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หลกัประกนัทางธุรกิจ

พ.ศ.๒๕๕๘



หลกัการและเหตผุล

โดยท่ีทรพัยสิ์นท่ีอาจน ามาใชเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีในลกัษณะท่ีผูใ้หห้ลกัประกนั

ไมต่อ้งส่งมอบการครอบครองทรพัยสิ์นน้ันใหแ้กผู่ร้บัหลกัประกนัหรือการจ านองตามมาตรา 

๗๐๓ แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์จ ากดัเฉพาะอสงัหาริมทรพัยแ์ละสงัหาริมทรพัยม์ี

ทะเบียนบางประเภทเท่าน้ัน ผูป้ระกอบธุรกิจจึงไมส่ามารถน าทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจนอกจากทรพัยสิ์นดงักล่าวมาใชเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีในลกัษณะท่ีผูใ้หห้ลกัประกนัไม่

ตอ้งส่งมอบการครอบครองทรพัยสิ์นน้ันใหแ้กผู่ร้บัหลกัประกนัได ้เช่น สงัหาริมทรพัยท่ี์ผูใ้ห ้

หลกัประกนัใชใ้นการประกอบธุรกิจ สินคา้คงคลงั วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ หรือทรพัยสิ์น

ทางปัญญา ทั้งท่ีทรพัยสิ์นเหล่าน้ีมีมลูค่าทางเศรษฐกิจเช่นกนั อีกทั้งกระบวนการบงัคบัจ านองมี

ความล่าชา้อนัเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ สมควรตรากฎหมายเพื่อรองรบัการน า

ทรพัยสิ์นท่ีมีมลูค่าทางเศรษฐกิจมาใชเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีในลกัษณะท่ีไม่ตอ้งส่งมอบการ

ครอบครองแกเ่จา้หน้ีและสรา้งระบบการบงัคบัหลกัประกนัท่ีมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ

เป็นธรรมอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี



ภาพรวม

 บททัว่ไป/นิยาม

 หมวด ๑ สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

 หมวด ๒ การด าเนินการทางทะเบียน

 หมวด ๓ สิทธิและหน้าท่ีของผูใ้หห้ลกัประกนัและผูร้บัหลกัประกนั

 หมวด ๔ สิทธิและหน้าท่ีระหวา่งผูใ้หห้ลกัประกนัและผูร้บัหลกัประกนักบั

บุคคลภายนอก

 หมวด ๕ การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรพัยสิ์น

 หมวด ๖ การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ

 หมวด ๗ ความระงบัส้ินไปแหง่สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

 หมวด ๘ บทก าหนดโทษ

 อตัราคา่ธรรมเนียม



การมีผลใชบ้งัคบั  ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙



หลกัประกนัท่ีวิสาหกิจสามารถน ามาใชป้ระกนัหน้ีได้

หลกัประกนัทางธุรกิจ <มาตรา ๘>

• กิจการ

• สิทธเิรียกรอ้ง

• อสงัหาริมทรพัยใ์นกิจการอสงัหาริมทรพัย์

• ทรพัยส์ินทางปัญญา

• ทรพัยอ์ื่นตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง

พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ2558.PDF
พรบ.แก้ไขปพพ-ฉ22-2558.pdf


ความหมาย

สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ <มาตรา ๕>

สัญญาซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง เรียกว่า ผู ้ให้หลักประกันตรา

ทรัพย์สินไวแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เรียกว่าผูร้ับหลักประกัน

เพื่อเป็นการช าระหน้ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งส่งมอบทรพัยสิ์นน้ันแก่

ผูร้บัหลกัประกนั และผูใ้หห้ลกัประกนัอาจตราทรพัย์สินของตน

ไวเ้พื่อประกนัการช าระหน้ีอนับุคคลอ่ืนตอ้งช าระก็ได้



สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

หลกัประกนัทางธุรกิจ
•กิจการ
•สิทธิเรียกรอ้ง
•อสงัหาริมทรพัยใ์นกิจการอสงัหาริมทรพัย์
•ทรพัยสิ์นทางปัญญา
•ทรพัยอ่ื์นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

• โดยความยนิยอมเป็นหนังสือจาก ผูใ้หห้ลกัประกนั (ลกูหน้ี) ให้ ผูร้บัหลกัประกนั (เจา้หน้ี) เป็น

