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บทคัดย่อ
กระบวนการบังคับหลักประกันที่เป็ นกิจการด้วยการจาหน่ายโดยผูบ้ งั คับหลักประกัน เป็ นเรื่ องใหม่
สาหรับประเทศไทย และผูบ้ งั คับหลักประกันก็เป็ นวิชาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ
พ.ศ. 2558 โดยภายหลังที่ผบู ้ งั คับหลักประกันมีคาวินิจฉัยบังคับหลักประกันแล้ว ผูบ้ งั คับหลักประกันจะเป็ นผูม้ ี
อานาจหน้าที่ในการเข้าครอบครองและดาเนิ นกิ จการไปจนกว่าจะจาหน่ ายกิ จการอันเป็ นหลักประกันให้แก่
บุคคลอื่น
จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติมาตรา 73 เพียง
มาตราเดียวที่กล่าวถึงอานาจหน้าที่ในการจาหน่ ายกิ จการของผูบ้ งั คับหลักประกันไว้อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น ไม่มี
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินราคากิจการ กาหนดเวลาขายและวิธีการจาหน่ายไว้
โดยชัดแจ้ง เป็ นเหตุให้สถาบันการเงินไม่อาจประเมินความเสี่ ยงในการบังคับหลักประกันได้อย่างถูกต้อง จึงเป็ น
ข้อจากัดที่ทาให้สถาบันการเงิ นไม่ยอมรับกิ จการไว้เป็ นหลักประกัน ขณะที่กฎหมายหลักประกันของประเทศ
อั ง กฤษ และกฎหมายแม่ แ บบธุ รกรรมที่ มี ห ลั ก ประกั น (Model Law on Secured Transactions 2016) ของ
คณะกรรมาธิ การสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ (United Nations,
Commission on International Trade Law : UNCITRAL) มี การกล่ าวถึ งประเด็นเหล่ านี้ ไว้อย่างชัดเจน ทาให้ไม่มี
ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับหลักประกันส่ งผลให้การนากิจการไปเป็ นหลักประกันเป็ นที่นิยมปฏิบตั ิกนั
ผูว้ จิ ยั จึงเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการจาหน่ายกิจการที่เป็ นหลักประกันโดย
ผูบ้ งั คับหลักประกันของไทยให้มีความชัดเจน เพื่อให้กระบวนการบังคับกิ จการที่เป็ นหลักประกันเป็ นไปด้วย
ความรวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นธรรม
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ABSTACT
The process of enforcing enterprise secured by selling by Administrator is a new concept for
Thailand. Administrator is a new profession that occurs under The Business Security Act 2015. After the
Administrator has a decision to enforce enterprise secured. The Administrator will be the person having the
authority to take possession and operate the enterprise until selling the enterprise secured to another person.
According to studies, it has been found that The Business Security Act 2015 have the only provision
in Section 73 that state of the authority of Administrator to the disposal of the enterprise secured. With a broad
scope of authority and responsibility of Administrator in the disposal of the enterprise secured. There is no
provision that sets the criteria for appraising the enterprise, schedule of sales and the distribution method by
clearly. As a result, The Financial Institutions may not be able to accurately assess the risk of enforcement.
Therefore is a limitation that causes the Financial Institutions are not accepting the enterprise as collateral.
While, Law on the disposal of enterprise secured in United Kingdom and The Model law on Secures Transaction 2016
of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) have these issues by clearly. They are
not the law problems in the enforcement enterprise secured therefore it is popular.
Thus, the author proposed to amend the law relating to the disposal of enterprise secured by
Administrator of Thailand to be clear. In order to the enforcement process of the enterprise secured rapidly
efficiency and fairness.

1. บทนา
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ พ.ศ. 2558 กฎหมายเกี่ ยวกับการจาหน่ ายหลักประกันที่
เป็ นกิ จการในกระบวนการบังคับหลักประกันยังมี ความไม่สมบู รณ์ และชัดเจน ก่ อให้เกิ ดข้อวิตกกัง วลจาก
สถาบันการเงิ นผูซ้ ่ ึ งจะพิจารณารับกิ จการเป็ นหลักประกันอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ี จึงจาต้องศึกษาเพื่อให้ทราบว่า
กระบวนการในการจ าหน่ า ยกิ จ การที่ เ ป็ นหลัก ประกัน ควรจัก ต้อ งเป็ นเช่ น ไร เพื่ อให้ เกิ ดความรวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นธรรม อันจะนาไปสู่ ความมัน่ ใจของ สถาบันการเงิ นที่ จกั รั บกิ จการเป็ นหลักประกัน ซึ่ งจะ
สามารถลดอุ ปสรรคในการเข้าถึ งสิ นเชื่ อของผู ้ประกอบธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) ได้อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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2. หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับการนากิจการมาเป็ นหลักประกันในการชาระหนี้ และบทบาทอานาจ
