 173โสภณ รัตนากร , ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท , 
(กรุงเทพมหานคร นิติบรรณการ, 2553), น. 332. 
 174ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1201. 
 175ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1200. 
 176โสภณ รัตนากร, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 173, น. 332 – 334. 
 177ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1176. 
 178ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1187. 
 179ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1173. 
 180ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1174. 
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เหมาะสมวา่จะลงคะแนนเสียงในทางใด กฎหมายจึงก าหมดใหก้รรมการจดัให้มีการบนัทึกรายงาน
การประชุมและขอ้มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและท่ีประชุมกรรมการเพื่อให้ผูถื้อหุ้นตรวจดูได้181 
อยา่งไรก็ตาม ไม่มีบทบญัญติัเช่นน้ีใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในบริษทัมหาชน 

(3)  สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคบัหรือ
กฎหมาย182 

(4)  สิทธิฟ้องกรรมการผู ้ปฏิบัติงานให้ เกิดความเสียหายแก่บริษัท  เม่ือบริษัท 
ไม่ยอมฟ้อง183 และถา้กรรมการท าให้ผูถื้อหุ้นเสียหายเป็นส่วนตวั ผูถื้อหุ้นก็อาจฟ้องในนามตนเอง
ไดด้ว้ย 

2)  สิทธิทางทรัพยสิ์นเก่ียวกบัหุน้184 
 นอกจากสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผลแล้ว ผูถื้อหุ้นยงัมีสิทธิทางทรัพย์สินเก่ียวกับหุ้น 
อีกหลายประการ ไดแ้ก่ 

(1)  สิทธิท่ีจะจ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือใช้เป็นหลกัประกนัหน้ี ภายใตบ้ทบญัญติัของ
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงการท่ีหุ้นสามารถจ าหน่ายจ่ายโอนไดน้ั้น เป็นลกัษณะส าคญั
ประการหน่ึงของทรัพยสิ์น และท าให้หุ้นมีราคาข้ึน กฎหมายจึงบญัญติัให้หุ้นยอ่มโอนกนัได ้โดย
ไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมของบริษทั เวน้แต่จะเป็นหุ้นระบุช่ือซ่ึงมีขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอย่าง
อ่ืน185 

(2)  สิทธิท่ีจะไดซ้ื้อหุ้นออกใหม่ของบริษทัตามส่วนของการถือหุ้นเดิม การท่ีบริษทั
ออกหุ้นใหม่ขายให้บุคคลภายนอก อาจกระทบกระเทือนถึงสัดส่วนความเป็นเจา้ของบริษทัของ 
ผูถื้อหุ้นเดิม กฎหมายจึงก าหนดให้บริษทัขายหุ้นออกใหม่แก่ผูถื้อหุ้นเดิมก่อนตามสัดส่วนของหุ้น
เดิมท่ีถืออยู่186 

(3)  สิทธิท่ีจะได้เงินค่าหุ้นและส่วนแบ่งในทรัพย์สินของบริษัทหลังจากมีการเลิก
บริษทั และช าระบญัชีแลว้ 
  

                                                           

 181ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1207. 
 182ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1195. 
 183ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1169. 
 184โสภณ รัตนากร, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 173, น. 334 – 335. 
 185ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1129. 
 186ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1222. 
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4)  สิทธิเก่ียวกบัตวัหุน้ 
 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิต่าง ๆ ในฐานะผูถื้อหุ้นได้สะดวก กฎหมายได้ก าหนดให ้
ผูถื้อหุน้มีสิทธิดงัน้ี 

(1)  สิทธิท่ีจะไดรั้บใบหุน้187 
(2)  สิทธิขอเปล่ียนใบหุ้นจากหุ้นชนิดระบุช่ือเป็นใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผูถื้อ188หรือ

เปล่ียนใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อเป็นใบหุน้ชนิดระบุช่ือ189 
(3)  สิทธิท่ีจะโอนหุ้น หุ้นชนิดออกให้แก่ผูถื้อย่อมโอนกนัเองได้โดยไม่ต้องได้รับ

ความยนิยอมจากบริษทั ส าหรับหุน้ชนิดระบุช่ือบริษทัอาจมีขอ้บงัคบัจ ากดัสิทธิในการโอนได้190 
5)  สิทธิอ่ืน ๆ191 

 สิทธิอ่ืน ๆ เช่น สิทธิท่ีจะเป็นผูส้อบบญัชี สิทธิท่ีจะตรวจทะเบียนผูถื้อหุ้น ตลอดจน 
ขอส าเนาโดยเสียค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 
 จากสิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุ้นดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ แน่นอนวา่ภายหลงัผูบ้งัคบั
หลกัประกนัมีค าวินิจฉยัวา่มีเหตุบงัคบัหลกัประกนัแลว้ ในส่วนของสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้น 
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 71 ระบุไวช้ดัเจนอยูแ่ลว้วา่สิทธิตรงส่วนน้ี
ยงัเป็นของผูถื้อหุน้อยูเ่หมือนเดิม ไม่ไดต้กแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัแต่อยา่งใด 
 ในส่วนของบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุ้นท่ีจะตกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนันั้น 
ผูเ้ขียนเห็นวา่ หมายถึงแค่เพียงสิทธิในการควบคุมการด าเนินงานของบริษทัเท่านั้น ไดแ้ก่  

1)  สิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ และสิทธิในการ 
เรียกประชุม 

2)  สิทธิท่ีจะตรวจดูรายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
3)  สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือ

กฎหมาย 
4)  สิทธิฟ้องกรรมการผูป้ฏิบติังานใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัเม่ือบริษทัไม่ยอมฟ้อง 

ทั้ งน้ี เน่ืองจากในช่วงของการบังคับหลักประกันนั้ น มีความเป็นไปได้ท่ีสิทธิและอ านาจของ 
ผู ้ถือหุ้นกับผู ้บังคับหลักประกันจะเกิดการขัดแยง้กันได้เพราะมีผลประโยชน์ขัดกัน ดังนั้ น  

                                                           