ผูน้ าสญัญาฯ ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย)์ 

<มาตรา ๑๓+๑๗>

• สญัญาฯ ตอ้งมีรายการ “อยา่งน้อย”ตามท่ีกฎหมายก าหนด <มาตรา ๑๘>

(๑) วนั เดือน ปี และเวลาท่ีจดทะเบียน

(๒) ชื่อและท่ีอยูข่องลกูหน้ีและผูใ้หห้ลกัประกนั

(๓) ชื่อและท่ีอยูข่องผูร้บัหลกัประกนั

(๔) ชื่อและท่ีอยูข่องผูร้บัใบอนุญาตซ่ึงยนิยอมเป็นผูบ้งัคบั

หลกัประกนัและอตัราหรือจ านวนค่าตอบแทนของผูบ้งัคบั

หลกัประกนั ในกรณีท่ีน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั

(๕) หน้ีท่ีก าหนดใหมี้การประกนัการช าระ

(๖) รายละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั

(๗) ขอ้ความท่ีแสดงวา่ผูใ้หห้ลกัประกนัตราทรพัยสิ์นท่ีระบุ

ในรายการจดทะเบียนไวแ้ก่ผูร้บัหลกัประกนัเพ่ือเป็น

ประกนัการช าระหน้ี

(๘) จ านวนเงินสงูสุดท่ีตกลงใชท้รพัยสิ์นเป็นประกนั

(๙) เหตุบงัคบัหลกัประกนัตามสญัญาหลกัประกนัทาง

ธุรกิจ

(๑๐) รายการอ่ืนตามท่ีเจา้พนักงานทะเบียนก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ2558.PDF


ความระงบัส้ินไปของสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

สญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจระงบัส้ินไปตอ่เม่ือ (มาตรา ๘๐)

(๑.) หน้ีท่ีประกนัระงบัส้ินไปดว้ยเหตุประการอ่ืนอนัมิใชเ่หตุอายุความ

(๒.) ผูร้บัหลกัประกนัและผูใ้หห้ลกัประกนัตกลงกนัเป็นหนังสือใหย้กเลิกสญัญา

หลกัประกนัทางธุรกิจ

(๓.) มีการไถ่ถอนทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั

(๔.) มีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัในการบงัคบัหลกัประกนัหรือเมื่อ

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัหลุดเป็นสิทธิแก่ผูร้บัหลกัประกนั

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัจะบงัคบัหลกัประกนัแมเ้มื่อหน้ีน้ันขาดอายุความแลว้ก็ได ้ แต่

จะบงัคบัเอาดอกเบ้ียคา้งช าระตามสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจเกินกว่าหา้ปีไมไ่ด้



สิทธิและหนา้ท่ีของผูใ้หห้ลกัประกนัและผูร้บัหลกัประกนั

 มีสิทธิครอบครอง ใชส้อย แลกเปล่ียน จ าหน่าย จา่ยโอนและจ านองทรัพยสิ์นท่ี

เป็นหลกัประกนั ใชใ้นการผลิต น าไปรวมเขา้กบัทรพัยส์ินอ่ืน ฯลฯ ซ่ึง

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั เวน้แต่คูส่ญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

(มาตรา ๒๒ ว.แรก) 

 หา้มน าทรพัยสิ์นดงักล่าวไปจ าน าต่อ-ฝ่าฝืนเป็นโมฆะ (มาตรา ๒๒ ว.ทา้ย) 

 มีหน้าท่ีสงวนรกัษาทรพัยสิ์นท่ีเป็นประกนัน้ันเสมือนเชน่วิญญชูนจะตอ้งใชใ้น

การประกอบกิจการและอาชีวะน้ัน ทั้งตอ้งรบัผิดเพื่อความเสียหายในกรณีท่ี

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัสญูหายหรือเส่ือมราคาลง (มาตรา ๒๓)

 จดัท าบญัชีทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั (มาตรา ๒๔) 

 ยอมใหผู้ร้บัหลกัประกนัหรือตวัแทนเขา้ตรวจดทูรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั 

(มาตรา ๒๕) 



 รอ้งขอเป็นหนังสือใหผู้ร้บัหลกัประกนัยนืยนัจ านวนหน้ีคา้งช าระ(มาตรา ๒๖)

 ไถ่ถอนหลกัประกนัโดยการช าระหน้ี พรอ้มคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (มาตรา 

๒๗)

 เม่ือหน้ีท่ีเป็นประกนัระงบั ผูร้บัหลกัประกนัมีหน้าท่ีออกหนังสือยนิยอมให้

ยกเลิกการจดทะเบียนแก่ผูใ้หห้ลกัประกนัในทนัที (มาตรา ๒๘)