หน้ าทีข่ องผู้บังคับหลักประกัน
2.1 หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับการนากิจการมาเป็ นหลักประกันในการชาระหนี้
การพิ จารณาให้สิ น เชื่ อของสถาบันการเงิ น หลัก ประกันถื อเป็ นปั จ จัย ส าคัญ และจาเป็ น อย่า งยิ่ง
หลักประกันจะทาให้ความเสี่ ยงของสถาบันการเงินน้อยลง ทั้งยังช่วยให้ผขู ้ อสิ นเชื่อมีโอกาสที่จะได้รับสิ นเชื่ อ
จากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นด้วย
เนื่องจากกฎหมายลักษณะจานองจานาของประเทศไทยมีขอ้ จากัดบางประการ เช่น การจานองจากัด
ทรัพย์สินเฉพาะเพียงอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์พิเศษบางประเภทเท่านั้น ส่ วนการจานาจะสมบูรณ์ ตาม
กฎหมายจะต้องมีการส่ งมอบความครอบครองทรัพย์หลักประกันให้แก่ผรู ้ ับจานา และการจานาจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
ทรั พ ย์น้ ันกลับ คื นสู่ ค วามครอบครองของผู จ้ าน า ท าให้ผูป้ ระกอบการไม่ ส ามารถน าทรั พ ย์สิ นที่ ใ ช้ใ นการ
ประกอบธุ รกิจมาใช้เป็ นหลักประกันด้วยการจานาเพื่อเข้าถึ งสิ นเชื่ อในระบบได้ ทั้งที่ในกิ จการมีทรัพย์สินที่มี
มู ลค่าทางเศรษฐกิ จอยู่ก็ตาม รั ฐจึ งมี แนวคิ ดและหลักการในการช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะในธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถนาทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจทั้งกิจการมาเป็ นหลักประกันในการ
ขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิ นได้ในลักษณะที่ไม่ตอ้ งส่ งมอบทรัพย์สินที่เป็ นประกันให้แก่สถาบันการเงิน โดย
ผูป้ ระกอบการยังสามารถใช้ทรั พย์สินที่เป็ นหลักประกันนั้นดาเนิ นธุ รกิ จต่อไปได้ ในขณะเดี ยวกันเนื่ องจาก
กิ จการที่เป็ นหลักประกันอยู่ในความครอบครองของลู กหนี้ หรื อผูใ้ ห้หลักประกัน รัฐจึงต้องสร้ างความมัน่ ใจ
ให้แก่สถาบันการเงินด้วยการรับรองสิ ทธิ ให้สถาบันการเงินมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย
อันเป็ นเจ้าหนี้ มีบุริมสิ ทธิ ที่จะได้รับชาระหนี้ ก่อนเจ้าหนี้ อื่น และสร้างกระบวนการบังคับหลักประกันให้มีความ
รวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นธรรม โดยในการบังคับกิจการที่เป็ นหลักประกัน กฎหมายให้คู่สัญญาตกลงกัน
แต่งตั้งผูบ้ งั คับหลักประกัน ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้เป็ นผูบ้ งั คับหลักประกันจากกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ อย่างน้อย 1 คน เป็ นผูด้ าเนิ นการบังคับกิจการที่เป็ นหลักประกัน โดยสถาบันการเงินไม่จาต้อง
บังคับสิ ทธิ ผา่ นกระบวนการทางศาลและ เจ้าพนักงานบังคับคดี
2.2 บทบาทอานาจหน้ าทีข่ องผู้บังคับหลักประกัน
เมื่อมีเหตุบงั คับหลักประกันเกิดขึ้น ผูบ้ งั คับหลักประกันมีหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริ ง ให้แล้วเสร็ จ
โดยผูบ้ งั คับหลักประกันจะต้องวินิจฉัยว่ามี เหตุบงั คับหลักประกันหรื อไม่ ในกรณี ที่มีเหตุบงั คับหลักประกัน
และผู ้รั บ หลัก ประกัน ประสงค์ ที่ จ ะบัง คับ หลัก ประกัน ทัน ที ให้ ผู ้บ ัง คับ หลัก ประกัน มี ค าวิ นิ จ ฉัย บัง คับ
หลักประกัน แต่หากไม่มีเหตุบงั คับหลักประกันหรื อมีเหตุบงั คับหลักประกันเกิดขึ้น แต่ผรู ้ ับหลักประกันยินยอม
ผ่อนผันให้แก่ ผูใ้ ห้หลักประกันเป็ นหนังสื อ ให้ถือว่ายังไม่เคยมี เหตุ บงั คับหลักประกันดังกล่าวเกิ ดขึ้น โดยผู ้
บังคับหลักประกันจะต้องวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุบงั คับหลักประกัน ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ งั คับหลักประกันนั้น
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ผูบ้ งั คับหลักประกันจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวด้วยความเป็ นกลาง และมีความเป็ นอิสระ อีกทั้งจะต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยสุ จริ ตและไม่ประมาทเลินเล่อ

3. หลักเกณฑ์ ทางกฎหมายเกีย่ วกับการบังคับหลักประกันทีเ่ ป็ นกิจการตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่ างประเทศ
3.1 ประเทศไทย
ตามมาตรา 73 ของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ พ.ศ. 2558 กาหนดให้ผบู ้ งั คับหลักประกัน
มี อานาจหน้า ที่ ใ นการบ ารุ ง รั ก ษา จัดการและดาเนิ นกิ จการจนกว่า จะจาหน่ ายกิ จการที่ เป็ นหลักประกันได้
ตรวจสอบและประเมิ นราคากิ จการ ก าหนดวิธี ก ารที่ เหมาะสมในการจาหน่ า ยกิ จการ ตลอดจนดาเนิ นการ
จ าหน่ า ย และจัด สรรเงิ น ที่ ไ ด้จ ากการจ าหน่ า ยกิ จ การตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ แต่ ไ ม่ มี ก ฎหมายก าหนด
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับขั้นตอนและวิธีการจาหน่ ายกิ จการไว้ว่าผูบ้ งั คับหลัก ประกันจะพิ จารณากาหนดวิธี ก าร
