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บทคัดย่อ 
กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการดว้ยการจ าหน่ายโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนั เป็นเร่ืองใหม่

ส าหรับประเทศไทย และผูบ้งัคบัหลกัประกนัก็เป็นวชิาชีพใหม่ท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558 โดยภายหลงัท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีค าวินิจฉยับงัคบัหลกัประกนัแลว้ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเป็นผูมี้
อ านาจหน้าท่ีในการเขา้ครอบครองและด าเนินกิจการไปจนกว่าจะจ าหน่ายกิจการอนัเป็นหลกัประกนัให้แก่
บุคคลอ่ืน  

จากการศึกษาพบว่าพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีบทบญัญติัมาตรา 73 เพียง
มาตราเดียวท่ีกล่าวถึงอ านาจหน้าท่ีในการจ าหน่ายกิจการของผูบ้งัคบัหลกัประกนัไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ เท่านั้น ไม่มี
บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินราคากิจการ ก าหนดเวลาขายและวิธีการจ าหน่ายไว้
โดยชดัแจง้ เป็นเหตุใหส้ถาบนัการเงินไม่อาจประเมินความเส่ียงในการบงัคบัหลกัประกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเป็น
ขอ้จ ากดัท่ีท าให้สถาบนัการเงินไม่ยอมรับกิจการไวเ้ป็นหลกัประกนั ขณะท่ีกฎหมายหลกัประกนัของประเทศ
อังกฤษ  และกฎหมายแม่แบบธุรกรรมท่ี มีหลักประกัน (Model Law on Secured Transactions 2016) ของ
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 
Commission on International Trade Law : UNCITRAL) มีการกล่าวถึงประเด็นเหล่าน้ีไวอ้ย่างชัดเจน ท าให้ไม่มี
ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัหลกัประกนัส่งผลใหก้ารน ากิจการไปเป็นหลกัประกนัเป็นท่ีนิยมปฏิบติักนั 

 ผูว้จิยัจึงเสนอแนะใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเก่ียวกบัการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัโดย
ผูบ้งัคบัหลกัประกนัของไทยให้มีความชดัเจน เพื่อให้กระบวนการบงัคบักิจการท่ีเป็นหลกัประกนัเป็นไปดว้ย
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  
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** ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั  
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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 t h e  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. บทน า 
ตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 กฎหมายเก่ียวกบัการจ าหน่ายหลกัประกนัท่ี

เป็นกิจการในกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัยงัมีความไม่สมบูรณ์และชัดเจน ก่อให้เกิดขอ้วิตกกงัวลจาก
สถาบนัการเงินผูซ่ึ้งจะพิจารณารับกิจการเป็นหลกัประกนัอย่างมาก ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าตอ้งศึกษาเพื่อให้ทราบว่า 
กระบวนการในการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลักประกันควรจักต้องเป็นเช่นไร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม อนัจะน าไปสู่ความมัน่ใจของ สถาบนัการเงินท่ีจกัรับกิจการเป็นหลกัประกนั ซ่ึงจะ
สามารถลดอุปสรรคในการเข้าถึงสินเช่ือของผู ้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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2. หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการน ากจิการมาเป็นหลกัประกนัในการช าระหนี้ และบทบาทอ านาจ
หน้าทีข่องผู้บังคบัหลกัประกนั 
  2.1 หลกัการและแนวคิดเกีย่วกบัการน ากจิการมาเป็นหลกัประกนัในการช าระหนี้ 

การพิจารณาให้สินเช่ือของสถาบันการเงิน หลักประกันถือเป็นปัจจยัส าคัญและจ าเป็น อย่างยิ่ง 
หลกัประกนัจะท าให้ความเส่ียงของสถาบนัการเงินน้อยลง ทั้งยงัช่วยให้ผูข้อสินเช่ือมีโอกาสท่ีจะไดรั้บสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงินไดง่้ายข้ึนดว้ย  
  เน่ืองจากกฎหมายลกัษณะจ านองจ าน าของประเทศไทยมีขอ้จ ากดับางประการ เช่น การจ านองจ ากดั
ทรัพยสิ์นเฉพาะเพียงอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยพ์ิเศษบางประเภทเท่านั้น ส่วนการจ าน าจะสมบูรณ์ตาม
กฎหมายจะตอ้งมีการส่งมอบความครอบครองทรัพยห์ลกัประกนัใหแ้ก่ผูรั้บจ าน า และการจ าน าจะส้ินสุดลงเม่ือ
ทรัพย์นั้นกลับคืนสู่ความครอบครองของผูจ้  าน า ท าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถน าทรัพย์สินท่ีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจมาใชเ้ป็นหลกัประกนัดว้ยการจ าน าเพื่อเขา้ถึงสินเช่ือในระบบได ้ทั้งท่ีในกิจการมีทรัพยสิ์นท่ีมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ก็ตาม รัฐจึงมีแนวคิดและหลกัการในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการโดยเฉพาะในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มใหส้ามารถน าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจทั้งกิจการมาเป็นหลกัประกนัในการ
ขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินไดใ้นลกัษณะท่ีไม่ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนัให้แก่สถาบนัการเงิน โดย
ผูป้ระกอบการยงัสามารถใช้ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนันั้นด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ในขณะเดียวกนัเน่ืองจาก
กิจการท่ีเป็นหลกัประกนัอยู่ในความครอบครองของลูกหน้ีหรือผูใ้ห้หลกัประกนั รัฐจึงตอ้งสร้างความมัน่ใจ
ใหแ้ก่สถาบนัการเงินดว้ยการรับรองสิทธิใหส้ถาบนัการเงินมีสถานะเป็นเจา้หน้ีมีประกนัตามกฎหมายลม้ละลาย 
อนัเป็นเจา้หน้ีมีบุริมสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีก่อนเจา้หน้ีอ่ืน และสร้างกระบวนการบงัคบัหลกัประกนัใหมี้ความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดยในการบงัคบักิจการท่ีเป็นหลกัประกนั กฎหมายใหคู้่สัญญาตกลงกนั
แต่งตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนั ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์อยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูด้  าเนินการบงัคบักิจการท่ีเป็นหลกัประกนั โดยสถาบนัการเงินไม่จ  าตอ้ง
บงัคบัสิทธิผา่นกระบวนการทางศาลและ เจา้พนกังานบงัคบัคดี  