 187ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1127. 
 188ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1134. 
 189ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1136. 
 190ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1129 
 191โสภณ รัตนากร, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 173, น. 335 – 336. 
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ในบางกรณีท่ีจ าเป็นต้องมีการขอมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หากสิทธิในการควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทั เช่น สิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมไม่ตกแก่ผูบ้งัคบัหลักประกันแล้ว  
อาจมีกรณีท่ีผูถื้อหุ้นอาจออกเสียงลงมติเพื่อไม่ให้ตนเสียประโยชน์ ซ่ึงย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาใน
การจดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัเพื่อรอการจ าหน่าย  
 นอกจากน้ี  ในประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันากฎหมายว่าด้วยหลกัประกันทางธุรกิจคร้ังท่ี 8/2557  
ไดเ้คยให้ความเห็นในท่ีประชุมวา่ เม่ือกิจการอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนของการบงัคบัหลกัประกนัโดย 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัแลว้ สิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมจะตกมาอยูก่บัผูบ้งัคบัหลกัประกนัดว้ย
ทั้งน้ี เพื่อให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีอ านาจหน้าท่ีในการบ ารุงรักษา จดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็น
หลักประกันจนกว่าจะขายได้ ซ่ึงหากไม่มีบทบัญญัติมาตราน้ีรองรับจะส่งผลให้ผู ้บังคับ
หลกัประกนัอาจไม่สามารถเรียกประชุมผูถื้อหุ้นได ้และผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นอาจไม่ให้ความ
ร่วมมือ โดยอาจจะออกเสียงลงมติไปในทางท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อผูรั้บหลกัประกนั ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับหลักประกันอย่างแน่นอน ซ่ึงผูเ้ขียนเองก็เห็นด้วยกับแนว
ความเห็นดงักล่าว 
 อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นว่าสิทธิเก่ียวกับตวัหุ้น อาทิ สิทธิท่ีจะได้รับใบหุ้นสิทธิขอ
เปล่ียนใบหุ้นจากหุ้นชนิดระบุช่ือเป็นใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผูถื้อหรือเปล่ียนใบหุ้นชนิดออกให้แก่ 
ผูถื้อเป็นใบหุ้นชนิดระบุช่ือสิทธิท่ีจะโอนหุ้น ไม่น่าจะตกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัด้วย เน่ืองจาก 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัเขา้มาท าหน้าท่ีเพียงบ ารุงรักษา จดัการ และด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั
จนกวา่จ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัเท่านั้นหากให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัเขา้มามีสิทธิในการโอน
หุ้นไดน้ั้น อาจกลายเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเขา้มาครอบง ากิจการ อนัเป็นการกระทบ
ต่อบรรดาผูถื้อหุน้และเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ได ้
 นอกจากน้ี ในส่วนของสิทธิตามกฎหมายของผูเ้ป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัจด
ทะเบียนหรือในห้างหุ้นส่วนจ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยน์ั้น ไดแ้ก่
สิทธิในการจดัการหา้งตามมาตรา 1033 สิทธิในการไต่ถามถึงการงานของหา้งหุน้ส่วนรวมทั้งตรวจ
และคดัส าเนาสมุดบญัชีและเอกสารใด ๆ ของห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 1037 และมาตรา 1080 สิทธิ
ในการไดรั้บแบ่งก าไรตามมาตรา 1044 และมาตรา 1045 สิทธิในการไดรั้บทุนหรือค่าหุน้คืนเม่ือเลิก
ห้างตามมาตรา 1062 สิทธิในการไดรั้บเงินปันผลหรือดอกเบ้ียตามมาตรา 1084 เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ขียน
เห็นวา่ภายหลงัผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีค าวนิิจฉยัวา่มีเหตุบงัคบัหลกัประกนัแลว้ เป็นท่ีชดัเจนวา่สิทธิ
ในการไดรั้บเงินปันผลยงัคงเป็นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนเหมือนเดิมตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 71 อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูเ้ป็นหุ้นส่วนท่ี
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จะตกแก่ผูบ้งัคบัหลักประกนันั้นก็น่าจะหมายถึงเฉพาะสิทธิในการควบคุมด าเนินงานของห้าง
หุ้นส่วนสามญัจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดเท่านั้น ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการลดอ านาจของผูเ้ป็น
หุ้นส่วนลง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการท่ีจะเขา้ไปดูแลและจดัการกิจการท่ี
น ามาเป็นหลกัประกนัจนกวา่จะมีการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัได ้
 ประการท่ีสอง มีประเด็นปัญหาท่ีต้องพิจารณาต่อไปว่า ภายหลังจากท่ีผู ้บังคับ
หลกัประกนัมีค าวนิิจฉยัวา่มีเหตุบงัคบัหลกัประกนัแลว้ มาตรา 72 ก าหนดให้ผูใ้ห้หลกัประกนัตอ้ง
ส่งมอบกิจการท่ีเป็นหลักประกัน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สิน หน้ีสิน
ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเป็นหลกัประกนัให้แก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัภายใน 7 วนั 
โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะมีอ านาจหนา้ท่ีบ ารุงรักษา จดัการ และด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั
ไปจนกวา่จะจ าหน่ายไดต้ามมาตรา 73 ต่อไปกรณีจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่การจ าหน่าย
กิจการตามมาตรา 73 หมายถึงอะไรบา้ง รวมถึงการโอนหุ้นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นจะถูก
โอนไปดว้ยหรือไม่  
 จากความหมายของค าวา่ “กิจการ” ตามมาตรา 3 หมายถึงทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ห้หลกัประกนั
ใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ดังนั้ น ผูเ้ขียนจึงมี
ความเห็นวา่ การน ากิจการมาเป็นหลกัประกนัไม่น่าจะรวมถึงการน าหุ้นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อ
หุน้มาเป็นหลกัประกนัดว้ย เช่น บริษทั ก. ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยน าเอากิจการรับเหมา
ก่อสร้างมาเป็นหลักประกันไวแ้ก่ธนาคารเพื่อขอสินเช่ือจากธนาคาร ข. กิจการท่ีน ามาเป็น
หลกัประกนันั้นยอ่มหมายถึงทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจ อาทิ วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก่อสร้าง โรงงานผลิตวสัดุก่อสร้าง 
เป็นตน้ ไม่ไดห้มายรวมถึงการน าหุ้นของบริษทั ก. มาเป็นหลกัประกนัดว้ย โดยเป็นการน ากิจการ
มาเป็นหลกัประกนัทั้งกิจการไม่ได้น ามาเป็นหลกัประกนัแบบแยกทรัพยสิ์น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นใน
บริษัท ก. ก็ยงัคงถือหุ้นของตนเองเหมือนเดิม เม่ือมีการผิดนัดและบงัคบัหลักประกัน ผูบ้งัคับ
หลกัประกันจะตอ้งขายและจ าหน่ายกิจการของบริษทั ก. ออกไป โดยเป็นการขายและจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นของบริษทั ก. ทั้งหมด ซ่ึงหมายถึงการขายวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และ
โรงงานผลิตวสัดุก่อสร้าง ไปในลกัษณะท่ีผูรั้บโอนกิจการสามารถประกอบธุรกิจต่อไปไดท้นัที 
ผูเ้ขียนเห็นวา่เม่ือไม่ไดมี้การขายหุ้นของผูถื้อหุ้นไปดว้ย ดงันั้น ตวับริษทั ก. ก็ยงัคงอยู ่โดยผูถื้อหุ้น
ยงัคงถือหุ้นในบริษทั ก. ต่อไป เพียงแต่ตวัทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบกิจการรับเหมา
ก่อสร้างถูกขายไปแล้ว ดังนั้น สิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุ้น รวมทั้งบรรดาหน้ีสินต่าง ๆ ของ
บริษทั ก. ก็ยงัคงเป็นคงบริษทั ก. เหมือนเดิม ไม่น่าจะโอนไปยงัผูซ้ื้อกิจการดว้ย 
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4.3  ปัญหำเกีย่วกบักำรจ ำหน่ำยกจิกำรทีเ่ป็นหลกัประกนัและกำรจัดสรรเงินเพ่ือช ำระหนี้แก่เจ้ำหนี้ 
 เม่ือผูบ้งัคบัหลกัประกนัไดรั้บมอบกิจการมาจากผูใ้ห้หลกัประกนัแลว้ พระราชบญัญติั
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 73 ก าหนดให้ผู ้บังคับหลักประกันมีอ านาจในการ
ตรวจสอบและประเมินราคากิจการท่ีเป็นหลกัประกนั ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการจ าหน่าย
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนั ด าเนินการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั และจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการ
จ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัตามมาตรา 74 จะเห็นไดว้า่กฎหมายก าหนดไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ และ
ใหอ้ านาจผูบ้งัคบัหลกัประกนัอยา่งเต็มท่ี ทั้งในเร่ืองของการก าหนดราคาและวธีิการจ าหน่ายกิจการ
ท่ีเป็นหลกัประกนัอีกทั้งกฎหมายไม่ไดมี้การก าหนดกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจนท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนั
จะท าการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลักประกนัไว ้และไม่มีการก าหนดว่าหากไม่สามารถจ าหน่าย
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนัได ้จะมีวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
 ทั้ งน้ี จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศทั้ งของประเทศอังกฤษและตามกฎหมาย
แม่แบบของ EBRD พบวา่ การจ าหน่ายหลกัประกนันั้น ไม่มีการก าหนดวิธีการเอาไว ้เพียงแต่เปิด
ช่องให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัสามารถจ าหน่ายหลกัประกนัเพื่อน าเงินมาช าระคืนแก่ผูรั้บหลกัประกนั
เท่านั้น โดยไม่ได้บงัคบัให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัต้องจ าหน่ายกิจการไปในสภาพใด เพียงแต่การ
จ าหน่ายไปในสภาพท่ีด าเนินกิจการต่อไปไดอ้าจท าใหไ้ดร้าคาสูงกวา่192 
 ในเร่ืองของการประเมินราคานั้น เน่ืองจากทรัพยสิ์นในกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนั
นั้นอาจมีหลายประเภท โดยทรัพยสิ์นบางประเภทไม่มีราคากลางท่ีสามารถประเมินราคาไดท้นัที
ดงัเช่นท่ีดินท่ีมีราคากลางเป็นราคาประเมินอยู ่ตวัอยา่งเช่นทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ ซ่ึงหากจะ
น ามาประเมินราคากิจการก็อาจจะตอ้งประเมินราคาทรัพยแ์ต่ละรายการมาตีราคาประเมินรวมกนั
เป็นราคากิจการแทนซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในการประเมินราคาได้ว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่  
หากผูบ้งัคบัหลกัประกนัประเมินราคาต ่าเกินไป ในส่วนของการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ 
ก็ไม่ได้มีการบญัญติัไวอ้ย่างชัดเจนว่าผูมี้ส่วนได้เสียในกิจการท่ีเป็นหลกัประกนันั้นจะสามารถ
คดัคา้นไดห้รือไม่อยา่งไร กฎหมายเพียงแต่ก าหนดไวว้า่ในกรณีท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูใ้ห้หลักประกันหรือผูรั้บ
หลกัประกนั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
หรือผูบ้งัคบัหลกัประกนัขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตากฎหมาย ผูใ้ห้หลกัประกนัหรือ
ผูรั้บหลกัประกนัอาจยืน่ค  าร้องขอต่อศาลเพื่อมีค าสั่งใหผู้บ้งัคบัหลกัประกนัพน้จากต าแหน่งได ้
 ในทางกลบักนั กรณีการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์น ได้มีการบญัญติัไวอ้ย่าง
ชดัเจนในมาตรา 41 วา่ให้น าบทบญัญติัวา่ดว้ยการคดัคา้นการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมาย
                                                           

 192ณฐัพร รักไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 53, น. 84. 
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วิธีพิจารณาความแพ่งมาบงัคบัใช้กบัแก่การด าเนินการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีน ามาเป็นหลกัประกนั
โดยอนุโลม ซ่ึงในเร่ืองของการคดัคา้นการขายทอดตลาดไดมี้การบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่มาตรา 309 ทว ิวา่ 
 “ในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษานั้นก่อนท่ีเจา้พนกังานบงัคบั
คดีจะเคาะไมข้ายให้แก่ผูเ้สนอราคาสูงสุดท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีเห็นว่าเป็นราคาท่ีสมควรขายได้
เจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค าพิพากษา หรือบุคคลผูมี้สวนไดเ้สียในการบงัคบัคดีอาจคดัคา้น
ว่าราคาดงักล่าวมีจ านวนต ่าเกินสมควร ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีเล่ือนการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นไป เพื่อใหเ้จา้หน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค าพิพากษา หรือบุคคลผูมี้ส่วนได้
เสียในการบงัคบัคดี ไม่วา่จะเป็นบุคคลท่ีคดัคา้นหรือไม่ก็ตาม หาผูซ้ื้อท่ีจะเสนอซ้ือในราคาท่ีบุคคล
ดงักล่าวตอ้งการมาเสนอซ้ือในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังต่อไป โดยให้ผูเ้สนอราคาสูงสุดตอ้ง
ผกูพนักบัการเสนอราคาดงักล่าว เป็นระยะเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเสนอราคานั้น และในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังต่อไป หากมีผูเ้สนอราคาสูงสุดในจ านวนไม่สูงกว่าจ านวนท่ีผูเ้สนอราคา
สูงสุด ไดเ้สนอในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังก่อน หรือไม่มีผูใ้ดเสนอราคาเลย ให้เจา้พนกังาน
บงัคบัคดีเคาะไมข้ายให้แก่ผูเ้สนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังก่อน แต่หากมี 
ผูเ้สนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังต่อไปในจ านวนสูงกวา่จ านวนท่ีผูเ้สนอราคา
สูงสุดไดเ้สนอในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังก่อน ให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีเคาะไมข้ายให้แก่ 
ผูเ้สนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น 
 ในกรณีท่ีเจา้หน้ีตามค าพิพากษา ลูกหน้ีตามค าพิพากษา หรือบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
การบงัคบัคดีเห็นวา่ราคาท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น มีจ านวนต ่าเกินสมควร และการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นในราคาต ่าเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกนัฉ้อฉล ในระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการเขา้สู้ราคา หรือความไม่สุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของเจา้ พนกังานบงัคบั
คดีในการปฏิบติัหน้าท่ีบุคคลดังกล่าวอาจยื่นค าร้องต่อศาล เพื่อขอให้มีค  าสั่งเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นตามบทบญัญติัแห่งลกัษณะน้ีได ้และเม่ือศาลไต่สวนแลว้เห็นวา่ค าร้องรับฟังได ้
ให้ศาลมีค าสั่ งอนุญาตตามค าร้องหรือแก้ไขหรือมีค าสั่ งก าหนดวิธีการอย่างใด ตามท่ีศาล
เห็นสมควรใหเ้สร็จภายในก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัไดรั้บค าร้องนั้น 
 ให้น าบทบญัญัติในวรรคสาม วรรคส่ี วรรคห้า และวรรคหกของ มาตรา 296 มาใช้
บงัคบัแก่การยืน่ค  าร้องตามวรรคสองโดยอนุโลม 
 ค าสั่งศาลวรรคสองใหเ้ป็นท่ีสุด” 
 กล่าวคือในกรณีท่ีผูรั้บหลกัประกนัไดด้ าเนินการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์นโดย
การน าทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกันออกจ าหน่าย แต่ปรากฏว่าราคาจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีเป็น
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หลกัประกันนั้นต ่าเกินสมควร บุคคลผูมี้ส่วนได้เสีย อาทิ ผูใ้ห้หลกัประกัน อาจคดัคา้นว่าราคา
ดงักล่าวต ่าเกินสมควรได ้
 อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการนั้น ในมาตรา 62 ก าหนด
แต่เพียงวา่ให้น าบทบญญติัมาตรา 35 มาตรา 42 และมาตรา 51 รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมา
ใชบ้งัคบัแก่การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการตามหมวดน้ีโดยอนุโลม โดยไม่ไดมี้การก าหนดให้
น ามาตรา 41 ซ่ึงเป็นเร่ืองให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านการขายทอดตลาดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคบัใช้โดยอนุโลมด้วย กรณีจึงมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาว่า  
หากผูบ้งัคบัหลกัประกนัก าหนดราคาและจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัในราคาท่ีต ่าเกินสมควร 
บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียจะสามารถคดัคา้นวา่ราคาดงักล่าวต ่าเกินสมควรไดห้รือไม่  
 ในประเด็นดังกล่าวผูเ้ขียนเห็นว่าเม่ือกฎหมายไม่ได้เขียนเปิดช่องให้น าบทบัญญัติ
มาตรา 41 มาใช้กบัการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการได้โดยอนุโลม กรณีผูบ้งัคบัหลกัประกนั
ก าหนดราคาในการจ าหน่ายกิจการต ่าเกินไป ผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงไม่สามารถคดัคา้นราคาดงักล่าวได ้ 
 มีประเด็นท่ีน่าพิจารณาต่อไปว่าเหตุใดมาตรา 62 จึงไม่มีการบญัญติัให้น ามาตรา 41  
มาใช้กบัการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการไดโ้ดยอนุโลม เป็นการบญัญติัมาตรา 62 โดยผิดหลงไป
หรือไม่นั้น จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซ่ึงไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั
มาตรา 62 ไวว้า่ ระบบการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์นกบัการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ
นั้นไดว้างระบบไวโ้ดยเฉพาะในแต่ละประเภทแลว้ แต่มาตรา 35 มาตรา 42 และมาตรา 51 เป็นเร่ือง
ความคุม้ครองต่าง ๆ ซ่ึงแมว้า่จะมีกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการแลว้ แต่เห็นควรให้
น ามาตรา 35 มาตรา 42 และมาตรา 51 ซ่ึงเป็นหลักการคุ้มครองทั่วไปมาปรับใช้กับการบังคับ
หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการดว้ย นอกจากน้ี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายยงัมีมติวา่ให้น าบทบญัญติั
ในหมวด 5 เร่ืองการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์นมาใชเ้ท่าท่ีสามารถใชไ้ดเ้ท่านั้นในมาตราใด
ไม่สามารถน ามาปรับใชไ้ดก้็ไม่ตอ้งน ามาปรับใช้193ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่เป็นความตั้งใจของผูร่้าง
กฎหมายท่ีประสงค์จะให้น าแค่มาตรา 35 มาตรา 42 และมาตรา 51 มาปรับใช้โดยอนุโลมกบัการ
บงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการเท่านั้น 
 ทั้งน้ี ผูเ้ขียนมีความเห็นเพิ่มเติมวา่ท่ีกฎหมายไม่บญัญติัใหน้ ามาตรา 41 ซ่ึงก าหนดใหน้ า
เร่ืองการคดัคา้นการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบงัคบัใช้โดย
อนุโลมนั้ น เน่ืองมาจากการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลักประกันจะต้องมีความรวดเร็ว กล่าวคือ  
เป็นการจ าหน่ายกิจการไปทั้งกิจการในลกัษณะท่ีผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอนสามารถประกอบกิจการต่อไป
                                                           