จาหน่ ายภายใต้หลักการใด จะต้องบอกกล่ าวล่ วงหน้าไปยัง ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยก่ อนการจาหน่ ายหรื อไม่ และจะ
สามารถแยกจาหน่ายทรัพย์สินในกิจการออกเป็ นชิ้น ๆ ได้หรื อไม่ การประเมินราคากิจการเพื่อการกาหนดราคา
ขายมีหลักเกณฑ์อย่างไร และผูบ้ งั คับหลักประกันจะต้องทาการจาหน่ ายกิ จการเมื่ อใด ผูใ้ ห้หลักประกันซึ่ งมี
เจ้าของกิจการมีสิทธิ โต้แย้งคัดค้านการจาหน่ายกิจการที่กาหนดโดยผูบ้ งั คับหลักประกันหรื อไม่ ผูส้ นใจเข้าซื้ อ
กิจการมีสิทธิ เข้าตรวจสอบกิจการที่นาออกจาหน่ายแค่ไหนเพียงใด
3.2 ประเทศอังกฤษ
การบังคับกิจการที่เป็ นหลักประกันแบบลอย (Floating Charge) ผูบ้ งั คับหลักประกันจะทาการครอบงา
บริ ษทั ผูใ้ ห้หลักประกันด้วยการเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินและประเมินราคาทรัพย์สิน บริ หารจัดการบริ ษทั ตาม
สมควร เพื่อให้บริ ษทั นั้นสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งล้มละลายหรื อ
เลิกกิจการ ซึ่ งอาจใช้วิธีเจรจากับเจ้าหนี้ รายอื่น ขายกิจการในส่ วนที่ไม่ได้ ทากาไร ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นและ
เพิ่มรายได้ โดยมีเป้ าหมายเพื่อนารายได้ในอนาคตจากการประกอบกิ จการมาชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้ การ
จาหน่ายทรัพย์สินในกิจการของผูใ้ ห้หลักประกัน เพื่อนาเงินมาชาระหนี้ ผูบ้ งั คับหลักประกันจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมเจ้าหนี้ และจะต้องดาเนิ นการจาหน่ายทรัพย์สินตามวิธีที่เหมาะสมแก่สภาพ
ของทรัพย์สินนั้น ซึ่ งอาจจาหน่ายไปทั้งกิจการ หรื อแยกจาหน่ายก็ได้ โดยปกติการจาหน่ายกิจการทั้งกิจการเพื่อ
นาเงินได้จาก การจาหน่ายกิจการมาชาระหนี้มกั จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผูบ้ งั คับหลักประกันเห็นว่ากิจการของบริ ษทั ลูกหนี้
นั้นไม่สามารถฟื้ นตัวได้อีก
ผูบ้ งั คับหลักประกัน จะสามารถทาการขายหรื อจาหน่ ายกิจการได้เมื่อล่วงพ้นกาหนดระยะเวลา 60 วัน
นับแต่ส่งคาบอกกล่าวบังคับหลักประกัน รวมทั้งแจ้งการแต่งตั้งผูบ้ งั คับหลักประกันไปยัง ผูใ้ ห้หลักประกันและ
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ลูกหนี้ แล้ว โดยก่อนการขายหรื อจาหน่ายกิจการ ผูบ้ งั คับหลักประกันจะต้องพยายามดาเนิ นธุ รกิจและโอนขายไปใน
ลักษณะที่ผูร้ ับโอนสามารถดาเนิ นกิ จการต่อไปได้ และจะต้องทาการขาย ในราคาที่เหมาะสม โดยมีหน้าที่ตอ้ งให้
คาแนะนาแก่ผซู ้ ้ื อตามกาลังความสามารถของผูบ้ งั คับหลักประกัน
ผูบ้ งั คับหลักประกันสามารถพิจารณาวิธีการจาหน่ายกิจการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะโอนขายโดย
ทาสัญญากับเอกชนรายหนึ่ งรายใด หรื อขายตามท้องตลาด หรื อประมูลโดยเปิ ดเผย โดยปกติการขายกิจการในประเทศ
อังกฤษ วิธีที่เป็ นที่ยอมรับจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย คือ วิธีการประมูลเปิ ดเผยโดยเอกชนที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบการ
ประมูล เพราะจะมีกฎหมายวางกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการซื้ อขายกิ จการไว้อย่างชัดแจ้ง เรี ยกว่า The City
Code on Takeovers and Mergers (ต่อไปในบทความนี้ จะเรี ยกว่า “The City Code”) ซึ่ งออกโดยอาศัยอานาจตามภาค 1
ส่ วนที่ 28 ของพระราชบัญญัติวา่ ด้วยบริ ษทั (Company Act 2006) การซื้ อขายกิจการตาม The City Code มีดงั นี้
ในการประเมินราคาของกิจการในชั้นบังคับหลักประกันจะใช้วธิ ี การประเมินเช่นเดียวกับวิธีการประเมิน
เพื่อให้ได้สินเชื่ อ และกาหนดราคาขั้นต่าเพื่อจาหน่ายกิจการนั้นมักจะเริ่ มต้นมากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าที่ประเมิน
ได้ โดยก่อนการขายหรื อจาหน่ายกิจการจะต้องมีการประกาศโฆษณาคาเสนอเชิ ญชวนต่อสาธารณชน โดยหากผูใ้ ห้
หลักประกัน ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ผูข้ ายเห็ นว่าราคาขั้นต่ าที่ กาหนดเพื่ อขายกิ จการ หรื อวิธี การประเมิ นราคากิ จการไม่
เหมาะสม หรื อการกระท าใด ๆ ไม่ เป็ นไปตามกฎและหลักเกณฑ์ของ The City Code สามารถโต้แย้งคัดค้านต่ อ
คณะกรรมการพิจารณา (The Hearings Committee) และหากไม่เห็ นด้วยสามารถอุ ทธรณ์ คาสั่งไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ (Takeover Appeal Board) ได้
ทั้งนี้ ก่อนการประมูลขายกิจการจะเริ่ มต้น ผูส้ นใจเข้าซื้ อกิจการมีสิทธิ ขอข้อมูลหรื อเอกสารต่าง ๆ
(Hard copy) ที่ผบู ้ งั คับหลักประกันประกาศโฆษณา เช่น เอกสารทางการเงิน เป็ นต้น2 โดยบริ ษทั ผูข้ ายมีหน้าที่
ให้ความร่ วมมือในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับกิจการแก่ผสู ้ นใจเข้าซื้ อกิจการด้วย
3.3 กฎหมายแม่ แบบธุ ร กรรมที่ มี ห ลั ก ประกั น (Model Law on Secured Transactions 2016) ของ
คณะกรรมาธิ ก ารสหประชาชาติว่ า ด้ ว ยกฎหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศ (United Nations Commission on
International Trade Law : UNCITRAL)