2.2 บทบาทอ านาจหน้าทีข่องผู้บังคับหลกัประกนั 
เม่ือมีเหตุบงัคบัหลกัประกนัเกิดข้ึน ผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีหนา้ท่ีในการไต่สวนขอ้เทจ็จริง ใหแ้ลว้เสร็จ 

โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งวินิจฉัยว่ามีเหตุบงัคบัหลกัประกนัหรือไม่ ในกรณีท่ีมีเหตุบงัคบัหลกัประกนั 
และผู ้รับหลักประกันประสงค์ท่ีจะบังคับหลักประกันทันที ให้ผู ้บังคับหลักประกัน มีค าวินิจฉัยบังคับ
หลกัประกนั แต่หากไม่มีเหตุบงัคบัหลกัประกนัหรือมีเหตุบงัคบัหลกัประกนัเกิดข้ึน แต่ผูรั้บหลกัประกนัยินยอม
ผ่อนผนัให้แก่ผูใ้ห้หลกัประกนัเป็นหนังสือ ให้ถือว่ายงัไม่เคยมีเหตุบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าวเกิดข้ึน โดยผู ้
บงัคบัหลกัประกนัจะตอ้งวินิจฉยัวา่ไม่มีเหตุบงัคบัหลกัประกนั ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนันั้น 
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ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวดว้ยความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระ อีกทั้งจะตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยสุจริตและไม่ประมาทเลินเล่อ  

 

3. หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเกีย่วกบัการบังคบัหลกัประกนัทีเ่ป็นกจิการตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศ 

3.1 ประเทศไทย 
 ตามมาตรา 73 ของพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนั

มีอ านาจหน้าท่ีในการบ ารุงรักษา จดัการและด าเนินกิจการจนกว่าจะจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลักประกนัได้ 
ตรวจสอบและประเมินราคากิจการ ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการจ าหน่ายกิจการ ตลอดจนด าเนินการ
จ าหน่าย และจัดสรรเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายกิจการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้แต่ไม่มีกฎหมายก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการจ าหน่ายกิจการไวว้่าผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะพิจารณาก าหนดวิธีการ
จ าหน่ายภายใตห้ลกัการใด จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าไปยงั ผูมี้ส่วนได้เสียก่อนการจ าหน่ายหรือไม่ และจะ
สามารถแยกจ าหน่ายทรัพยสิ์นในกิจการออกเป็นช้ิน ๆ ไดห้รือไม่ การประเมินราคากิจการเพื่อการก าหนดราคา
ขายมีหลกัเกณฑ์อย่างไร และผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งท าการจ าหน่ายกิจการเม่ือใด ผูใ้ห้หลกัประกนัซ่ึงมี
เจา้ของกิจการมีสิทธิโตแ้ยง้คดัคา้นการจ าหน่ายกิจการท่ีก าหนดโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัหรือไม่ ผูส้นใจเขา้ซ้ือ
กิจการมีสิทธิเขา้ตรวจสอบกิจการท่ีน าออกจ าหน่ายแค่ไหนเพียงใด  
      3.2 ประเทศองักฤษ  

การบงัคบักิจการท่ีเป็นหลกัประกนัแบบลอย (Floating Charge) ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะท าการครอบง า
บริษทัผูใ้ห้หลกัประกนัดว้ยการเขา้ไปตรวจสอบทรัพยสิ์นและประเมินราคาทรัพยสิ์น บริหารจดัการบริษทัตาม
สมควร เพื่อให้บริษทันั้นสามารถประกอบกิจการต่อไปได ้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้บริษทัไม่ตอ้งลม้ละลายหรือ
เลิกกิจการ ซ่ึงอาจใชว้ิธีเจรจากบัเจา้หน้ีรายอ่ืน ขายกิจการในส่วนท่ีไม่ได ้ท าก าไร ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและ
เพิ่มรายได ้โดยมีเป้าหมายเพื่อน ารายไดใ้นอนาคตจากการประกอบกิจการมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี ทั้งน้ี การ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นในกิจการของผูใ้หห้ลกัประกนั เพื่อน าเงินมาช าระหน้ี ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะกระท าไดต่้อเม่ือ
ไดรั้บความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมเจา้หน้ี และจะตอ้งด าเนินการจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามวธีิท่ีเหมาะสมแก่สภาพ
ของทรัพยสิ์นนั้น ซ่ึงอาจจ าหน่ายไปทั้งกิจการ หรือแยกจ าหน่ายก็ได ้โดยปกติการจ าหน่ายกิจการทั้งกิจการเพื่อ
น าเงินไดจ้าก การจ าหน่ายกิจการมาช าระหน้ีมกัจะเกิดข้ึนต่อเม่ือผูบ้งัคบัหลกัประกนัเห็นวา่กิจการของบริษทัลูกหน้ี
นั้นไม่สามารถฟ้ืนตวัไดอี้ก  