 193คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพฒันา
กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ คร้ังท่ี 8/2557,” 28กรกฎาคม2557, น. 16. 
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ไดท้นัที หากมีการบญัญติัให้น าเร่ืองการคดัคา้นการขายทอดตลาดมาบงัคบัใชอ้าจท าให้กิจการตอ้ง
หยุดชะงักลงได้ กระบวนการคดัค้านราคาอาจใช้ระยะเวลาหลายปี ประกอบกับในการบังคับ
หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการมีการก าหนดให้ผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัตกลงกนัแต่งตั้ง 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัซ่ึงเป็นบุคคลท่ีทั้งสองฝ่ายพอใจเพื่อมาท าหน้าท่ีในการบงัคบัหลกัประกนัท่ี
เป็นกิจการ อีกทั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัก็เป็นบุคคลผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและมีคุณสมบติัตามท่ี
กฎหมายก าหนดซ่ึงน่าจะช่วยท าให้กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการมีประสิทธิภาพ 
อยา่งไรก็ดี ผูเ้ขียนเห็นวา่ แมผู้บ้งัคบัหลกัประกนัจะเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ แต่ก็อาจมีกรณีท่ี 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัก าหนดราคาในการจ าหน่ายกิจการต ่าเกินไป ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
และส่งผลให้ผูใ้ห้หลกัประกนัมีเงินมาจดัสรรช าระหน้ีให้แก่ผูรั้บหลกัประกนัได้น้อยลง โดยใน
กรณีดงักล่าว เม่ือไม่มีบทบญัญติัให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียคดัคา้นการก าหนดราคาของผูบ้งัคบัหลกัประกนั
ได ้จึงอาจตอ้งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ โดยอาจตอ้งตีความวา่การท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนั
ก าหนดราคาในการจ าหน่ายกิจการต ่าเกินสมควรนั้นถือว่าเป็นการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผูใ้หห้ลกัประกนัหรือผูรั้บหลกัประกนั ซ่ึงผูใ้ห้หลกัประกนัหรือผูรั้บหลกัประกนัอาจยื่น
ค าร้องขอต่อศาลเพื่อใหมี้ค าสั่งผูบ้งัคบัหลกัประกนัพน้จากต าแหน่งได้194 
 
4.4  ปัญหำเกี่ยวกับกำรท ำข้อสัญญำเพ่ือก ำหนดบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับหลักประกัน
ทีเ่ป็นกจิกำรให้แตกต่ำงจำกทีก่ฎหมำยบัญญตัิ 
 สัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจถือเป็นสัญญาท่ีเกิดข้ึนตามหลกัอิสระในทางแพง่และหลกั
เสรีภาพในการท านิติกรรมของผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนั กล่าวคือ ผูใ้ห้หลกัประกนั
และผูรั้บหลกัประกนัมีอิสระหรือเสรีภาพท่ีจะคิดและตดัสินใจวา่จะเขา้ท าสัญญาหลกัประกนัทาง
ธุรกิจหรือไม่ รวมทั้งมีอิสระหรือเสรีภาพท่ีจะก าหนดเน้ือหาในสัญาอย่างไรก็ได้ เพียงแต่ตอ้งอยู ่
ในกรอบ ซ่ึงกรอบท่ีวา่น้ีก็คือกฎหมายเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน
นัน่เอง195ดงันั้น ผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัจะตกลงกนัถึงเหตุในการบงัคบัหลกัประกนั
กนัอยา่งไรก็ได ้เพียงแต่ตอ้งไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน อยา่งไรก็ตาม 
มีประเด็นท่ีน่าพิจารณาวา่ หากผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัมีการท าสัญญาโดยก าหนด
บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัให้แตกต่างไปจากท่ีกฎหมายบญัญติัไวต้ามหลกั
อิสระในทางแพ่งและหลกัเสรีภาพในการท านิติกรรม อาทิ ก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัด าเนิน
กิจการท่ีเป็นหลักประกันต่อไป และน ารายได้จากการด าเนินกิจการมาช าระหน้ีให้แก่ผู ้รับ
                                                           

 194พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 76. 
 195ศนนัทก์รณ์ โสตถิพนัธ์ุ, ค าอธิบายนิติกรรม-สญัญา, (กรุงเทพมหานคร: วญิญูชน, 2549), น. 27. 
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หลักประกันและเจ้าหน้ีอ่ืนซ่ึงมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกันโดยไม่ต้องมีการ
จ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนันั้น จะสามารถท าไดห้รือไม่ และผลจะเป็นประการใด  
 จากบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลักประกันดังท่ีได้อธิบายไวใ้นบทท่ี 3  
จะเห็นได้ว่าอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัถูกจ ากดัไวแ้ค่เพียงเท่าท่ีก าหนดในมาตรา 73 
เท่านั้นกล่าวคือ ผูบ้ ังคบัหลักประกันมีอ านาจหน้าท่ีบ ารุงรักษา จดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัจนกวา่จะจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัได ้ตรวจสอบและประเมินราคากิจการท่ี
เป็นหลกัประกนั ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั ด าเนินการ
จ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั และจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั
ตามมาตรา 74 เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี ผูบ้ ังคับหลักประกันอาจจ าหน่ายจ่ายโอน เช่า ให้เช่า  
ช าระหน้ี ก่อหน้ี หรือกระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระในกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัไดเ้พียงเท่าท่ี
จ  าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปไดซ่ึ้งจะเห็นไดว้่าทา้ยท่ีสุดแลว้ผูบ้งัคบัหลกัประกนั
จะตอ้งท าการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัและน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีเท่านั้นซ่ึงหากมี
การท าสัญญาก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัต่อไป และน ารายได้
จากการด าเนินกิจการมาช าระหน้ีให้แก่ผู ้รับหลักประกันและเจ้าหน้ีอ่ืนซ่ึงมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัโดยไม่ตอ้งมีการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนันั้นก็จะเป็นการ 
ขดักบับทบญัญติัในมาตรา 73  
 อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นว่า บทบัญญัติเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัตามมาตรา 73 นั้นค่อนขา้งจ ากดั โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีหน้าท่ีด าเนินกิจการ ซ่ึง
ทา้ยท่ีสุดแลว้กิจการนั้นจะตอ้งถูกจ าหน่ายออกไปเพื่อน าเงินมาช าระหน้ี ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว
อาจมีกรณีท่ีแมผู้ใ้ห้หลกัประกนัจะผิดนดัช าระหน้ี เป็นเหตุให้มีการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ
เกิดข้ึน แต่ปรากฎวา่กิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนันั้นยงัมีความสามารถท่ีจะด าเนินต่อไปไดก้ารท่ี
กฎหมายจ ากดัให้ตอ้งจ าหน่ายกิจการเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น อาจท าให้ผูใ้ห้หลกัประกนัตอ้งสูญเสีย
ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ และอาจตอ้งสูญเสียกิจการท่ีตนไดส้ร้างมาได ้ทั้งท่ีหากผูบ้งัคบั
หลกัประกนัด าเนินกิจการต่อไป กิจการนั้นอาจฟ้ืนตวัโดยอาจจะสามารถท ารายได้และท าก าไร
ต่อไปในอนาคตได ้อนัจะท าให้กิจการนั้นมีรายไดเ้พื่อน ามาจดัสรรช าระหน้ีให้แก่ผูรั้บหลกัประกนั
ต่อไป ซ่ึงน่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมากกว่ากรณีท่ีจะต้องมีการจ าหน่ายกิจการ
ออกไปซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 73 ไม่ใช่กฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน ดังนั้น การท าสัญญาเพื่อก าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบั
หลักประกันให้ผิดแผกแตกต่างไปท่ีกฎหมายบัญญัติไวใ้นมาตรา 73 โดยก าหนดให้ผู ้บังคับ
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หลักประกันสามารถด าเนินกิจการได้ต่อไปโดยไม่ต้องขายจึงน่าจะสามารถท าได้ อีกทั้ งยงัจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
 ซ่ึงจากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศองักฤษ ไดมี้
การก าหนดผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ีสามารถบงัคบัหลกัประกนัแบบลอยหรือหลกัประกนัแบบไม่
เฉพาะเจาะจง (Floating Charge) ไวห้ลายประเภท ได้แก่ Administrator, Administrative Receiver 
และ Receiver ซ่ึ งผู ้บังคับหลักประกันทั้ งแบบ  Administrator, Administrative Receiver และ 
Receiver มีหนา้ท่ีท่ีคลา้ยกนัคือ การด าเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพื่อหาเงินมาช าระแก่เจา้หน้ีโดย
ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน (Agent) ของบริษทั  
 โดยเม่ือผูบ้งัคบัหลักประกันประเภท Administrator ได้รับการแต่งตั้งแล้ว ยงัไม่สามารถ 
เขา้ครอบครองกิจการของบริษทัได ้เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้ตอ้งท าแผนการท างานเพื่อเสนอ
ให้เจา้หน้ีพิจารณาก่อน และเม่ือเจา้หน้ียอมรับแผนการท างานดงักล่าวแลว้ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัถึง
ด าเนินการครองครองกิจการได้ ซ่ึง Administrator จะมีอ านาจหน้าท่ีกระท าการใด ๆ ท่ี เป็น
ประโยชน์ โดยการรักษาสถานะของบริษทั ธุรกิจและทรัพยสิ์นของบริษทั ซ่ึงเป็นจุดประสงคห์ลกั
ของกระบวนการพื้นฟูกิจการ และเม่ือได้รับช าระเงินจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น Administrator  
ก็มีหนา้ท่ีจดัสรรเงินดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีทั้งหลาย196 
 ในกรณีของ Administrative Receiver นั้ น เม่ือมีการแต่งตั้ ง Administrative Receiver 
เป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัแลว้ Administrative Receiver สามารถเขา้ครอบครองกิจการของบริษทัได้
ก่อนท่ีจะมีการจดัท าแผนเสนอแก่เจา้หน้ีได ้ไม่วา่จะเป็นการท าการใด ๆ เช่น การจดัการบริษทั การ
เลิกจา้งพนกังานบริษทั การปรับปรุงบริษทั เป็นตน้197โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัประเภทน้ีมีอ านาจ
ครอบครองกิจการขายกิจการจ าหน่ายหรือการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของบริษทัหรือการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงกู้ยืมเงินด าเนินคดีทางกฎหมายการแต่งตั้งตวัแทนและว่าจา้ง
ผู ้รับจ้างด าเนินกิจการของบริษัทปรับโครงสร้างบริษัท  เป็นต้น  ซ่ึ งจะเห็นได้ว่าส าหรับ 
Administrative Receiver นั้นกฎหมายไดใ้ห้อ านาจมากกวา่โดยการเขา้ไปครอบครองกิจการบริษทั 
ซ่ึงสามารถกระท าการทุกอยา่งไดต้ามท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัเห็นสมควร 
 ส่วนหน้าท่ีของ Receiver นั้นจะมีอ านาจเพียงจ ากดัเท่าท่ีศาลก าหนดไวใ้นการแต่งตั้ง 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัดงักล่าว โดยบุคคลดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของศาลโดยตรง 