กฎหมายแม่แบบธุ รกรรมที่มีหลักประกันมีหลักการและแนวคิดว่าบุคคลสามารถนาทรัพย์สินทั้งหมดมา
เป็ นหลักประกันได้ภายใต้สัญญาหลักประกันทางธุ รกิจฉบับเดียว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบังคับกิจการที่
เป็ นหลักประกันด้วยการจาหน่ายตามกฎหมายแม่แบบธุ รกรรมที่มีหลักประกัน แนะนาว่าจะต้องมีการส่ งคาบอก
กล่าวเป็ นหนังสื อแสดงเจตนาที่จะทาการจาหน่ายกิจการที่เป็ นประกันไปยังผูม้ ีส่วนได้เสี ย เช่น ผูใ้ ห้หลักประกัน
เจ้าหนี้อื่นที่ปรากฏในสารบบทะเบียน เป็ นต้น ล่วงหน้าก่อนการจาหน่าย โดยแต่ละรัฐต้องกาหนดช่วงระยะเวลา
The Panel on Takeovers and Mergers, “Takeover Code,” Rule 30.3, p. M 2, สื บค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562,
จาก http://www.thetakeoverpanel.org.uk/wp-content/uploads/2008/11/code.pdf?v=1Apr2019
2
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ที่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่รัฐนั้นเห็นสมควร เช่น 10-15 วัน เป็ นต้น เว้นแต่เป็ นของสดเสี ยง่าย หรื ออาจจะ
เสื่ อมราคาได้อย่างรวดเร็ ว หรื อเป็ นชนิดที่สามารถขายได้ในท้องตลาด3
ส่ วนวิธีการจาหน่ ายกิ จการและกาหนดเวลาขาย โดยหลักจะเป็ นไปตามที่ คู่สัญญาตกลงกันไว้ใน
สัญญาหลักประกัน แต่หากไม่มีขอ้ ตกลงเช่ นว่านั้น เจ้าหนี้ ผรู ้ ับหลักประกันหรื อผูบ้ งั คับหลักประกันมีสิทธิ ใน
การตัดสิ นใจได้ท้ งั หมดไม่วา่ จะขายโดยวิธีการทาสัญญากับเอกชนรายหนึ่ งรายใด หรื อขายเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
แต่เพื่อคุ ม้ ครองผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย กฎหมายแม่แบบธุ รกรรมที่มีหลักประกันได้แนะนาว่า แต่ละรั ฐควรกาหนด
ลักษณะ วิธีการ ระยะเวลา สถานที่ และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจาหน่ ายกิ จการในแต่ละวิธีการไว้โดยชัดแจ้ง
ทั้งนี้ ผูส้ นใจเข้าซื้ อกิ จการมี สิ ทธิ ได้รับค าแนะนาเกี่ ยวกับกิ จการที่ จะซื้ อขายจากผูบ้ งั คับหลักประกันและผู ใ้ ห้
หลักประกัน

4. วิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการจาหน่ ายหลักประกันที่เป็ นกิจการตามกฎหมายว่ าด้ วย
หลักประกันทางธุรกิจ
4.1 ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ การบอกกล่าวก่อนการจาหน่ ายและวิธีการจาหน่ ายกิจการ ทีเ่ หมาะสม
4.1.1 ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ การบอกกล่าวก่ อนการจาหน่ าย
จากการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษ พบว่า การจาหน่ายกิจการโดยผูบ้ งั คับหลักประกันมักจะ
ใช้วิธี ก ารจาหน่ า ยกิ จการด้วยการประมู ล เปิ ดเผยตาม The City Code โดยผูบ้ งั คับ หลัก ประกันจะต้องมี ก าร
ประกาศโฆษณาคาเสนอเชิญชวนต่อสาธารณชนเป็ นเวลา 45 วันก่อนวันเริ่ มทาการประมูล
ส่ วนกฎหมายแม่แบบธุ รกรรมที่มีหลักประกันของ UNCITRAL ได้กาหนดให้ก่อนการจาหน่ายกิจการที่
เป็ นหลักประกัน ไม่ว่าผูบ้ งั คับหลักประกันจะเลื อกใช้วิธีจาหน่ ายแบบใดก็ตาม จะต้องมีการส่ ง คาบอกกล่าวเป็ น
หนังสื อแสดงเจตนาที่จะทาการจาหน่ ายกิ จการที่เป็ นประกันไปยังผูใ้ ห้หลักประกัน ลู กหนี้ บุคคลอื่นซึ่ งมีสิทธิ ใน
หลักประกันเท่าที่ทราบเป็ นการล่วงหน้าก่ อนการจาหน่ าย เว้นแต่หลักประกันนั้น เป็ นของสดเสี ยง่าย หรื ออาจจะ
เสื่ อมราคาได้อย่างรวดเร็ ว หรื อเป็ นชนิดที่สามารถขายได้ในตลาด ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
เมื่อเปรี ยบเทียบกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย พบว่า กฎหมายของประเทศไทยไม่มีการกาหนด
หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการจาหน่ายให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทราบแต่อย่างใด

United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Model Law on Secured Transactions :
Guide to Enactment, (Vienna : United Nations Publication, 2017), para 448. , p.136, Article 78. สื บค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2561, จากhttps://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security/MLST_Guide_to_enactment_E.pdf
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4.1.2 ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับวิธีการจาหน่ ายกิจการทีเ่ หมาะสม
จากการศึ ก ษากฎหมายของประเทศอัง กฤษ และกฎหมายแม่ แบบธุ รกรรมที่ มี หลักประกันของ
UNCITRAL พบว่า วิธีการจาหน่ายกิจการโดยหลักจะเป็ นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ในสัญญาหลักประกัน แต่หาก
ไม่มีขอ้ ตกลงเช่นว่านั้น ผูบ้ งั คับหลักประกันสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ซึ่ งอาจจะโอนขายโดยทา
สัญญากับเอกชนรายหนึ่งรายใด หรื อขายตามท้องตลาด หรื อประมูล โดยเปิ ดเผยก็ได้ แต่เพื่อคุม้ ครองผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย กฎหมายแม่แบบธุ รกรรมที่มีหลักประกัน จึงได้แนะนาว่า แต่ละรัฐควรกาหนดลักษณะ วิธีการ ระยะเวลา