ผูบ้งัคบัหลกัประกนั จะสามารถท าการขายหรือจ าหน่ายกิจการไดเ้ม่ือล่วงพน้ก าหนดระยะเวลา 60 วนั 
นบัแต่ส่งค าบอกกล่าวบงัคบัหลกัประกนั รวมทั้งแจง้การแต่งตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัไปยงั ผูใ้ห้หลกัประกันและ
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ลูกหน้ีแลว้ โดยก่อนการขายหรือจ าหน่ายกิจการ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งพยายามด าเนินธุรกิจและโอนขายไปใน
ลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้และจะตอ้งท าการขาย ในราคาท่ีเหมาะสม โดยมีหน้าท่ีตอ้งให้
ค  าแนะน าแก่ผูซ้ื้อตามก าลงัความสามารถของผูบ้งัคบัหลกัประกนั 

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัสามารถพิจารณาวธีิการจ าหน่ายกิจการไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงอาจจะโอนขายโดย
ท าสัญญากบัเอกชนรายหน่ึงรายใด หรือขายตามทอ้งตลาด หรือประมูลโดยเปิดเผย โดยปกติการขายกิจการในประเทศ
องักฤษ วธีิท่ีเป็นท่ียอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย คือ วธีิการประมูลเปิดเผยโดยเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการ
ประมูล เพราะจะมีกฎหมายวางกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการซ้ือขายกิจการไวอ้ย่างชดัแจง้ เรียกว่า The City 
Code on Takeovers and Mergers (ต่อไปในบทความน้ีจะเรียกวา่ “The City Code”) ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามภาค 1 
ส่วนท่ี 28 ของพระราชบญัญติัวา่ดว้ยบริษทั (Company Act 2006) การซ้ือขายกิจการตาม The City Code มีดงัน้ี  

ในการประเมินราคาของกิจการในชั้นบงัคบัหลกัประกนัจะใชว้ธีิการประเมินเช่นเดียวกบัวธีิการประเมิน
เพื่อให้ไดสิ้นเช่ือ และก าหนดราคาขั้นต ่าเพื่อจ าหน่ายกิจการนั้นมกัจะเร่ิมตน้มากกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าท่ีประเมิน
ได ้โดยก่อนการขายหรือจ าหน่ายกิจการจะตอ้งมีการประกาศโฆษณาค าเสนอเชิญชวนต่อสาธารณชน โดยหากผูใ้ห้
หลักประกัน ซ่ึงเป็นบริษทัผูข้ายเห็นว่าราคาขั้นต ่าท่ีก าหนดเพื่อขายกิจการ หรือวิธีการประเมินราคากิจการไม่
เหมาะสม หรือการกระท าใด ๆ ไม่เป็นไปตามกฎและหลักเกณฑ์ของ The City Code สามารถโต้แยง้คดัค้านต่อ
คณะกรรมการพิจารณา (The Hearings Committee) และหากไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์ค าสั่งไปยงัคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ (Takeover Appeal Board) ได ้

ทั้งน้ี ก่อนการประมูลขายกิจการจะเร่ิมตน้ ผูส้นใจเขา้ซ้ือกิจการมีสิทธิขอขอ้มูลหรือเอกสารต่าง ๆ 
(Hard copy) ท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัประกาศโฆษณา เช่น เอกสารทางการเงิน เป็นตน้2 โดยบริษทัผูข้ายมีหน้าท่ี
ใหค้วามร่วมมือในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบักิจการแก่ผูส้นใจเขา้ซ้ือกิจการดว้ย  

3 .3  กฎหมายแม่แบบธุรกรรมที่มีหลักประกัน  (Model Law on Secured Transactions 2016)  ของ
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on 
International Trade Law : UNCITRAL) 

 กฎหมายแม่แบบธุรกรรมท่ีมีหลกัประกนัมีหลกัการและแนวคิดวา่บุคคลสามารถน าทรัพยสิ์นทั้งหมดมา
เป็นหลกัประกนัไดภ้ายใตส้ัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจฉบบัเดียว ทั้งน้ี หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการบงัคบักิจการท่ี
เป็นหลกัประกนัดว้ยการจ าหน่ายตามกฎหมายแม่แบบธุรกรรมท่ีมีหลกัประกนั แนะน าวา่จะตอ้งมีการส่งค าบอก
กล่าวเป็นหนงัสือแสดงเจตนาท่ีจะท าการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นประกนัไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูใ้หห้ลกัประกนั 
เจา้หน้ีอ่ืนท่ีปรากฏในสารบบทะเบียน เป็นตน้ ล่วงหนา้ก่อนการจ าหน่าย โดยแต่ละรัฐตอ้งก าหนดช่วงระยะเวลา

                                                           
2 The Panel on Takeovers and Mergers, “Takeover Code,” Rule 30.3,  p. M 2, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562, 