                                                           

 196Insolvency Act 1986, Schedule B1 paragraph 59, 60, 65, 67. 
 197Alan Dignam, supra note 123, pp. 515-516. 
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 นอกจากน้ี ในส่วนของกฎหมายแม่แบบของ EBRD ก็มีการให้ทางเลือกแก่ผูบ้งัคบั
หลกัประกนัในการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการโดยอาจจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัแบบ
แยกช้ิน หรือจะจ าหน่ายไปทั้งกิจการในลกัษณะท่ีกิจการสามารถด าเนินต่อไปก็ได ้
 จากบทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัของประเทศองักฤษ จะเห็นไดว้่ามี
การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ีไวก้วา้งกว่าของไทย โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัประเภท Administrator  
มีอ านาจท่ีจะด าเนินกิจการต่อไป โดยมุ่งท่ีจะรักษากิจการเอาไว ้และน าเงินท่ีได้จากการด าเนิน
กิจการมาช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี ซ่ึงจะให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง กล่าวคือ ผู ้ให้
หลกัประกนัยงัคงสามารถรักษากิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัไวไ้ด้ ในขณะเดียวกนัเจา้หน้ีก็จะ
ไดรั้บช าระหน้ีจาการท่ีกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัยงัคงด าเนินการไดต่้อไป และในส่วนของ
กฎหมายแม่แบบของ EBRD นั้น ก็ให้ทางเลือกในการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัแก่ผูบ้งัคบั
หลักประกัน ดังนั้ น  ผู ้เขียนจึงเห็นว่า หากมีการก าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ีของผู ้บังคับ
หลกัประกนัของไทยในมาตรา 73 ให้กวา้งข้ึน โดยให้ทางเลือกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัของไทยใน
การพิจารณาว่าจะด าเนินกิจการต่อไป หรือ จะจ าหน่ายกิจการเพื่อน าเงินมาช าระหน้ี ย่อมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมากกว่าการจ ากัดบทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัใหต้อ้งด าเนินการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัแต่เพียงอยา่งเดียว 
 
4.5  ปัญหำเกี่ยวกับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงผู้บังคับหลักประกันกับเจ้ำพนักงำนพิทักษ์
ทรัพย์ หรือผู้บริหำรแผน ในกำรจัดกำรกิจกำร กรณีกิจกำรที่น ำมำเป็นหลักประกันล้มละลำยหรือ
เข้ำสู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำร 
 ในกรณีท่ีหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการถูกศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพย ์ไม่วา่จะเป็นค าสั่งพิทกัษ์
ทรัพยช์ั่วคราวหรือค าสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะเขา้มามีบทบาทส าคญั
อยา่งยิ่งในการรวบรวมและจดัการบรรดากองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดีลม้ละลายตามท่ีบญัญติัไว้
ในมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ซ่ึงถือเป็นบทกฎหมายหลกัในเร่ืองอ านาจ
หนา้ท่ีของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัการและจ าหน่ายทรัพยสิ์นของลูกหน้ี หรือกระท าการท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการ
ของลูกหน้ีท่ีคา้งอยูเ่สร็จส้ินไป 

ในกรณีท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ห็นวา่ลกัษณะแห่งธุรกิจของลูกหน้ีมีเหตุอนัสมควร
ท่ีจะด าเนินต่อไป อ านาจของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นการจดัการกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ี
ในกรณีน้ีจ ากดัเฉพาะกระท าการเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหน้ีท่ีคา้งอยู่เสร็จส้ินไปเท่านั้น  
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะไปเร่ิมด าเนินการอยา่งใดข้ึนใหม่ไม่ได ้ทั้งน้ี การเขา้ด าเนินกิจการของ
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ลูกหน้ีท่ีค้างอยู่ให้เสร็จส้ินไป เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
เจา้หน้ีก่อน เม่ือได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมเจา้หน้ีแล้ว เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยอ์าจเร่ิม
ด าเนินการนั้นเองหรือให้บุคคลใดหรือลูกหน้ีเป็นผูจ้ดัการโดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีไวก้็ไดต้ามท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483  

ส่วนในกรณีการจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหน้ีนั้น มีวิธีการก าหนดไวใ้นมาตรา 19  
วรรคสาม และมาตรา 123 กล่าวคือ เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะจ าหน่ายไดต่้อเม่ือศาลมีค าพิพากษา
ใหลู้กหน้ีลม้ละลาย เวน้แต่ทรัพยสิ์นนั้นเป็นของเสียง่ายหรือถา้หน่วงชา้ไวจ้ะเสียหาย หรือค่าใชจ่้าย
จะเกินส่วนกบัค่าของทรัพยสิ์นนั้น ส่วนวธีิการจ าหน่ายจะตอ้งกระท าโดยการขายทอดตลาด หากจะ
ขายโดยวธีิอ่ืนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการเจา้หน้ี198 

(2) เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพยสิ์นซ่ึงจะตกได้แก่ลูกหน้ี หรือซ่ึงลูกหน้ีมีสิทธิ
ไดรั้บจากผูอ่ื้น 

หลังจากศาลมีค าสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ หากลูกหน้ีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินใด  
เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อ านาจท่ีจะเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสิ์นนั้น รวมทั้งมีสิทธิไดรั้บ
เงินเดือน บ านาญ บ าเหน็จ เบ้ียหวดั หรือเงินในท านองเดียวกบัท่ีลูกหน้ีมีสิทธิไดรั้บจากรัฐบาลหรือ
บุคคลหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รัฐบาล โดยเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยมี์อ านาจรับเงินเหล่าน้ีเพื่อ
รวบรวมแบ่งให้แก่เจ้าหน้ีได้ แต่จะต้องจ่ายค่าเล้ียงชีพลูกหน้ีและครอบครัวตามสมควรแก่
ฐานานุรูปตามท่ีไดบ้ญัญติัไวม้าตรา 121 

โดยทรัพยสิ์นซ่ึงเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อ านาจรวบรวมและอาจเอามาช าระหน้ีโดย
แบ่งแก่เจา้หน้ีไดน้ั้น ปรากฏตามมาตรา 109 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ซ่ึงจ าแนกได้
เป็น 3 ประการดงัน้ี  

ก. ทรัพย์สินทั้ งหลายท่ีลูกหน้ีมีอยู่ในเวลาเร่ิมต้นแห่งการล้มละลายรวมทั้ งสิทธิ
เรียกร้องเหนือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนเวน้แต่เคร่ืองใช้สอยส่วนตัวอันจ าเป็นแก่การด ารงชีพ  
ซ่ึงลูกหน้ีรวมทั้ งภริยาและบุตรผูเ้ยาว์ของลูกหน้ี จ าเป็นต้องใช้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป และ 
สัตว ์พืชพนัธ์ุ เคร่ืองมือและส่ิงของส าหรับใชใ้นการประกอบอาชีพของลูกหน้ีราคารวมกนัไม่เกิน 
100,000 บาท 

ข. ทรัพยสิ์นซ่ึงลูกหน้ีไดม้าภายหลงัเวลาเร่ิมตน้แห่งการลม้ละลาย ถา้เป็นการไดม้าใน
ระหวา่งลม้ละลาย กล่าวคือ เป็นการไดม้าในช่วงระยะเวลาหลงัจากศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด
ไปจนถึงเวลาท่ีคดีล้มละลายได้ส้ินสุดลง ซ่ึงการท่ีคดีล้มละลายจะส้ินสุดลงมีได้หลายกรณี เช่น  
การปลดจากล้มละลาย การยกเลิกการล้มละลาย เป็นตน้ ทรัพยสิ์นท่ีลูกหน้ีได้มาในระหว่างนั้น 
                                                           

 198นนัทวธุอุตสาหตนั, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 60, น. 55-56. 
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หลังจากได้หักเป็นค่าเล้ียงชีพลูกหน้ีและครอบครัวแล้ว ถือเป็นทรัพยสิ์นอนัอาจแบ่งได้ในคดี
ลม้ละลาย 