สถานที่ และเรื่ องอื่น ๆ ของการขายหรื อ การจาหน่ายกิจการแต่ละวิธีการไว้อย่างชัดแจ้ง
เมื่อเปรี ยบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทย พบว่าพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ
พ.ศ. 2558 มาตรา 73 กาหนดให้ผูบ้ งั คับหลักประกันมี อานาจหน้าที่ในการกาหนดวิธีการ ที่เหมาะสมในการ
จาหน่ายกิจการที่เป็ นหลักประกัน โดยกฎหมายไทยไม่ได้กาหนดว่าผูบ้ งั คับหลักประกันจะต้องทาการบอกกล่าว
การจาหน่ายไปยังผูใ้ ห้หลักประกัน ผูร้ ับหลักประกัน เจ้าหนี้ รายอื่นที่ปรากฏในสารบบทะเบียนก่อนดาเนิ นการ
จาหน่ายหรื อไม่ และวิธีการจาหน่ายที่เหมาะสมควรพิจารณาอย่างไร การที่ไม่มีบทบัญญัติแห่ งกฎหมายชัดแจ้ง
เกี่ยวกับการพิจารณากาหนดขั้นตอนและวิธีการจาหน่ายโดยผูบ้ งั คับหลักประกัน ทาให้เจ้าหนี้ ผรู ้ ับหลักประกัน
ไม่สามารถประเมิ นความเสี่ ย ง ในการพิจารณาให้สิ นเชื่ อได้อย่า งถู ก ต้อง จึ งไม่มนั่ ใจที่ จะรั บกิ จการไว้เ ป็ น
หลักประกัน อี กทั้ง อาจส่ งผลให้เกิ ดข้อขัดข้องในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของผูบ้ งั คับหลักประกันส่ งผลให้การบังคับ
กิจการล่าช้าได้
4.2 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินราคากิจการ เพื่อกาหนดราคาขายที่ เหมาะสม และกาหนดเวลาใน
การจาหน่ ายกิจการ
4.2.1 ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการประเมินราคากิจการเพื่อกาหนดราคาขายทีเ่ หมาะสม
จากการศึกษากฎหมายประเทศอังกฤษ พบว่า การประเมินมูลค่ากิ จการเพื่อกาหนดราคา ขั้นต่ าใน
การจาหน่ า ยกิ จการนั้น ผูบ้ งั คับ หลัก ประกันจะใช้วิธีก ารประเมิ นมู ลค่ า เช่ นเดี ยวกันกับวิธี การประเมิ นเพื่อ
พิจารณาให้สินเชื่อ อาจเป็ นวิธีเปรี ยบเทียบราคาทรัพย์สินในกิ จการกับราคาตลาด วิธีพิจารณามูลค่าสิ นค้าที่ถูก
ซื้ อกับมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของบริ ษทั และวิธีพิจารณาผลกาไรจากการประกอบการ นอกจากนี้ การประเมิน
ยังคานึ งถึ งราคาหุ ้นในตลาดของบริ ษทั ลู กหนี้ ที่ราคาปิ ดวันล่าสุ ดก่ อนการประกาศโฆษณาการขาย แนวโน้ม
เท่าที่ เป็ นไปได้ว่าราคาจะสู งขึ้ นจากจานวนผูท้ ี่ สนใจเข้าซื้ อ (Volume) ด้วย และราคาขายขั้นต่ ามักจะเริ่ มต้น
มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าที่ประเมินได้
4.2.2 ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับกาหนดเวลาในการจาหน่ ายกิจการ
จากการศึกษากฎหมายประเทศอังกฤษ พบว่า กาหนดเวลาขายหรื อจาหน่ายกิจการโดยการประมูล
ตาม The City Code จะเริ่ มต้นครั้งที่ 1 ในวันทาการที่ 46 นับแต่วนั โฆษณาการประมูลต่อสาธารณะ
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ส่ วนพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558 มาตรา 73 กาหนดให้ผูบ้ งั คับหลักประกันมี
อานาจหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินราคากิจการที่เป็ นหลักประกันเพื่อการกาหนดราคาขายหรื อจาหน่าย
กิ จการ โดยกฎหมายไม่ได้กาหนดไว้ว่าการประเมิ นราคากิ จการต้องใช้วิธีการอย่างไร ทั้งนี้ ในมาตรา 3 ได้
กาหนดนิ ยามคาว่า “กิ จการ” หมายถึ งเฉพาะแต่เพียงทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ ที่มีอยู่ในกิ จการเท่านั้น หาได้รวมถึ ง
ภาระหนี้ สินหรื อหน้าที่ที่มีอยูใ่ นกิจการแต่อย่างใดไม่ ซึ่ งในการดาเนิ นกิจการนั้นไม่ได้มีแต่ทรัพย์สินเท่านั้นแต่
ยังประกอบด้วยหนี้ สินหรื อภาระผูกพันทั้งหลายที่ ผูใ้ ห้หลักประกันมี อยู่กบั บุ คคลภายนอกจากการประกอบ
ธุ รกิ จด้วย จากบทนิ ยามคาว่ากิ จการดังกล่ าวอาจเป็ นเหตุ ให้ผูบ้ งั คับหลักประกันทาการประเมิ นราคากิ จการ
เฉพาะเพี ยงแต่ทรั พย์สินและสิ ทธิ ในกิ จการเท่านั้น ทาให้ราคาประเมิ นที่ ได้ไม่สะท้อนให้เห็ นมู ลค่ากิ จการที่
แท้จริ ง ประกอบกับกฎหมาย ก็ไม่มีบทบัญญัติกาหนดเวลาในการจาหน่ ายกิ จการไว้แต่อย่างใด ทาให้สถาบัน
การเงินไม่สามารถประเมินความเสี่ ยงในการได้รับชาระหนี้ คืนได้อย่างถูกต้อง จึงเป็ นเหตุให้สถาบันการเงินไม่
ยอมรับกิจการไว้เป็ นหลักประกัน
4.3 ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับชาระหนี้โดยการจาหน่ ายกิจการไปทั้งกิจการเพื่อให้ สามารถดาเนิ น
ธุรกิจต่ อไปได้
จากการศึ กษากฎหมายว่าด้วยหลักประกันของประเทศอังกฤษ และกฎหมายแม่ แบบธุ รกรรมที่ มี
หลักประกันของ UNCITRAL มิได้กาหนดคานิ ยามคาว่า “กิจการ” ไว้แต่อย่างใด ซึ่ งแนวทางปฏิบตั ิ ในการพิจารณา
การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินโดยนากิจการมาเป็ นหลักประกัน คือ การที่ผูป้ ระกอบการที่ประสงค์จะขอสิ นเชื่อ
นาเอาทรัพย์สินในกิ จการทั้งหมดมาเสนอเป็ นหลักประกันให้แก่สถาบันการเงิ นนัน่ เอง ซึ่ งเมื่อมีเหตุแปลงสภาพ
ทรัพย์หลักประกันหรื อเหตุบงั คับหลักประกันเกิ ดขึ้นและมีการบังคับกิ จการที่นามาเป็ นหลักประกันทางธุ รกิจ ผู ้
บังคับหลักประกันสามารถจาหน่ ายทรัพย์สินในกิ จการ เป็ นส่ วน ๆ ได้โดยคานึ งถึงสภาพและลักษณะแห่ งทรัพย์