จาก  http://www.thetakeoverpanel.org.uk/wp-content/uploads/2008/11/code.pdf?v=1Apr2019  
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ท่ีตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ตามท่ีรัฐนั้นเห็นสมควร เช่น 10-15 วนั เป็นตน้ เวน้แต่เป็นของสดเสียง่าย หรืออาจจะ
เส่ือมราคาไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือเป็นชนิดท่ีสามารถขายไดใ้นทอ้งตลาด3  

ส่วนวิธีการจ าหน่ายกิจการและก าหนดเวลาขาย โดยหลกัจะเป็นไปตามท่ีคู่สัญญาตกลงกนัไวใ้น
สัญญาหลกัประกนั แต่หากไม่มีขอ้ตกลงเช่นวา่นั้น เจา้หน้ีผูรั้บหลกัประกนัหรือผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีสิทธิใน
การตดัสินใจไดท้ั้งหมดไม่วา่จะขายโดยวธีิการท าสัญญากบัเอกชนรายหน่ึงรายใด หรือขายเปิดเผยต่อสาธารณะ 
แต่เพื่อคุม้ครองผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย กฎหมายแม่แบบธุรกรรมท่ีมีหลกัประกนัได้แนะน าว่า แต่ละรัฐควรก าหนด
ลกัษณะ วิธีการ ระยะเวลา สถานท่ี และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายกิจการในแต่ละวิธีการไวโ้ดยชดัแจง้ 
ทั้ งน้ี ผูส้นใจเข้าซ้ือกิจการมีสิทธิได้รับค าแนะน าเก่ียวกับกิจการท่ีจะซ้ือขายจากผูบ้งัคบัหลักประกันและผูใ้ห้
หลกัประกนั  

 

4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการจ าหน่ายหลักประกันที่เป็นกจิการตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัประกนัทางธุรกจิ 

4.1 ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การบอกกล่าวก่อนการจ าหน่ายและวธีิการจ าหน่ายกจิการ ทีเ่หมาะสม 
 4.1.1 ปัญหากฎหมายเกีย่วกับหลกัเกณฑ์การบอกกล่าวก่อนการจ าหน่าย 

จากการศึกษากฎหมายของประเทศองักฤษ พบวา่ การจ าหน่ายกิจการโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัมกัจะ
ใช้วิธีการจ าหน่ายกิจการด้วยการประมูลเปิดเผยตาม The City Code โดยผูบ้งัคบัหลักประกันจะต้องมีการ
ประกาศโฆษณาค าเสนอเชิญชวนต่อสาธารณชนเป็นเวลา 45 วนัก่อนวนัเร่ิมท าการประมูล  

ส่วนกฎหมายแม่แบบธุรกรรมท่ีมีหลกัประกนัของ UNCITRAL ไดก้ าหนดให้ก่อนการจ าหน่ายกิจการท่ี
เป็นหลกัประกนั ไม่ว่าผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะเลือกใช้วิธีจ  าหน่ายแบบใดก็ตาม จะตอ้งมีการส่ง ค าบอกกล่าวเป็น
หนงัสือแสดงเจตนาท่ีจะท าการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นประกนัไปยงัผูใ้ห้หลกัประกนั ลูกหน้ี บุคคลอ่ืนซ่ึงมีสิทธิใน
หลกัประกนัเท่าท่ีทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนการจ าหน่าย เวน้แต่หลกัประกนันั้น เป็นของสดเสียง่าย หรืออาจจะ
เส่ือมราคาไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือเป็นชนิดท่ีสามารถขายไดใ้นตลาด ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 

เม่ือเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย พบวา่ กฎหมายของประเทศไทยไม่มีการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารบอกกล่าวล่วงหนา้ก่อนการจ าหน่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบแต่อยา่งใด  

 
 

                                                           
3 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. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 
2561, จากhttps://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security/MLST_Guide_to_enactment_E.pdf   

718



4.1.2 ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัวธีิการจ าหน่ายกจิการทีเ่หมาะสม 
จากการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษ และกฎหมายแม่แบบธุรกรรมท่ีมีหลักประกันของ 

UNCITRAL พบวา่ วธีิการจ าหน่ายกิจการโดยหลกัจะเป็นไปตามท่ีคู่สัญญาตกลงกนัไวใ้นสัญญาหลกัประกนั แต่หาก
ไม่มีขอ้ตกลงเช่นวา่นั้น ผูบ้งัคบัหลกัประกนัสามารถพิจารณาไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงอาจจะโอนขายโดยท า
สัญญากบัเอกชนรายหน่ึงรายใด หรือขายตามทอ้งตลาด หรือประมูล โดยเปิดเผยก็ได ้แต่เพื่อคุม้ครองผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย กฎหมายแม่แบบธุรกรรมท่ีมีหลกัประกนั จึงไดแ้นะน าว่า แต่ละรัฐควรก าหนดลกัษณะ วิธีการ ระยะเวลา 
สถานท่ี และเร่ืองอ่ืน ๆ ของการขายหรือ การจ าหน่ายกิจการแต่ละวธีิการไวอ้ยา่งชดัแจง้  