ค. ส่ิงของซ่ึงอยู่ในครอบครองหรืออ านาจสั่งการหรือสั่งจ  าหน่ายของลูกหน้ี ในทาง
การคา้หรือธุรกิจของลูกหน้ี ดว้ยความยนิยอมของเจา้ของอนัแทจ้ริง โดยพฤติการณ์ซ่ึงท าให้เห็นวา่
ลูกหน้ีเป็นเจา้ของในขณะท่ีมีการของใหลู้กหน้ีนั้นลม้ละลาย 

ในการด าเนินการรวบรวมบรรดาทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลายนั้ น  
เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยมี์อ านาจเขา้ยึดดวงตรา สมุดบญัชี และเอกสารของลูกหน้ี รวมถึงบรรดา
ทรัพยสิ์นซ่ึงอยูใ่นความครอบครองของลูกหน้ี และบรรดาทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นอนัอาจแบ่งไดใ้นคดี
ลม้ละลาย โดยผลของค าสั่งพิทกัษท์รัพยถื์อเสมือนเป็นหมายของศาลท่ีใหอ้ านาจเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยเ์ขา้ท าการยดึทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ไดท้นัที ดงัท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 19 วรรคหน่ึง 

นอกจากน้ี เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก์็มีอ านาจขอให้ศาลสั่งให้พนกังานไปรษณียโ์ทร
เลขส่งโทรเลข ไปรษณียภ์ณัฑ์ จดหมาย หรือหนงัสือต่าง ๆ ท่ีมีถึงลูกหน้ีภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 
6 เดือนนบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีถูกสั่งพิทกัษท์รัพยไ์ปยงัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์ามมาตรา 21199 

(3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของ
ลูกหน้ี 

การประนีประนอมยอมความก็ดีการฟ้องร้องก็ดี หรือการต่อสู้คดีก็ดี หากเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ี ต่างก็ตกอยูใ่นอ านาจของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยท์ั้งส้ิน ลูกหน้ีไม่มี
อ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินของตนแต่อย่างใด ทั้ งน้ีไม่ว่าจะในชั้น
พิจารณาหรือชั้นบงัคบัคดีก็ตาม 

อย่างไรก็ดี การด าเนินคดีในคดีลม้ละลายของลูกหน้ีย่อมสามารถกระท าได ้มิใช่เร่ือง
ตอ้งห้ามตามมาตรา 22 (3) แต่อย่างใด ตวัอย่างเช่นการโตแ้ยง้และการอุทธรณ์เก่ียวกบัค าขอรับ
ช าระหน้ี การคดัคา้นการขายทอดตลอด เป็นตน้ นอกจากน้ี ขอ้จ ากดัอ านาจของลูกหน้ีก็ไม่รวมถึง
การฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีอาญาดว้ย200 
  

                                                           

 199เพ่ิงอ้าง, น. 56-58. 
 200แหล่งเดิม.  
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อยา่งไรก็ตาม อ านาจของเจา้พนกังานพิทกษท์รัพยมี์ขอ้จ ากดัดงัน้ี201 
(1)  การกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์แห่งการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตอ้งได้รับความ

เห็นชอบจากศาล202 
(2)  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกระท าการต่อไปน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจาก

กรรมการเจา้หน้ีก่อน203 
 ก.  การถอนการยดึในคดีลม้ละลาย204 
 ข.  โอนทรัพยสิ์นใด ๆ นอกจากวธีิการขายทอดตลาด 
 ค.  สละสิทธิ   
 ง.  ฟ้องหรือถอนฟ้องคดีแพง่เก่ียวกบัทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลายหรือฟ้องหรือถอนฟ้อง
คดีลม้ละลาย 
 จ.  ประนีประนอมยอมความหรือมอบคดีใหอ้นุญาโตตุลาการวนิิจฉยั  

อย่างไรก็ตาม หากกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกันถูกฟ้องล้มละลายและศาลมีค าสั่ง
พิทกัษท์รัพยไ์ม่วา่ชัว่คราวหรือเด็ดขาด ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนั
อาจตกลงกันให้เป็นเหตุบังคบัหลักประกันได้ โดยเม่ือผูบ้ ังคับหลักประกันมีค าวินิจฉัยบังคับ
หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการดงักล่าวแลว้ กฎหมายก าหนดให้ผูใ้ห้หลกัประกนัตอ้งส่งมอบกิจการท่ี
เป็นหลักประกนั ดวงตรา สมุดบญัชี และเอกสารเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หน้ีสินตลอดจนสิทธิต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับกิจการท่ีเป็นหลักประกันให้แก่ผูบ้ ังคับหลักประกันภายใน 7 วนั205 โดยผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัก็จะเขา้มามีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการบ ารุงรักษา จดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัจนกวา่จะมีการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั206 
 เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาวา่จะเกิดปัญหาของการทบัซ้อนและขดักนัของ
บทบาทอ านาจหน้าท่ีระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กับ บทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ ังคับ
หลกัประกันหรือไม่ เน่ืองจากต่างฝ่ายต่างมีหน้าท่ีเขา้มาดูแลทรัพยสิ์นของลูกหน้ีและ/หรือผูใ้ห้
หลักประกัน โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้ามาดูแลและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหน้ี 
เพื่อจ าหน่าย โดยอาจจ าหน่ายแยกช้ินหรือแยกส่วนเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีให้กับบรรดาเจ้าหน้ี

                                                           

 201พีรพร เรืองรองปัญญา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 63, น. 124. 
 202พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 144. 
 203พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 145. 
 204พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 158.  
 205พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 72.  
 206พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 72.  
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ทั้งหลาย แต่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเขา้มาดูทรัพยสิ์นเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบักิจการท่ีน ามาเป็น
หลกัประกนั เพื่อจ าหน่ายในลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจต่อไปไดท้นัที  
 ซ่ึงในประเด็นดังกล่าว ผูเ้ขียนเห็นว่าเม่ือศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัยงัคงสามารถท่ีจะด าเนินการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการต่อไปได ้เน่ืองจากเม่ือมี
การท าสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและได้มีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนแล้วนั้ น 
มาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ถือวา่ผูรั้บหลกัประกนั
เป็นเจา้หน้ีมีประกนัตามกฎหมายว่าดว้ยล้มละลาย ซ่ึงผูรั้บหลกัประกนัจะมี 2 ทางเลือก กล่าวคือ
ทางเลือกแรก กฎหมายล้มละลายก าหนดว่าเจ้าหน้ีมีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นอนัเป็น
หลักประกันซ่ึงลูกหน้ีได้ให้ไวก่้อนถูกพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ต้องขอรับช าระหน้ี แต่ต้องยอมให ้
เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยต์รวจดูทรัพยสิ์นนั้น207 ดงันั้น หากผูรั้บหลกัประกนัเลือกทางเลือกแรก 
ผูรั้บหลักประกันโดยผูบ้ ังคับหลักประกันจึงย่อมจะสามารถเข้ามามีบทบาทในการบังคับกับ
หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการได ้โดยท่ีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัก็ไม่น่าท่ีจะ
ทบัซ้อนหรือขดัแยง้กนั เพียงแต่ผูรั้บหลกัประกนัโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัตอ้งยอมให้เจา้พนกังาน
พิทกัษท์รัพยต์รวจดูทรัพยสิ์นนั้น  
 ในส่วนของทางเลือกท่ีสอง มาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 
ก าหนดให้เจ้าหน้ีมีประกันอาจใช้สิทธิขอรับช าระหน้ีได้ ซ่ึงต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขอย่างใด 
อยา่งหน่ึงใน 4 ประการ208 ไดแ้ก่ 

1)  ยินยอมสละทรัพยสิ์นอนัเป็นหลักประกนัเพื่อประโยชน์แก่เจา้หน้ีทั้งหลายแล้ว
ขอรับช าระหน้ีเตม็จ านวน 

2)  เม่ือได้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับช าระหน้ีส าหรับ
จ านวนท่ียงัขาด 

3)  เม่ือไดข้อให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั
แลว้ ขอรับช าระหน้ีส าหรับจ านวนท่ียงัขาดอยู ่

4)  เม่ือตีราคาทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัแล้ว ขอรับช าระหน้ีส าหรับจ านวนท่ียงั 
ขาดอยู่ กรณีน้ีเจา้หน้ีตอ้งระมดัระวงัในกาตีราคาทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัให้พอเหมาะพอควร  
ถ้าตีราคาต ่าไป เจา้พนักงานอาจใช้สิทธิไถ่ถอนเอาทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกันมารวมในกอง
ทรัพยสิ์นของผูล้ม้ละลายได ้ในทางกลบักนั หากเจา้หน้ีตีราคาสูงไป เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอ์าจ

                                                           

 207พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 95.  
 208วชิา มหาคุณ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 58, น. 235 – 240. 
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ปล่อยทรัพยน์ั้นให้หลุดเป็นสิทธิแก่เจา้หน้ีไปตามราคาท่ีเจา้หน้ีตีมา ซ่ึงท าให้เจา้หน้ีขาดทุนท่ีได้
ทรัพยน์ั้นในราคาแพงพอสมควร 
 ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า หากผูรั้บหลักประกันเลือกทางเลือกท่ีสอง คงมีส่วนน้อยท่ีผูรั้บ
หลกัประกนัจะยอมสละหลกัประกนัแลว้มาขอรับช าระหน้ีในฐานะเจา้หน้ีไม่มีประกนั อยา่งไรก็ดี 
ผูรั้บหลกัประกนัโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัอาจเลือกบงัคบัเอาแก่ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัแลว้ 
ขอรับช าระหน้ีส าหรับจ านวนท่ียงัขาดหรือผูรั้บหลกัประกันโดยผูบ้งัคบัหลักประกนัอาจขอให ้
เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยข์ายทอดตลาดทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัแลว้ ขอรับช าระหน้ีส าหรับ
จ านวนท่ียงัขาดอยู่หรือผูรั้บหลักประกันโดยผูบ้ ังคบัหลักประกันอาจตีราคาทรัพย์สินอนัเป็น
หลกัประกนัแลว้ ขอรับช าระหน้ีส าหรับจ านวนท่ียงัขาดอยูก่็ได ้ซ่ึงในกรณีดงักล่าวเหล่าน้ี จะเห็นวา่
กฎหมายได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ีของเจา้หน้ีมีประกนัไวช้ดัเจนเล้ว ซ่ึงหากหน้ียงัขาดอยู ่
จึงมาขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยต่์อไป ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า ในกรณีกิจการท่ี
น ามาเป็นหลักประกันถูกพิทักษ์ทรัพย์ บทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ ังคับหลักประกันในการ
ด าเนินการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการจึงไม่น่าท่ีจะทบัซอ้นหรือขดัแยง้กบับทบาทอ านาจหนา้ท่ี
ของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
 นอกจากน้ี ในกรณีท่ีกิจการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการนั้น ภายหลงัศาลมีค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี จะมีบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการอยูห่ลายฝ่าย โดยผูท้  า
แผน ผูบ้ริหารชัว่คราว ผูบ้ริหารแผนจะเขา้มาควบคุมดูแลและบริหารกิจการของลูกหน้ีให้เป็นไป
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการภายใตก้ารก ากบัดูแลของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์อยา่งไรก็ตาม หากกิจการท่ี
น ามาเป็นหลกัประกนัเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัอาจ
ตกลงกนัให้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุบงัคบัหลักประกันได้ โดยเม่ือผูบ้งัคบัหลักประกันมี 
ค าวินิจฉัยบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการดงักล่าวแล้ว ผูบ้งัคบัหลกัประกนัก็จะเขา้มามีบทบาท
อ านาจหนา้ท่ีในการบ ารุงรักษา จดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัจนกวา่จะมีการจ าหน่าย
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนั209 เม่ือเป็นเช่นน้ีกรณีจึงมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาวา่ เม่ือศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการท่ีน ามาเป็นหลักประกันแล้ว กิจการดังกล่าวจะตกอยู่ภายใต้สภาวะพักการช าระหน้ี 
(Automatic Stay) ตามมาตรา 90/12 แห่งพระราชบญัญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซ่ึงได้จ  ากัดอ านาจ
ของเจา้หน้ีไวห้ลายประการ อาทิ ห้ามเจา้หน้ีฟ้องลูกหน้ีเป็นคดีแพ่งเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ี
ห้ามมิให้เจา้หน้ีตามค าพิพากษาบงัคบัคดีแก่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีห้ามมิให้เจา้หน้ีมีประกนับงัคบั
ช าระหน้ีเอาแก่ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั เป็นตน้ ดงัน้ี ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะสามารถด าเนินการ
บังคบัหลักประกันท่ีเป็นกิจการต่อไปได้หรือไม่ และผูบ้ ังคับหลักประกันจะสามารถเข้ามามี
                                                           