นั้นเอง
ในส่ วนการศึ กษาพระราชบัญญัติหลัก ประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558 เมื่ อพิ จารณาค านิ ย าม ค าว่า
“กิจการ” ซึ่ งกาหนดไว้ในมาตรา 3 หมายความว่า “ทรัพย์สินและสิ ทธิ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจนั้น
ที่ผใู ้ ห้หลักประกันนามาใช้เป็ นประกันการชาระหนี้ ซึ่ งผูใ้ ห้หลักประกัน อาจโอนบรรดาทรัพย์สินและสิ ทธิ ต่าง
ๆ ที่เกี่ ยวข้องนั้นให้แก่บุคคลอื่ นในลักษณะที่ผูร้ ับโอนสามารถประกอบธุ รกิ จดังกล่าวต่อไปได้ทนั ที” ดังนั้น
กิ จการย่อมหมายถึ งทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุ รกิ จทั้งหมด รวมไปถึ งสิ ทธิ ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ ยวข้องกับ
ธุ รกิจนั้นด้วย เมื่อมีการนากิจการมาเป็ นหลักประกันในการชาระหนี้กบั ผูร้ ับหลักประกันแล้ว ทรัพย์สินทั้งหมดที่ใช้
ในการประกอบธุ รกิจจึงมีความเกี่ยวพันกัน เมื่อมีการบังคับหลักประกันเกิ ดขึ้นจึงไม่สามารถแยกบังคับเฉพาะ
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ทรัพย์สินบางชิ้นที่ใช้ในการประกอบกิ จการ4 ทาให้เกิดการตีความว่าหากจะต้องมีการบังคับกิ จการเพื่อชาระหนี้
จะต้องจาหน่ายทรัพย์สิน ในกิจการทั้งหมด ไม่สามารถจาหน่ายแยกส่ วน หรื อแยกทรัพย์สินเป็ นชิ้น ๆ ได้5
ทั้งนี้ การจาหน่ายกิจการทั้งกิจการอาจก่อให้เกิ ดความล่าช้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับ
หลักประกันที่ ตอ้ งการที่ จะได้รับเงิ นสดคืนจากการให้สินเชื่ อโดยเร็ ว นอกจากนี้ ยงั อาจไม่เป็ นธรรมแก่ ผูใ้ ห้
หลักประกันในกรณี ที่มูลค่ากิจการมีจานวนที่มากกว่าภาระหนี้ คงค้างของผูใ้ ห้หลักประกันอย่างมีนยั ยะสาคัญ
อันจะส่ งผลให้การจาหน่ายหลักประกันโดยผูบ้ งั คับหลักประกันล่าช้า ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และไม่เป็ นธรรมได้
4.4 ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับบทบาทอานาจหน้ าทีข่ องผู้บังคับหลักประกันในการจาหน่ ายกิจการ
จากการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษ พบว่ากระบวนการบังคับหลักประกันในส่ วนที่เป็ นกิ จการ
ของประเทศอังกฤษ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กบั กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ (Administration) ตามกฎหมายล้มละลาย
(The Insolvency Act 1986) โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อป้ องกันไม่ให้บริ ษทั ต้องล้มละลายหรื อเลิ กกิ จการ โดยผูบ้ งั คับ
หลักประกัน (Administrator) ซึ่งเจ้าหนี้แต่งตั้งและศาลเห็นชอบด้วยจะมีสถานะเป็ นเจ้าพนักงานของศาล หากมีปัญหา
เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับการบังคับกิ จการที่เป็ นหลักประกันนอกศาล ผูบ้ งั คับหลักประกันอาจขอความช่วยเหลื อจาก
ศาลได้เสมอ และผูบ้ งั คับหลักประกันมีอานาจหน้าที่ตามข้อตกลงในสัญญาที่ก่อให้เกิดสิ ทธิ ในหลักประกัน และตาม
Schedule B1 ของพระราชบัญญัติลม้ ละลาย (The Insolvency Act 1986) เช่ น อานาจแต่งตั้งทนายความและนักบัญชี
หรื อบุคคลผูม้ ีวิชาชี พอื่นใดเพื่อมาช่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเขา มีอานาจในการแต่งตั้งตัวแทนใด ๆ เพื่อดาเนิ นการ
ใด ๆ เกี่ยวกับกิจการ นอกจากนี้ ในการทานิติกรรมกับบุคคลภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั (Company Act 2006)
ถือว่าเป็ นการกระทาในฐานะเป็ นผูแ้ ทนหรื อตัวแทนของบริ ษทั ลูกหนี้ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ลูกหนี้ดว้ ย
ในส่ วนการศึกษาพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ พ.ศ. 2558 ผูบ้ งั คับหลักประกัน เป็ นเพียงบุคคลที่
ได้รับความไว้วางใจจากคู่สัญญาให้มาทาหน้าที่บงั คับหลักประกันที่เป็ นกิจการ โดยไม่ได้มีสถานะเป็ นเจ้าหน้าที่ของ
ศาลแต่อย่างใด และกฎหมายก็ไม่ได้กาหนดให้สิทธิ แก่ผูบ้ งั คับหลักประกันสามารถร้ องขอความช่วยเหลือจากศาล
หากมี ข ้อขัดข้องในการบังคับหลักประกันเกิ ดขึ้ น ซึ่ งอาจท าให้การบังคับหลักประกันที่ เป็ นกิ จการล่ าช้า ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพได้ และกฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จของประเทศไทย หาได้มีมิติที่สอดคล้องสัมพันธ์กบั กฎหมาย
ล้มละลายและฟื้ นฟูกิจการแต่อย่างใดไม่ ทั้ง ๆ ที่การปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูบ้ งั คับหลักประกันในการเข้าจัดการกิจการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์, “รวบรวมประเด็นคาถามจากการอบรมให้ความรู ้ผบู ้ งั คับหลักประกัน,”
สื บค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561, จาก https://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=16191&filename=secured
5
กาชัย จงจักรพันธ์, เรื่ องน่ารู ้ เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพ :
ศรี อนันต์การพิมพ์, 2557), น. 70-71 , น. 78-79.