 เม่ือเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกบักฎหมายไทย พบวา่พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558 มาตรา 73 ก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดวิธีการ ท่ีเหมาะสมในการ
จ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั โดยกฎหมายไทยไม่ไดก้  าหนดวา่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะตอ้งท าการบอกกล่าว
การจ าหน่ายไปยงัผูใ้ห้หลกัประกนั ผูรั้บหลกัประกนั เจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีปรากฏในสารบบทะเบียนก่อนด าเนินการ
จ าหน่ายหรือไม่ และวิธีการจ าหน่ายท่ีเหมาะสมควรพิจารณาอยา่งไร การท่ีไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายชดัแจง้
เก่ียวกบัการพิจารณาก าหนดขั้นตอนและวิธีการจ าหน่ายโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนั ท าให้เจา้หน้ีผูรั้บหลกัประกนั
ไม่สามารถประเมินความเส่ียง ในการพิจารณาให้สินเช่ือได้อย่างถูกต้อง จึงไม่มัน่ใจท่ีจะรับกิจการไวเ้ป็น
หลกัประกนั อีกทั้ง อาจส่งผลให้เกิดขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัส่งผลให้การบงัคบั
กิจการล่าชา้ได ้ 

 4.2 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินราคากิจการ เพ่ือก าหนดราคาขายที่ เหมาะสม และก าหนดเวลาใน
การจ าหน่ายกจิการ 

  4.2.1 ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการประเมินราคากจิการเพ่ือก าหนดราคาขายทีเ่หมาะสม 
 จากการศึกษากฎหมายประเทศองักฤษ พบว่า การประเมินมูลค่ากิจการเพื่อก าหนดราคา ขั้นต ่าใน

การจ าหน่ายกิจการนั้น ผูบ้งัคบัหลักประกันจะใช้วิธีการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกันกับวิธีการประเมินเพื่อ
พิจารณาให้สินเช่ือ อาจเป็นวิธีเปรียบเทียบราคาทรัพยสิ์นในกิจการกบัราคาตลาด วิธีพิจารณามูลค่าสินคา้ท่ีถูก
ซ้ือกบัมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของบริษทั และวิธีพิจารณาผลก าไรจากการประกอบการ นอกจากน้ี การประเมิน
ยงัค านึงถึงราคาหุ้นในตลาดของบริษทัลูกหน้ีท่ีราคาปิดวนัล่าสุดก่อนการประกาศโฆษณาการขาย แนวโน้ม
เท่าท่ีเป็นไปได้ว่าราคาจะสูงข้ึนจากจ านวนผูท่ี้สนใจเขา้ซ้ือ (Volume) ด้วย และราคาขายขั้นต ่ามกัจะเร่ิมตน้
มากกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าท่ีประเมินได ้ 

4.2.2 ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัก าหนดเวลาในการจ าหน่ายกจิการ 
 จากการศึกษากฎหมายประเทศองักฤษ พบวา่ ก าหนดเวลาขายหรือจ าหน่ายกิจการโดยการประมูล

ตาม The City Code จะเร่ิมตน้คร้ังท่ี 1 ในวนัท าการท่ี 46 นบัแต่วนัโฆษณาการประมูลต่อสาธารณะ  
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 ส่วนพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 73 ก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัมี
อ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบและประเมินราคากิจการท่ีเป็นหลกัประกนัเพื่อการก าหนดราคาขายหรือจ าหน่าย
กิจการ โดยกฎหมายไม่ได้ก าหนดไวว้่าการประเมินราคากิจการตอ้งใช้วิธีการอย่างไร ทั้งน้ี ในมาตรา 3 ได้
ก าหนดนิยามค าว่า “กิจการ” หมายถึงเฉพาะแต่เพียงทรัพยสิ์นหรือสิทธิท่ีมีอยู่ในกิจการเท่านั้น หาไดร้วมถึง
ภาระหน้ีสินหรือหนา้ท่ีท่ีมีอยูใ่นกิจการแต่อยา่งใดไม่ ซ่ึงในการด าเนินกิจการนั้นไม่ไดมี้แต่ทรัพยสิ์นเท่านั้นแต่
ยงัประกอบดว้ยหน้ีสินหรือภาระผูกพนัทั้งหลายท่ี ผูใ้ห้หลกัประกนัมีอยู่กบับุคคลภายนอกจากการประกอบ
ธุรกิจด้วย จากบทนิยามค าว่ากิจการดงักล่าวอาจเป็นเหตุให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนัท าการประเมินราคากิจการ
เฉพาะเพียงแต่ทรัพยสิ์นและสิทธิในกิจการเท่านั้น ท าให้ราคาประเมินท่ีได้ไม่สะทอ้นให้เห็นมูลค่ากิจการท่ี
แทจ้ริง ประกอบกบักฎหมาย ก็ไม่มีบทบญัญติัก าหนดเวลาในการจ าหน่ายกิจการไวแ้ต่อย่างใด ท าให้สถาบนั
การเงินไม่สามารถประเมินความเส่ียงในการไดรั้บช าระหน้ีคืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเป็นเหตุให้สถาบนัการเงินไม่
ยอมรับกิจการไวเ้ป็นหลกัประกนั  

4.3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับช าระหนี้โดยการจ าหน่ายกิจการไปทั้งกิจการเพ่ือให้สามารถด าเนิน
ธุรกจิต่อไปได้  

จากการศึกษากฎหมายว่าด้วยหลักประกันของประเทศอังกฤษ และกฎหมายแม่แบบธุรกรรมท่ีมี
หลกัประกนัของ UNCITRAL มิไดก้ าหนดค านิยามค าวา่ “กิจการ” ไวแ้ต่อยา่งใด ซ่ึงแนวทางปฏิบติั ในการพิจารณา
การให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินโดยน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั คือ การท่ีผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะขอสินเช่ือ
น าเอาทรัพยสิ์นในกิจการทั้งหมดมาเสนอเป็นหลกัประกนัให้แก่สถาบนัการเงินนัน่เอง ซ่ึงเม่ือมีเหตุแปลงสภาพ
ทรัพยห์ลกัประกนัหรือเหตุบงัคบัหลกัประกนัเกิดข้ึนและมีการบงัคบักิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ ผู ้
บงัคบัหลกัประกนัสามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นในกิจการ เป็นส่วน ๆ ไดโ้ดยค านึงถึงสภาพและลกัษณะแห่งทรัพย์
นั้นเอง  