 209พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 73. 
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บทบาทในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการท่ีเป็นหลักประกัน โดยเข้ามาด าเนินการร่วมกับผูบ้ริหาร
ชัว่คราว ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผน หรือเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดห้รือไม่ ซ่ึงในประเด็นน้ีผูเ้ขียน
เห็นวา่ เม่ือกิจการอยูภ่ายใตส้ภาวะพกัการช าระหน้ีตามมาตรา 90/12 ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจึงไม่อาจ
บงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการได ้ 
 อยา่งไรก็ตาม พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/13 ไดบ้ญัญติัไวว้า่  
 “เจา้หน้ีและบุคคลซ่ึงถูกจ ากดัสิทธิตามมาตรา 90/12 อาจยื่นค าร้องต่อศาลท่ีรับค าร้อง
ขอเพื่อให้มีค  าสั่งแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอ้จ ากดัสิทธิของตนตามมาตรา 90/12 ได ้หากการ
จ ากดัสิทธิของผูร้้องนั้น 

(1)  ไม่มีความจ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูกิจการ หรือ 
(2)  มิไดใ้หค้วามคุม้ครองสิทธิของเจา้หน้ีมีประกนัอยา่งเพียงพอ 

 เม่ือไดรั้บค าร้องตามวรรคหน่ึง ใหศ้าลด าเนินการพิจารณาเป็นการด่วน หากปรากฏเหตุ
ตามวรรคหน่ึง ให้ศาลมีค าสั่งตามท่ีเห็นสมควรเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูร้้อง และหากเป็นกรณี
ตาม (2) ศาลอาจมีค าสั่งใหด้ าเนินการแกไ้ขเพื่อใหเ้จา้หน้ีมีประกนัไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเพียงพอ
ก็ได”้ 
 ดงันั้น จากบทบญัญติัมาตรา 90/13 หากกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัเขา้สู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูกิจการนั้น ผูบ้งัคบัหลกัประกนัยงัมีสิทธิท่ีจะยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอยกเลิกขอ้จ ากดัสิทธิตาม
มาตรา 90/12 ได ้โดยเหตุท่ีจะร้องขอไดน้ั้นจะตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  

1)  การจ ากดัสิทธิตามมาตรา 90/12 ไม่มีความจ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูกิจการ (Not Necessary 
to an Effective Reorganization) เช่น210 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6217/2548 
 มูลหน้ีของผูร้้องเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการผูร้้องจึงไดรั้บการคุม้ครอง
สิทธิด้วยการขอรับช าระหน้ีในการฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบญัญติัล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 
90/27 อยู่แล้ว ทั้ งหน้ีของผูร้้องเกิดจากการช าระเงินซ้ือบ้านพร้อมท่ีดินจากการประกาศขายของ
ลูกหน้ี แต่ไม่มีการส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธ์ิให้ซ่ึงเป็นมูลหน้ีท่ีเกิดจากการด าเนิน ธุรกิจของ
ลูกหน้ี โดยมีเจา้หน้ีอีกหลายรายท่ีอยูใ่นฐานะเดียวกบัผูร้้องท่ีตอ้งจดัอยูใ่นกลุ่ม เจา้หน้ีเดียวกนัและ
ตามมาตรา 90/42 ทวิ และมาตรา 90/42 ตรี สิทธิของเจา้หน้ีท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการ
ปฏิบัติเท่าเทียมกัน การยกเลิกข้อจ ากัดสิทธิให้แก่ผูร้้องจึงก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและ 

                                                           

 210เอ้ือน ขุนแก้ว, กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ Reorganization Law, กรุงเทพมหานคร: บริษัท กรุงสยาม  
พบัลิชช่ิง จ ากดั, 2558), น. 60-67. 
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ไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้ีรายอ่ืนในกลุ่มเดียวกัน การจ ากัดสิทธิของผูร้้องจึงยงัมีความจ าเป็นต่อ 
การฟ้ืนฟูกิจการ 
 ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ หากผูบ้งัคบัหลกัประกนัยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอยกเลิกขอ้จ ากดัสิทธิ
ตามมาตรา 90/12 (6) เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งให้ผูรั้บหลกัประกนัซ่ึงเป็นเจา้หน้ีมีประกนับงัคบัช าระ
หน้ีเอาแก่กิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนั โดยอา้งว่าการจ ากดัสิทธิไม่มีความจ าเป็นต่อการฟ้ืนฟู
กิจการนั้นไม่น่าจะสามารถท าได ้เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของการฟ้ืนฟูกิจการคือการมุ่งท่ีจะรักษา
องค์กรทางธุรกิจท่ีประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวให้สามารถกลับมา
ด าเนินการตามปกติได ้เพื่อท่ีจะสามารถน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีทั้งหลาย ในขณะเดียวกนั 
ก็เป็นการรักษาไวซ่ึ้งองค์กรธุรกิจนั้น ๆ ซ่ึงหากศาลมีค าสั่งยกเลิกขอ้จ ากดัสิทธิตามมาตรา 90/12 
โดยอนุญาตให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนับงัคบัหลกัประกนัท่ีน ามากิจการแลว้นั้น ยอ่มจะส่งผลกระทบ
ต่อการฟ้ืนฟูกิจการอยา่งแน่นอน เพราะหากมีการจ าหน่ายกิจการออกไปกล่าวคือเป็นการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ กิจการนั้น 
จึงไม่มีทรัพยสิ์นหลกัในการประกอบธุรกิจ และยอ่มไม่สามารถท่ีจะฟ้ืนฟูกิจการได ้ดงันั้น ผูเ้ขียน
จึงเห็นว่า การจ ากัดสิทธิของผูรั้บหลกัประกนัและผูบ้งัคบัหลกัประกันโดยห้ามบงัคบัช าระหน้ี 
เอาแก่กิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนั จึงยงัถือวา่มีความจ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูกิจการ  

2)  การจ ากดัสิทธิตามมาตรา 90/12 นั้นมิไดใ้ห้ความคุม้ครองสิทธิของเจา้หน้ีมีประกนั
อยา่งเพียงพอ 

ในการด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการนั้น หากว่าทรัพยห์ลกัประกนัเป็นทรัพยสิ์นหลกัในการ
ด าเนินกิจการของลูกหน้ี การท่ี เจ้าหน้ีมีประกันจะบังคับเอาแก่ทรัพย์หลักประกันนั้ นย่อม
กระทบกระเทือนต่อการฟ้ืนฟูกิจการ มาตรา 90/12 (6) จึงบญัญติัวา่ การท่ีเจา้หน้ีมีประกนัจะบงัคบั
เอาแก่ทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนัไดน้ั้นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาลลม้ละลายกลางเสียก่อน ซ่ึงการท่ี
ศาลจะพิจารณาอนุญาตตามค าร้องนั้น ศาลอาจอนุญาตให้เจา้หน้ีมีประกันด าเนินคดีบังคบัแก่
หลกัประกนั หรือสั่งให้มีการด าเนินการแกไ้ขเพื่อคุม้ครองเจา้หน้ีมีประกนัให้ไดรั้บความคุม้ครอง
อยา่งเพียงพอ ซ่ึงมาตรา 90/14 ไดก้ าหนดไวว้า่  

“การด าเนินการดงัต่อไปน้ีถือเป็นการใหค้วามคุม้ครองแก่เจา้หน้ีมีประกนัอยา่งเพียงพอ
แลว้ 

(1)  มีการช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีมีประกันในจ านวนเท่ากับมูลค่าท่ีลดลงไปของ
ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัท่ีตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของการจ ากดัสิทธิตามมาตรา 90/12 (6) เพราะ
เหตุของการจ ากดัสิทธินั้น 
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(2)  มีการให้หลักประกันแก่เจา้หน้ีมีประกันเพื่อชดเชยหลักประกนัเดิมในจ านวน
เท่ากบัมูลค่าท่ีลดลงไปของทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัท่ีตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของการจ ากดัสิทธิ
ตามมาตรา 90/12 (6) เพราะเหตุการจ ากดัสิทธินั้น หรือ 

(3)  มีการด าเนินการอ่ืนใดท่ีเจา้หน้ีมีประกันนั้นยินยอม หรือท่ีศาลเห็นว่าจะท าให้
เจา้หน้ีมีประกนัสามารถไดรั้บช าระหน้ีของตนตามมูลค่าของทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัในเวลา
ท่ีมีการยื่นค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการพร้อมดอกเบ้ียและผลประโยชน์ตามสัญญา เม่ือการด าเนินการ
ตามความในหมวดน้ีส้ินสุดลง” 
 ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ เน่ืองจากกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัถือเป็นทรัพยสิ์นหลกัในการ
ด าเนินกิจการของลูกหน้ี หากศาลมีค าสั่งยกเลิกข้อจ ากดัสิทธิตามมาตรา 90/12 โดยอนุญาตให้ 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนับงัคบัหลกัประกนัท่ีน ามากิจการแล้วนั้น ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนฟู
กิจการอยา่งแน่นอน ดงันั้น จึงอาจมีความเป็นไปไดม้ากกวา่วา่ศาลอาจจะมีค าสั่งให้มีการด าเนินการ
แกไ้ขเพื่อคุม้ครองผูรั้บหลกัประกนัในฐานะเจา้หน้ีมีประกนัใหไ้ดรั้บความคุม้ครองอยา่งเพียงพอ 