4
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ของผูใ้ ห้หลักประกันมีความใกล้เคียงกับการทาหน้าที่ของผูท้ าแผนและผูบ้ ริ หารแผน และการจาหน่ายกิจการที่เป็ น
หลักประกันมีความใกล้เคียงกับการทาหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
4.5 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิของผู้ให้ หลักประกันทีเ่ ป็ นเจ้ าของกิจการในการโต้ แย้งคัดค้ านการจาหน่ าย
กิจการ
จากการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษพบว่า ในการจาหน่ ายกิ จการตาม The City Code ได้ให้
สิ ท ธิ แ ก่ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย รวมทั้ง ผู ใ้ ห้ ห ลัก ประกัน สามารถร้ อ งขอให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา (The Hearings
Committee) ทาการทบทวนในเรื่ องราคาขายขั้นต่า วิธีการประเมินราคา หรื อเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้ อขายหรื อ
ควบรวมกิ จการได้ และหากบุคคลดังกล่ าวไม่เห็ นด้วยกับคาสั่งของคณะกรรมการพิจารณา สามารถอุทธรณ์
คาสั่งไปยังคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่เรี ยกว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (Takeover Appeal Board)
ในส่ วนพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558 มาตรา 73 บัญญัติผูบ้ งั คับหลักประกันมี
อานาจหน้าที่ในการประเมินราคากิ จการ กาหนดวิธีการจาหน่าย ดาเนิ นการจาหน่ ายกิ จการได้ โดยการกระทา
หน้าที่ดงั กล่าวของผูบ้ งั คับหลักประกันให้ถือเป็ นการกระทาที่ได้รับ ความเห็นชอบด้วยจากผูถ้ ือหุ ้นของผูใ้ ห้
หลักประกัน จึงเป็ นกรณี กฎหมายปิ ดปากไม่ให้ผูถ้ ือหุ ้นของ ผูใ้ ห้หลักประกันมาโต้แย้งคัดค้านการดาเนิ นการ
บังคับหลักประกันของผูบ้ งั คับหลักประกันได้ แต่เนื่ องจากการบังคับกิจการที่เป็ นหลักประกันด้วยการจาหน่าย
โดยผูบ้ งั คับหลักประกันมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ของผูใ้ ห้หลักประกันซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการและเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยตรง การที่กฎหมาย ไม่มีบทบัญญัติให้ผูใ้ ห้หลักประกันให้สามารถใช้สิทธิ คดั ค้านการจาหน่ ายกิ จการของผู ้
บังคับหลักประกันได้ จึงทาให้ผใู ้ ห้หลักประกันอาจไม่ได้รับความเป็ นธรรมในกระบวนการบังคับกิจการ
4.6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิของผู้สนใจซื้อกิจการในการเข้ าตรวจสอบกิจการที่นาออกจาหน่ าย
จากการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษ พบว่า ผูส้ นใจซื้ อกิจการมีสิทธิ ขอข้อมูลหรื อเอกสารต่าง
ๆ ที่ผบู ้ งั คับหลักประกันประกาศโฆษณา เช่น เอกสารทางการเงิน วิธีการประเมินเพื่อกาหนดราคาขาย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้หลักประกันซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูข้ าย มีหน้าที่ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับกิจการด้วย ส่ วนกฎหมายแม่แบบ
ธุ รกรรมที่ มี หลัก ประกันของ UNCITRAL ก็ ไ ด้ก าหนดให้ผูส้ นใจซื้ อกิ จการมี สิ ทธิ ได้รับ ค าแนะนาเกี่ ยวกับ
กิจการที่จะซื้ อขายจากผูบ้ งั คับหลักประกันและผูใ้ ห้หลักประกันทานองเดียวกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ
ส่ วนพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558 เรื่ องการบังคับนากิ จการออกจาหน่ าย ไม่มี
บทบัญญัติกาหนดให้ผบู ้ งั คับหลักประกัน และผูใ้ ห้หลักประกัน มีหน้าที่ตอ้ งให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุ น
ในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิ จการแก่ผูส้ นใจเข้าซื้ อกิ จการ อีกทั้ง ยังไม่มีกฎหมายกาหนดให้ผูบ้ งั คับหลักประกัน
จะต้องทาการประกาศหรื อให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับกิจการแก่ผูส้ นใจซื้ อกิจการ แต่อย่างใด โดยกิจการถือเป็ น
วัตถุแห่ งนิ ติกรรม ถือเป็ นสาระสาคัญแห่ งนิ ติกรรมการซื้ อขาย ดังนั้น หากผูซ้ ้ื อไม่ได้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ที่ ดี เ พี ย งพอแล้ว อาจท าให้ ผู ซ้ ้ื อ แสดงเจตนาเข้า ซื้ อ กิ จ การโดยส าคัญ ผิ ด เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น
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สาระสาคัญ หรื อสาคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินในกิจการที่ทาการซื้ อขายถึงขนาดที่ถา้ ผูซ้ ้ื อได้รู้ก่อนคงไม่
เข้าแสดงเจตนาซื้ อกิ จการนั้น เช่ นนี้ แล้วผูซ้ ้ื อย่อมมีสิทธิ ยกโมฆะกรรมขึ้นอ้าง หรื อมีสิทธิ บอกล้างนิ ติกรรมที่