ในส่วนการศึกษาพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เม่ือพิจารณาค านิยาม ค าว่า 
“กิจการ” ซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตรา 3 หมายความวา่ “ทรัพยสิ์นและสิทธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจนั้น
ท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัน ามาใชเ้ป็นประกนัการช าระหน้ี ซ่ึงผูใ้ห้หลกัประกนั อาจโอนบรรดาทรัพยสิ์นและสิทธิต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นให้แก่บุคคลอ่ืนในลกัษณะท่ีผูรั้บโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าวต่อไปไดท้นัที” ดงันั้น 
กิจการย่อมหมายถึงทรัพยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด รวมไปถึงสิทธิต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจนั้นดว้ย เม่ือมีการน ากิจการมาเป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ีกบัผูรั้บหลกัประกนัแลว้ ทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีใช้
ในการประกอบธุรกิจจึงมีความเก่ียวพนักนั เม่ือมีการบงัคบัหลกัประกนัเกิดข้ึนจึงไม่สามารถแยกบงัคบัเฉพาะ
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ทรัพยสิ์นบางช้ินท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ4 ท  าให้เกิดการตีความวา่หากจะตอ้งมีการบงัคบักิจการเพื่อช าระหน้ี 
จะตอ้งจ าหน่ายทรัพยสิ์น ในกิจการทั้งหมด ไม่สามารถจ าหน่ายแยกส่วน หรือแยกทรัพยสิ์นเป็นช้ิน ๆ ได้5  

 ทั้งน้ี การจ าหน่ายกิจการทั้งกิจการอาจก่อให้เกิดความล่าชา้ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บ
หลกัประกนัท่ีตอ้งการท่ีจะได้รับเงินสดคืนจากการให้สินเช่ือโดยเร็ว นอกจากน้ียงัอาจไม่เป็นธรรมแก่ผูใ้ห้
หลกัประกนัในกรณีท่ีมูลค่ากิจการมีจ านวนท่ีมากกว่าภาระหน้ีคงคา้งของผูใ้ห้หลกัประกนัอยา่งมีนยัยะส าคญั 
อนัจะส่งผลใหก้ารจ าหน่ายหลกัประกนัโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัล่าชา้ ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นธรรมได ้

 4.4 ปัญหากฎหมายเกีย่วกบับทบาทอ านาจหน้าทีข่องผู้บังคับหลกัประกนัในการจ าหน่ายกจิการ  
จากการศึกษากฎหมายของประเทศองักฤษ พบว่ากระบวนการบงัคบัหลกัประกนัในส่วนท่ีเป็นกิจการ

ของประเทศองักฤษ มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบักระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ (Administration) ตามกฎหมายลม้ละลาย 
(The Insolvency Act 1986) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัไม่ให้บริษทัตอ้งล้มละลายหรือเลิกกิจการ โดยผูบ้งัคบั
หลกัประกนั (Administrator) ซ่ึงเจา้หน้ีแต่งตั้งและศาลเห็นชอบดว้ยจะมีสถานะเป็นเจา้พนกังานของศาล หากมีปัญหา
เกิดข้ึนอนัเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบักิจการท่ีเป็นหลกัประกนันอกศาล ผูบ้งัคบัหลกัประกนัอาจขอความช่วยเหลือจาก
ศาลไดเ้สมอ และผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีอ านาจหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงในสัญญาท่ีก่อให้เกิดสิทธิในหลกัประกนั และตาม 
Schedule B1 ของพระราชบญัญติัลม้ละลาย (The Insolvency Act 1986) เช่น อ านาจแต่งตั้งทนายความและนักบญัชี
หรือบุคคลผูมี้วิชาชีพอ่ืนใดเพื่อมาช่วยในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเขา มีอ านาจในการแต่งตั้งตวัแทนใด ๆ เพื่อด าเนินการ
ใด ๆ เก่ียวกบักิจการ นอกจากน้ี ในการท านิติกรรมกบับุคคลภายนอกตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั (Company Act 2006) 
ถือวา่เป็นการกระท าในฐานะเป็นผูแ้ทนหรือตวัแทนของบริษทัลูกหน้ีหรือกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัลูกหน้ีดว้ย 

ในส่วนการศึกษาพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ผูบ้งัคบัหลกัประกนั เป็นเพียงบุคคลท่ี
ไดรั้บความไวว้างใจจากคู่สัญญาใหม้าท าหนา้ท่ีบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ โดยไม่ไดมี้สถานะเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
ศาลแต่อย่างใด และกฎหมายก็ไม่ไดก้  าหนดให้สิทธิแก่ผูบ้งัคบัหลกัประกนัสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากศาล
หากมีข้อขดัข้องในการบงัคบัหลักประกันเกิดข้ึน ซ่ึงอาจท าให้การบงัคบัหลักประกันท่ีเป็นกิจการล่าช้า ไม่มี
ประสิทธิภาพได ้และกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจของประเทศไทย หาไดมี้มิติท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบักฎหมาย
ลม้ละลายและฟ้ืนฟูกิจการแต่อย่างใดไม่ ทั้ง ๆ ท่ีการปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้งัคบัหลกัประกนัในการเขา้จดัการกิจการ