นอกจากน้ี ไม่ว่าศาลจะมีค าสั่งยกค าร้องหรือมีค าสั่งให้มีการด าเนินการแก้ไขเพื่อ
คุม้ครองผูรั้บหลกัประกนัในฐานะเจา้หน้ีมีประกนัให้ไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเพียงพอ ก็มีประเด็น
ท่ีน่าพิจารณาวา่เม่ือผูบ้งัคบัหลกัประกนัไม่สามารถด าเนินการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการไดน้ั้น 
บทบาทอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเป็นอยา่งไรต่อ ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ เน่ืองจากผูบ้งัคบั
หลักประกันจะต้องเป็นผู ้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี 
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการประเมินราคาทรัพยสิ์น ทั้งน้ี จะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดดงัต่อไปน้ี211 

1)  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี
ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

2)  เป็นผูท่ี้ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตามกฎหมายว่าด้วย
ทนายความต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

3)  เป็นผูท้  าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัหลกัประกนัท่ีไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บความ
เห็นชอบ หรือข้ึนทะเบียน ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 3 ปี จากหน่วยงานของรัฐ สมาคมจดทะเบียน 
หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
  

                                                           

 211ขอ้ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต  
การขอต่อใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุญาตผูบ้งัคบัหลกัประกนั พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 
13 พฤษภาคม 2559. 
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(1) อนุญาโตตุลาการท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัส านกังานศาลยติุธรรม 
(2) ผูเ้ช่ียวชาญศาล ด้านการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีข้ึนทะเบียนไวก้ับส านักงาน 

ศาลยติุธรรม 
(3) ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บักรมบงัคบัคดี 
(4) ผูป้ระเมินซ่ึงเป็นผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือผูป้ระเมินหลกัชั้นวฒิุท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสมาคม
นกัประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย 

ดงันั้น การท่ีบทบาทของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตอ้งหยดุชะงกัลงไปยอ่มไม่เกิดประโยชน์
ใด ๆ โดยผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ควรมีบทบัญญัติท่ีให้อ านาจผูบ้ ังคับหลักประกันสามารถมา
ด าเนินการ และ/หรือ ให้ความร่วมมือกบัผูท้  าแผน หรือผูบ้ริหารแผน ในการจดัท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ต่อไปซ่ึงน่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่  
 ทั้ งน้ี ในส่วนของการฟ้ืนฟูกิจการ SMEs นั้น ก าหนดให้ต้องมีการจดัท าแผนฟ้ืนฟู
กิจการเพื่อเสนอต่อบรรดาเจ้าหน้ีก่อนยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าอาจมี
บทบญัญติัท่ีก าหนดให้ผูรั้บหลกัประกนัอาจให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัเขา้มามีบทบาทในการจดัท า
แผนฟ้ืนฟูกิจการเพื่อให้เจา้หน้ีทั้งหลายลงมติก่อนท่ีจะยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลาย
กลางต่อไป 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดม้ากข้ึน โดยสามารถน าทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจมาใช้เป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีโดยไม่ต้องมีการส่งมอบการครอบครองแก่เจา้หน้ี  
ซ่ึงจะส่งผลให้ผูป้ระกอบการยงัคงมีทรัพยสิ์นเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการต่อไป หากกรณีมีเหตุ
บงัคบัหลกัประกนัเกิดข้ึน ผูรั้บหลกัประกนัก็สามารถด าเนินการบงัคบัหลกัประกนัไดท้นัที โดย 
ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการทางศาลหรือเจา้พนกังานบงัคบัคดี พระราชบญัญติัดงักล่าวจึงเป็นการสร้าง
ระบบการบงัคบัหลกัประกนัท่ีมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
 ในส่วนของการน ากิจการมาเป็นหลักประกันนั้น หมายถึง การน าทรัพย์สินท่ีผูใ้ห้
หลกัประกนัใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจมาใช้เป็น
หลกัประกนัการช าระหน้ี ซ่ึงผูใ้ห้หลกัประกนัอาจโอนบรรดาทรัพยสิ์นสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น
ให้แก่บุคคลอ่ืนในลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไปไดท้นัทีโดยในการท า
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจกรณีน ากิจการมาเป็นหลักประกันนั้น ผูใ้ห้หลักประกันและผูรั้บ
หลกัประกนัจะตอ้งมีการตกลงกนัแต่งตั้ง “ผูบ้งัคบัหลกัประกนั”ซ่ึงเป็นบุคคลหน่ึงหรือหลายคนท่ี
ไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทะเบียน และเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการบริหารกิจการ
และการตรวจสอบและประเมินราคาสินทรัพยข์องนิติบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อเขา้มาท า
หน้าท่ีเป็นคนกลางในการด าเนินการบังคับหลักประกัน หากมีเหตุบังคบัหลักประกันเกิดข้ึน  
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเป็นผูไ้ต่สวนและวินิจฉัยว่ามีเหตุบงัคบัหลกัประกนัหรือไม่ หากเห็นว่ามี
เหตุบงัคบัหลกัประกนัผูบ้งัคบัหลกัประกนัก็จะด าเนินการบงัคบัหลกัประกนัต่อไป 
 ภายหลงัจากท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัได้มีค  าวินิจฉัยบงัคบัหลักประกนัแล้ว ผลของค า
วินิจฉัยดงักล่าวท าให้อ านาจหน้าท่ีของผูใ้ห้หลกัประกนัในการจดัการกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั
ส้ินสุดลงทนัทีโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเขา้มามีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 1) อ านาจหนา้ท่ีใน
การรวบรวมทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลักประกัน 2) อ านาจหน้าท่ีในการบ ารุงรักษา จดัการและด าเนิน
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กิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 3) อ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดราคาและจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 
และ 4) อ านาจในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 
 จากการศึกษาเก่ียวกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผู ้บังคับหลักประกันตาม
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และจากการศึกษาบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ 
ผูบ้ ังคบัหลักประกันตามกฎหมายของประเทศองักฤษ และกฎหมายแม่แบบของ EBRD พบว่า
บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัภายหลงัท่ีไดมี้ค าวินิจฉยับงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็น
กิจการตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 นั้น ยงัมีความไม่ชดัเจนในบางขอ้บาง
ประเด็น อาจก่อให้เกิดขอ้สงสัยหรือเกิดปัญหาในการตีความได ้อีกทั้งบทบาทและอ านาจหน้าท่ี
ของผูบ้งัคบัหลักประกันในบางประการมีการบัญญติัไวก้วา้งเกินไป และในบางประการมีการ
บญัญติัไวจ้  ากดัเกินไป ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัได ้โดยอาจสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ในส่วนของกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการนั้น เน่ืองจากมีการก าหนด
ไวแ้ตกต่างจากกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์นทัว่ไป ส่งผลให้เกิดขอ้สัยวา่เหตุใด 
จึงมีการก าหนดกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัไวแ้ตกต่างกนั ซ่ึงผูเ้ขียนไดศึ้กษาถึงท่ีมาของการตั้ง 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัของไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศแลว้พบวา่ สาเหตุท่ีมีการก าหนด
กระบวนการบงัคบัหลักประกันไวต่้างกันนั้น เน่ืองมาจากมีแนวความคิดในการตรากฎหมายท่ี
ต่างกนั โดยกรณีของการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์นทัว่ไปนั้น มีแนวคิดมาจากกระบวนการ
บังคับหลักประกันตาม Article 9 ของกฎหมายแม่แบบทางพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Uniform Commercial Code)โดยก าหนดว่า เม่ือมีเหตุบงัคบัหลกัประกนัตามสัญญา ผูใ้ห้หลกัประกนั 
มีสิทธิเขา้ครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัโดยวิธีการท่ีไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน และสามารถน าทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัน าออกขายเพื่อช าระหน้ี
หรือให้หลุดเป็นสิทธิโดยไม่ตอ้งฟ้องศาลได ้ส่วนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการนั้น มีแนวคิด
มาจากการด าเนินการบงัคบัหลกัประกันแบบ Floating Charge ขององักฤษ โดยเม่ือมีเหตุบงัคบั
หลักประกันเกิดข้ึน จะมีการตั้ งผูบ้ ังคับหลักประกันประเภทต่าง ๆ เพื่อเข้ามาท าหน้าท่ีบังคับ
หลักประกันท่ีเป็นกิจการ โดยอาจมีอ านาจเข้าไปด าเนินธุรกิจแทนกรรมการบริษัทของลูกหน้ี 
เพื่อให้บริษทัของลูกหน้ีพน้จากวิกฤติการณ์ท่ียากล าบากและสามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้หรือ
อาจขายกิจการในส่วนท่ีไม่ได้ก าไร หรือบางกรณีอาจจ าเป็นต้องขายธุรกิจของลูกหน้ีไปทั้ ง
โครงการ เป็นตน้ 

2)  จากการศึกษามาตรา 71 ของพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซ่ึง
บญัญติัว่า “ในกรณีท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีค าวินิจฉัยบงัคบัหลกัประกนัให้อ านาจหน้าท่ีในการ
จดัการกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัของผูใ้หห้ลกัประกนัเป็นอนัส้ินสุดลง และใหอ้ านาจหนา้ท่ีดงักล่าว
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กบัทั้งให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของผูใ้ห้หลกัประกนัในกิจการท่ี
เป็นหลกัประกนัยกเวน้สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผลตกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัทนัที…” นั้น ผูเ้ขียน
พบวา่กฎหมายยงับญัญติัไวไ้ม่ชดัเจนเพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการตีความเก่ียวกบัสิทธิตาม
กฎหมายของผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของผูใ้หห้ลกัประกนัท่ีจะตกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนั 
 นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีค าวินิจฉัยวา่มีเหตุบงัคบัหลกัประกนัแลว้ 
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะมีอ านาจหน้าท่ีบ ารุงรักษา จดัการ และด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัไป
จนกว่าจะจ าหน่ายไดต้ามมาตรา 73 ต่อไป ซ่ึงจากการศึกษาผูเ้ขียนพบวา่ยงัมีปัญหาในการตีความ
เก่ียวกับการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลักประกันว่าจะรวมถึงการโอนหุ้นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผูถื้อหุน้ส่วนดว้ยหรือไม่ 
 จากประเด็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ หากมีการตีความไม่ถูกตอ้งแลว้ หรือไม่มีบรรทดั
ฐานในการตีความ ผูเ้ขียนเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบรรดาผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน 
รวมทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินการและการบริหารกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัโดยผูบ้งัคบั
หลกัประกนั และอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัได ้ 

3) จากการศึกษาบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ ังคับหลักประกันตามมาตรา 73  
ซ่ึงก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัหลกัประกนัมีอ านาจในการตรวจสอบและประเมินราคากิจการท่ี
เป็นหลกัประกนั ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั ด าเนินการ
จ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั และจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั 
พบว่า กฎหมายมีการก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในส่วนน้ีไวก้วา้ง
เกินไป โดยไม่มีการก าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาและวธีิการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็น
หลักประกันไม่มีการก าหนดกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกันจะท าการจ าหน่าย
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนัไว ้และไม่มีบทบญัญติัท่ีให้ความคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีท่ีมีการ
ก าหนดราคาท่ีไม่เป็นธรรมหรือมีการวิธีการจ าหน่ายกิจการท่ีไม่เหมาะสม นอกจากน้ี ยงัไม่มีการ
ก าหนดวา่หากไม่สามารถจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัได ้จะมีวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

4) จากการศึกษาบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้ ังคับหลักประกันในการบังคับ
หลักประกันท่ีเป็นกิจการตามมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
เปรียบเทียบกบับทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามกฎหมายของประเทศองักฤษ
และตามกฎหมายแม่แบบของ EBRD พบว่า กฎหมายของประเทศองักฤษ มีการก าหนดผูบ้งัคบั
หลกัประกนัท่ีสามารถบงัคบัหลกัประกนัแบบลอยหรือหลกัประกนัแบบไม่เฉพาะเจาะจง (Floating 
Charge) ไวห้ลายประเภท และมีการก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัไว้
อย่างกวา้งขวาง โดย Administrator จะมีอ านาจหน้าท่ีกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อรักษา
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สถานะของบริษทั ธุรกิจและทรัพยสิ์นของบริษทั ซ่ึงเป็นจุดประสงค์หลกัของกระบวนการพื้นฟู
กิจการ หรือในกรณีของ Administrative Receiver จะมีอ านาจครอบครองกิจการขายกิจการจ าหน่าย
หรือการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของบริษทักูย้ืมเงินด าเนินกิจการของบริษทัปรับโครงสร้างบริษทั 
เป็นตน้ส่วนหนา้ท่ีของ Receiver นั้นจะมีอ านาจเพียงจ ากดัเท่าท่ีศาลก าหนดไวใ้นการแต่งตั้งผูบ้งัคบั
หลกัประกนัดงักล่าว นอกจากน้ี ในส่วนของกฎหมายแม่แบบของ EBRD ก็มีการให้ทางเลือกแก่ 
ผู ้บังคับหลักประกันในการบังคับหลักประกันท่ี เป็นกิจการโดยอาจจ าหน่ายกิจการท่ี เป็น
หลกัประกนัแบบแยกช้ิน หรือจะจ าหน่ายไปทั้งกิจการในลกัษณะท่ีกิจการสามารถด าเนินต่อไปก็ได ้
ในขณะท่ีบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 73 มีการบญัญติัไวค้่อนขา้ง
จ ากัดกล่าวคือ ผูบ้ ังคบัหลักประกันมีอ านาจหน้าท่ีบ ารุงรักษา จดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนั โดยทา้ยท่ีสุดแลว้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งท าการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั
และน าเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีเท่านั้น โดยจะตอ้งเป็นการจ าหน่ายไปทั้งกิจการในลกัษณะท่ี
ผูรั้บโอนสามารถประกอบกิจการดงักล่าวไดท้นัที การท่ีกฎหมายจ ากดัให้ตอ้งจ าหน่ายกิจการเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น อาจท าให้ผูใ้ห้หลกัประกนัตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ และ
อาจตอ้งสูญเสียกิจการท่ีตนไดส้ร้างมาได ้ทั้งท่ีหากผูบ้งัคบัหลกัประกนัด าเนินกิจการต่อไป กิจการ
นั้นอาจฟ้ืนตวัโดยอาจจะสามารถท ารายไดแ้ละท าก าไรต่อไปในอนาคตได ้อนัจะท าให้กิจการนั้น 
มีรายไดเ้พื่อน ามาจดัสรรช าระหน้ีให้แก่ผูรั้บหลกัประกนัต่อไป ซ่ึงน่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งมากกวา่กรณีท่ีจะตอ้งมีการจ าหน่ายกิจการออกไป 

5)  ในกรณีท่ีกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัถูกศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็น
ค าสั่งพิทกัษ์ทรัพยช์ั่วคราวหรือค าสั่งพิทักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะเข้ามามี
บทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการรวบรวมและจดัการบรรดากองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 หรือในกรณีท่ีกิจการท่ีน ามา
เป็นหลกัประกนัเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการนั้น ภายหลงัศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 
จะมีบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการอยูห่ลายฝ่าย โดยผูท้  าแผน ผูบ้ริหารชัว่คราว 
ผูบ้ริหารแผนจะเขา้มาควบคุมดูแลและบริหารกิจการของลูกหน้ีให้เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย ์ในขณะท่ีหากผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีค าวินิจฉัย
หลกัประกนั ท่ีเป็นกิจการดงักล่าวแลว้ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัก็จะเขา้มามีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีในการ
บ ารุงรักษา จัดการและด าเนินกิจการท่ีเป็นหลักประกันจนกว่าจะมีการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัเช่นกนักรณีจึงมีประเด็นปัญหาว่าบทบาทอ านาจหน้าท่ีระหว่างเจา้พนักงานพิทกัษ์
ทรัพย ์ผูท้  าแผน หรือผูบ้ริหารแผน กบั บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเป็นเช่นไร 
จากการศึกษาพบวา่ กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจยงัไม่มีบทบญัญติัมารองรับเก่ียวกบับทบาทและ
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อ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในกรณีท่ีกิจการตอ้งเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายหรือฟ้ืนฟู
กิจการ ซ่ึงหากมีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึนยอ่มอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัได ้
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากปัญหาเก่ียวกบับทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัภายหลงัท่ีได้มี 
ค าวนิิจฉยับงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนขอเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 

 5.2.1 ในประเด็นปัญหาเก่ียวกบัสิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของผูใ้ห้
หลกัประกนัในกิจการท่ีจะตกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 71 นั้น ผูเ้ขียนได้ศึกษาเก่ียวกบั
สิทธิของผูถื้อหุ้นและผูเ้ป็นหุ้นส่วนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้เห็นวา่ กฎหมายควร
มีการก าหนดกรอบท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุ้นวา่หมายถึงแค่เพียงสิทธิในการ
ควบคุมการด าเนินงานของบริษทัเท่านั้น ไดแ้ก่ 

1)  สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ และสิทธิในการเรียก
ประชุม 

2)  สิทธิท่ีจะตรวจดูรายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
3)  สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือ

กฎหมาย 
4)  สิทธิฟ้องกรรมการผูป้ฏิบติังานใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัเม่ือบริษทัไม่ยอมฟ้อง  
นอกจากน้ี ในส่วนของสิทธิตามกฎหมายของผู ้เป็นหุ้นส่วนท่ีจะตกแก่ผู ้บังคับ

หลกัประกนันั้น กฎหมายควรมีการก าหนดกรอบท่ีชัดเจนว่าหมายถึงเฉพาะสิทธิในการควบคุม
ด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดัเท่านั้น ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลด
อ านาจของผูเ้ป็นหุ้นส่วนลง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการท่ีจะเขา้ไปดูแลและ
จดัการกิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัจนกวา่จะมีการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัได ้
 5.2.2 กฎหมายควรมีการก าหนดกรอบท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความหมายของการน ากิจการมาเป็น
หลกัประกนัวา่หมายถึงเฉพาะการน าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการประกอบธุรกิจ อาทิ วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็น
หลักประกันเท่านั้ น ไม่ได้หมายรวมถึงการน าหุ้นของบริษัทมาเป็นหลักประกันด้วย ดังนั้ น  
เม่ือมีการผิดนัดและบงัคบัหลกัประกนั ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งขายและจ าหน่ายกิจการของ
บริษทัออกไป การจ าหน่ายกิจการยอ่มหมายถึงการขายและจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัทั้งหมดไป
ในลกัษณะท่ีผูรั้บโอนกิจการสามารถประกอบธุรกิจต่อไปไดท้นัที กล่าวคือ ตวัทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีใช้
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ในการประกอบกิจการถูกขายไปแลว้ แต่สิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุน้ รวมทั้งบรรดาหน้ีสินต่าง ๆ 
ของบริษทัยงัคงเป็นของบริษทัเหมือนเดิม  
 5.2.3  ควรมีการบญัญติัเก่ียวบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามมาตรา 73 
ให้กวา้งข้ึน โดยให้ทางเลือกแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการพิจารณาวา่จะด าเนินกิจการต่อไป หรือ
จะจ าหน่ายกิจการโดยอาจจ าหน่ายแยกช้ินหรือจ าหน่ายไปทั้งกิจการเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีดงัเช่น
กฎหมายของประเทศอังกฤษหรือกฎหมายแม่แบบของ EBRD เพราะหากกิจการท่ีน ามาเป็น
หลกัประกนัมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ผูใ้ห้หลกัประกนัก็จะมีรายไดเ้พื่อ
น ามาช าระหน้ีให้แก่ผูรั้บหลกัประกนั ในขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถรักษาไวซ่ึ้งกิจการของตนได ้อนั
เป็นการสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย นอกจากน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 73 ไม่ใช่
กฎหมายเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ดงันั้น จึงเห็นควรท่ีจะมีการ
ก าหนดให้ผูใ้ห้หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนัสามารถระบุเก่ียวกบับทบาทและอ านาจหน้าท่ี
ของผูบ้ ังคบัหลักประกันในการบังคบักิจการท่ีเป็นหลักประกันให้แตกต่างจากมาตรา 73 และ
เป็นไปตามท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกนั ซ่ึงน่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
 5.2.4  ควรมีบทบัญญัติท่ีให้อ านาจผูบ้ ังคับหลักประกันสามารถมาด าเนินการ และ/หรือ  
ให้ความร่วมมือกบัผูท้  าแผน หรือผูบ้ริหารแผน ในการจดัท าแผนฟ้ืนฟูกิจการทั้งน้ี ในส่วนของการ
ฟ้ืนฟูกิจการ SMEs นั้น ก าหนดให้ตอ้งมีการจดัท าแผนฟ้ืนฟูกิจการเพื่อเสนอต่อบรรดาเจา้หน้ีก่อน
ยืน่ค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ควรมีบทบญัญติัท่ีก าหนดให้ผูรั้บหลกัประกนัอาจ
ให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัเขา้มามีบทบาทในการจดัท าแผนฟ้ืนฟูกิจการเพื่อให้เจา้หน้ีทั้งหลายลงมติ
ก่อนท่ีจะยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางต่อไป 
 5.2.5  ควรมีการก าหนดกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจนส าหรับผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการจ าหน่าย
หลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ และควรมีการก าหนดบทบญัญติัท่ีคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียกรณีท่ีผูบ้งัคบั
หลกัประกนัก าหนดราคาท่ีไม่เป็นธรรม 
 ทั้งน้ี ผูเ้ขียนเห็นวา่หากสามารถด าเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้ได ้จะท าให้
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผู ้บังคับหลักประกันน้อยลง  
อนัจะส่งผลให้การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนันั้นเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน สมดงัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัหลกัประกนั
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
 
กฎกระทรวงก ำหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บหลักประกัน พ.ศ. 2559 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2559. 
กระทรวงกำรคลัง. “หนังสือท่ี กค 1003/2186 เร่ือง ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักประกันทำงธุรกิจ  

พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ 
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