เป็ นโมฆียะดังกล่าวได้ แล้วแต่กรณี ทาให้ตอ้ งนากิจการออกจาหน่ายใหม่เกิดความล่าช้าในการบังคับกิจการ อีก
ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายจากการนากิจการออกขายใหม่อีกด้วย

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็ นได้ว่ากฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จของไทยยังมีความไม่
ชัดเจนเพียงพอ ฉะนั้น ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา ดังนี้
5.1 เสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558 โดยแก้ไข
เพิ่มเติมในสองกรณี ที่สาคัญด้วยกัน กล่าวคือ
กรณี แรก แก้ไขบทนิ ยามคาว่า “กิจการ” และเพิ่มเติมบทนิ ยามคาว่า “การจาหน่ายกิจการ” ในมาตรา
3 ของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ พ.ศ. 2558 โดยการแยกนิยามของทั้งสองคานี้ออกจากกัน เพื่อให้ได้
ความชัดเจนขึ้น เพราะคานิยามเดิมของคาว่า “กิจการ” ได้รวมความถึงการจาหน่ายกิจการเข้าไปด้วย จึงทาให้เกิด
ปั ญหาว่าจะสามารถทาการจาหน่ ายเฉพาะแต่ทรัพย์สิน เพียงบางส่ วนของกิ จการได้หรื อไม่ หากได้มีการแยก
ความหมายของคาว่า “การจาหน่ายกิจการ” ออกต่างจากจากคาว่า “กิจการ” แล้ว ก็จะทาให้มีความชัดเจนไม่ก่อ
ให้เป็ นปั ญหาที่ตอ้ งโต้แย้งกันอีกต่อไป
กรณี ที่สอง เพิ่มเติมข้อความใหม่ลงในมาตรา 73 วรรคท้าย ความว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การจาหน่ า ยกิ จการที่ เป็ นหลัก ประกัน ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง” เพื่ อก าหนดให้รัฐมนตรี ที่
รักษาการตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ พ.ศ.2558 ออกกฎกระทรวงซึ่ งมีสถานะเป็ นกฎหมายลาดับ
รอง เพื่อจักได้กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจาหน่ายกิจการที่เป็ นหลักประกัน ไม่วา่ จะเป็ น
ในเรื่ องวิธีการจาหน่ าย การประเมินราคากิ จการ การกาหนดราคาขั้นต่ า ในการจาหน่ ายทรัพย์สินของกิ จการ
กาหนดเวลาและสถานที่ในการจาหน่ ายทรัพย์สินของกิ จการ การบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายก่อนการ
จาหน่ า ย รวมทั้ง สิ ท ธิ ข องผูใ้ ห้หลัก ประกันในการโต้แย้ง คัดค้า นการจาหน่ า ยกิ จการที่ ก าหนดโดยผู บ้ ัง คับ
หลักประกัน และสิ ทธิ ของผูซ้ ้ื อในการเข้าตรวจสอบข้อมู ลของกิ จการที่ นาออกจาหน่ าย เนื่ องจากการจัดทา
กฎหมายลาดับรองมีกระบวนการที่ รวดเร็ วและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงได้ง่ายกว่าการแก้ไขเพิ่มเติ มพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ.2558 อันเป็ นกฎหมายแม่ ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เกี่ ยวกับการ
จาหน่ ายกิ จการที่ เป็ นหลักประกันนั้นจะต้องสามารถแก้ไขและปรั บเปลี่ ยนได้ง่ายและรวดเร็ ว เพื่อให้ทนั ต่อ
วิธีการทางธุ รกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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5.2 กรณี ใ ห้ ภ าครั ฐ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจแก่ ภ าคสถาบัน การเงิ น ผู ป้ ระกอบการและ ผูบ้ ัง คับ
หลักประกันได้ทราบและมีความเข้าใจถึ งวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายในการกาหนดวิธีการจาหน่าย คือ วิธีการ
จาหน่ ายนั้นจะต้องเป็ นวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่ งราคาขายหรื อจาหน่ ายสู งสุ ดเท่าที่ จะสามารถทาได้ในขณะทาการ
จาหน่าย เพื่อประโยชน์ในการได้รับชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ท้ งั หลาย โดยไม่กระทบสิ ทธิ ของลูกหนี้ เกินสมควร ทั้ง
ต้องไม่กระทบต่อสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็ นหลักประกันนั้นด้วย
ผู ว้ ิ จ ัย เห็ น ว่า หากสามารถด าเนิ น การตามข้อ เสนอแนะดัง กล่ า วข้า งต้น ได้ จะท าให้ก ารตี ค วาม
กฎหมายเพื่อบังคับใช้เกี่ยวกับการจาหน่ายกิจการที่เป็ นหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุ รกิจมี
ความชัดเจนและสมบูรณ์ข้ ึน อันจะส่ งผลให้สถาบันการเงินสามารถประเมินความเสี่ ยง ในการรับกิจการไว้เป็ น
หลักประกันได้อย่างถูกต้อง สามารถลดอุปสรรคในการเข้าถึงสิ นเชื่อของผูป้ ระกอบการได้ นอกจากนี้ยงั ช่วยลด
ปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ นในทางปฏิ บตั ิ ของผูบ้ งั คับหลักประกัน ทาให้การบังคับหลักประกันที่ เป็ นกิ จการด้วยการ
จาหน่ายโดยผูบ้ งั คับหลักประกันเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ เป็ นเอกภาพ และเป็ นธรรมมากยิง่ ขึ้น
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