                                                           
4กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ “รวบรวมประเดน็ค าถามจากการอบรมใหค้วามรู้ผูบ้งัคบัหลกัประกนั,” 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561, จาก https://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=16191&filename=secured 
5 ก าชยั จงจกัรพนัธ์, เร่ืองน่ารู้ เก่ียวกบักฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพ :  

ศรีอนนัตก์ารพิมพ,์ 2557), น. 70-71 , น. 78-79. 
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ของผูใ้ห้หลกัประกนัมีความใกลเ้คียงกบัการท าหนา้ท่ีของผูท้  าแผนและผูบ้ริหารแผน และการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็น
หลกัประกนัมีความใกลเ้คียงกบัการท าหนา้ท่ีของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์

 4.5 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกบัสิทธิของผู้ให้หลกัประกันทีเ่ป็นเจ้าของกจิการในการโต้แย้งคัดค้านการจ าหน่าย
กจิการ 

จากการศึกษากฎหมายของประเทศองักฤษพบว่า ในการจ าหน่ายกิจการตาม The City Code ไดใ้ห้
สิทธิแก่ผูมี้ส่วนได้เสีย รวมทั้ งผูใ้ห้หลักประกันสามารถร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณา (The Hearings 
Committee) ท าการทบทวนในเร่ืองราคาขายขั้นต ่า วธีิการประเมินราคา หรือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือ
ควบรวมกิจการได ้และหากบุคคลดงักล่าวไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่งของคณะกรรมการพิจารณา สามารถอุทธรณ์
ค าสั่งไปยงัคณะกรรมการอีกชุดหน่ึงท่ีเรียกวา่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (Takeover Appeal Board)  

ในส่วนพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 73 บญัญติัผูบ้งัคบัหลกัประกนัมี
อ านาจหนา้ท่ีในการประเมินราคากิจการ ก าหนดวิธีการจ าหน่าย ด าเนินการจ าหน่ายกิจการได ้โดยการกระท า
หน้าท่ีดงักล่าวของผูบ้งัคบัหลกัประกนัให้ถือเป็นการกระท าท่ีไดรั้บ ความเห็นชอบดว้ยจากผูถื้อหุ้นของผูใ้ห้
หลกัประกนั จึงเป็นกรณีกฎหมายปิดปากไม่ให้ผูถื้อหุ้นของ ผูใ้ห้หลกัประกนัมาโตแ้ยง้คดัคา้นการด าเนินการ
บงัคบัหลกัประกนัของผูบ้งัคบัหลกัประกนัได ้แต่เน่ืองจากการบงัคบักิจการท่ีเป็นหลกัประกนัดว้ยการจ าหน่าย
โดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัมีผลกระทบต่อสิทธิของผูใ้ห้หลกัประกนัซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการและเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย
โดยตรง การท่ีกฎหมาย ไม่มีบทบญัญติัให้ผูใ้ห้หลกัประกนัให้สามารถใช้สิทธิคดัคา้นการจ าหน่ายกิจการของผู ้
บงัคบัหลกัประกนัได ้จึงท าใหผู้ใ้หห้ลกัประกนัอาจไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในกระบวนการบงัคบักิจการ  

 4.6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้สนใจซ้ือกจิการในการเข้าตรวจสอบกจิการที่น าออกจ าหน่าย 
จากการศึกษากฎหมายของประเทศองักฤษ พบวา่ ผูส้นใจซ้ือกิจการมีสิทธิขอขอ้มูลหรือเอกสารต่าง 

ๆ ท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัประกาศโฆษณา เช่น เอกสารทางการเงิน วิธีการประเมินเพื่อก าหนดราคาขาย เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ผูใ้ห้หลกัประกนัซ่ึงเป็นบริษทัผูข้าย มีหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกบักิจการดว้ย ส่วนกฎหมายแม่แบบ
ธุรกรรมท่ีมีหลักประกันของ UNCITRAL ก็ได้ก าหนดให้ผูส้นใจซ้ือกิจการมีสิทธิได้รับค าแนะน าเก่ียวกบั
กิจการท่ีจะซ้ือขายจากผูบ้งัคบัหลกัประกนัและผูใ้หห้ลกัประกนัท านองเดียวกบักฎหมายของประเทศองักฤษ 

ส่วนพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เร่ืองการบงัคบัน ากิจการออกจ าหน่าย ไม่มี
บทบญัญติัก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนั และผูใ้ห้หลกัประกนั มีหนา้ท่ีตอ้งให้ความช่วยเหลือ และสนบัสนุน
ในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการแก่ผูส้นใจเขา้ซ้ือกิจการ อีกทั้ง ยงัไม่มีกฎหมายก าหนดให้ผูบ้งัคบัหลกัประกนั
จะตอ้งท าการประกาศหรือให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบักิจการแก่ผูส้นใจซ้ือกิจการ แต่อยา่งใด โดยกิจการถือเป็น
วตัถุแห่งนิติกรรม ถือเป็นสาระส าคญัแห่งนิติกรรมการซ้ือขาย ดงันั้น หากผูซ้ื้อไม่ไดร้ายละเอียดเก่ียวกบักิจการ
ท่ีดีเพียงพอแล้ว อาจท าให้ผูซ้ื้อแสดงเจตนาเข้าซ้ือกิจการโดยส าคัญผิดเก่ียวกับทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็น
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สาระส าคญั หรือส าคญัผิดในคุณสมบติัของทรัพยสิ์นในกิจการท่ีท าการซ้ือขายถึงขนาดท่ีถา้ผูซ้ื้อไดรู้้ก่อนคงไม่
เขา้แสดงเจตนาซ้ือกิจการนั้น เช่นน้ีแลว้ผูซ้ื้อย่อมมีสิทธิยกโมฆะกรรมข้ึนอา้ง หรือมีสิทธิบอกลา้งนิติกรรมท่ี
เป็นโมฆียะดงักล่าวได ้แลว้แต่กรณี ท าใหต้อ้งน ากิจการออกจ าหน่ายใหม่เกิดความล่าชา้ในการบงัคบักิจการ อีก
ทั้งยงัมีค่าใชจ่้ายจากการน ากิจการออกขายใหม่อีกดว้ย  

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้่ากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจของไทยยงัมีความไม่

ชดัเจนเพียงพอ ฉะนั้น ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 
 5.1 เสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติัในพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยแก้ไข
เพิม่เติมในสองกรณีท่ีส าคญัดว้ยกนั กล่าวคือ  

กรณีแรก แกไ้ขบทนิยามค าวา่ “กิจการ” และเพิ่มเติมบทนิยามค าวา่ “การจ าหน่ายกิจการ” ในมาตรา 
3 ของพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยการแยกนิยามของทั้งสองค าน้ีออกจากกนั เพื่อใหไ้ด้
ความชดัเจนข้ึน เพราะค านิยามเดิมของค าวา่ “กิจการ” ไดร้วมความถึงการจ าหน่ายกิจการเขา้ไปดว้ย จึงท าใหเ้กิด
ปัญหาว่าจะสามารถท าการจ าหน่ายเฉพาะแต่ทรัพยสิ์น เพียงบางส่วนของกิจการไดห้รือไม่ หากไดมี้การแยก
ความหมายของค าวา่ “การจ าหน่ายกิจการ” ออกต่างจากจากค าวา่ “กิจการ” แลว้ ก็จะท าให้มีความชดัเจนไม่ก่อ
ใหเ้ป็นปัญหาท่ีตอ้งโตแ้ยง้กนัอีกต่อไป  

กรณีท่ีสอง เพิ่มเติมขอ้ความใหม่ลงในมาตรา 73 วรรคทา้ย ความวา่ “หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบั
การจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” เพื่อก าหนดให้รัฐมนตรีท่ี
รักษาการตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ออกกฎกระทรวงซ่ึงมีสถานะเป็นกฎหมายล าดบั
รอง เพื่อจกัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ เก่ียวกบัการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั ไม่วา่จะเป็น
ในเร่ืองวิธีการจ าหน่าย การประเมินราคากิจการ การก าหนดราคาขั้นต ่า ในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกิจการ 
ก าหนดเวลาและสถานท่ีในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกิจการ การบอกกล่าวไปยงัคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก่อนการ
จ าหน่าย รวมทั้งสิทธิของผูใ้ห้หลักประกันในการโต้แยง้คดัค้านการจ าหน่ายกิจการท่ีก าหนดโดยผูบ้ ังคับ
หลกัประกนั และสิทธิของผูซ้ื้อในการเขา้ตรวจสอบขอ้มูลของกิจการท่ีน าออกจ าหน่าย เน่ืองจากการจดัท า
กฎหมายล าดบัรองมีกระบวนการท่ีรวดเร็วและแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ง่ายกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติั
หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ.2558 อนัเป็นกฎหมายแม่ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าหลกัเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
จ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนันั้นจะตอ้งสามารถแก้ไขและปรับเปล่ียนได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ทนัต่อ
วธีิการทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  
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 5.2 กรณีให้ภาครัฐเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคสถาบันการเงิน ผูป้ระกอบการและ ผูบ้ ังคับ
หลกัประกนัไดท้ราบและมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายในการก าหนดวิธีการจ าหน่าย คือ วิธีการ
จ าหน่ายนั้นจะตอ้งเป็นวิธีเพื่อให้ได้มาซ่ึงราคาขายหรือจ าหน่ายสูงสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ในขณะท าการ
จ าหน่าย เพื่อประโยชน์ในการไดรั้บช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีทั้งหลาย โดยไม่กระทบสิทธิของลูกหน้ีเกินสมควร ทั้ง
ตอ้งไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเป็นหลกัประกนันั้นดว้ย  

ผูว้ิจ ัยเห็นว่าหากสามารถด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นได้ จะท าให้การตีความ
กฎหมายเพื่อบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัทางธุรกิจมี
ความชดัเจนและสมบูรณ์ข้ึน อนัจะส่งผลให้สถาบนัการเงินสามารถประเมินความเส่ียง ในการรับกิจการไวเ้ป็น
หลกัประกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถลดอุปสรรคในการเขา้ถึงสินเช่ือของผูป้ระกอบการได้ นอกจากน้ียงัช่วยลด
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในทางปฏิบติัของผูบ้งัคบัหลกัประกนั ท าให้การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการด้วยการ
จ าหน่ายโดยผูบ้งัคบัหลกัประกนัเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ และเป็นธรรมมากยิง่ข้ึน  
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