สิทธิและหนา้ท่ีของผูใ้หห้ลกัประกนัและผูร้บัหลกัประกนั (ตอ่)



สิทธิและหนา้ที่ระหว่างผูใ้หห้ลกัประกนัและผูร้บัหลกัประกนักบับุคคลภายนอก

 ก าหนดใหผู้ร้บัหลกัประกนัมีสิทธิไดร้บัช าระหน้ีจากทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนักอ่นเจา้หน้ี

สามญั ไมว่า่กรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นจะโอนไปยงับุคคลภายนอกแลว้หรือไม ่(มาตรา๒๙)

 ในกรณีท่ีผูใ้หห้ลกัประกนัไดท้รพัยสิ์นมาจากการจ าหน่ายจา่ยโอน แลกเปล่ียน หรือไดม้า

แทนทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั ใหถื้อวา่ทรพัยสิ์นท่ีไดม้าแทนน้ันเป็นหลกัประกนัดว้ย แต่

ผูร้บัหลกัประกนัจะมีสิทธิเหนือทรพัยสิ์นท่ีไดม้าแทนทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัต่อเมื่อได้

แกไ้ขรายการจดทะเบียนต่อเจา้พนักงานทะเบียนแลว้ (มาตรา ๓๑)

 มีมาตรการคุม้ครองสิทธิของบุคคลภายนอกไว ้กล่าวคือ บุคคลภายนอกจะไดท้รพัยสิ์นท่ี

เป็นหลกัประกนัไปโดยปลอดภาระหลกัประกนั ต่อเม่ือบุคคลภายนอกไดท้รพัยสิ์นน้ันไปโดย

ทางการคา้ปกติของทรพัยสิ์นน้ันหรือโดยความยนิยอมของผูร้บัหลกัประกนั  โดยทรพัยสิ์น

น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีผูใ้หห้ลกัประกนัใชใ้นการประกอบธุรกิจและมีลกัษณะหมุนเวยีน

เปล่ียนมือตลอดเวลา หรือในกรณีท่ีทรพัยสิ์นท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัเป็นทรพัยสิ์นประเภท

อ่ืน บุคคลภายนอกจะตอ้งไดท้รพัยสิ์นน้ันไปโดยความยนิยอมของผูร้บัหลกัประกนัเท่าน้ัน 

(มาตรา ๓๒)



 ในกรณีท่ีมีการน าทรพัยสิ์นส่ิงหน่ึงไปใชเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีแก่ผูร้บั

หลกัประกนัหลายราย ใหถื้อล าดบัการไดร้บัช าระหน้ีของผูร้บัหลกัประกนัดงัน้ี

(๑) ใหผู้ร้บัหลกัประกนัท่ีไดร้บัการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนักอ่นมีสิทธิ

ไดร้บัช าระหน้ีกอ่นผูร้บัหลกัประกนัท่ีไดร้บัการจดทะเบียนภายหลงั

(๒) ถา้มีการน าทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัไปจ านองเป็นประกนัการช าระหน้ี

ดว้ย ใหผู้ร้บัหลกัประกนัหรือผูร้บัจ านองท่ีไดร้บัการจดทะเบียนกอ่นมีสิทธิ

ไดร้บัช าระหน้ีกอ่นผูร้บัหลกัประกนัหรือผูร้บัจ านองท่ีไดร้บัการจดทะเบียน

ภายหลงั โดยเรียกล าดบัตามวนัเวลาการไดร้บัจดทะเบียนน้ันๆ

(มาตรา ๓๓)

สิทธิและหนา้ที่ระหว่างผูใ้หห้ลกัประกนัและผูร้บัหลกัประกนักบับุคคลภายนอก (ตอ่)



 ก าหนดล าดบับุริมสิทธิ (มาตรา ๓๔)

(๑) สงัหาริมทรพัย์ – ใหผู้ร้บัหลกัประกนัมีสิทธิอยา่งเดียวกบัผูร้บัจ าน า 

(ตาม ป.พ.พ. ๒๘๒) และหากมีการจดจ านองสงัหาริมทรพัยน้ั์นไวด้ว้ย ให้

ผูร้บัหลกัประกนัมีสิทธิอยา่งเดียวกบัผูร้บัจ านอง (ตาม ป.พ.พ.๒๘๗)

(๒) อสงัหาริมทรพัย์ - ใหผู้ร้บัหลกัประกนัมีสิทธิอยา่งเดียวกบัผูร้บัจ านอง 

(ตาม ป.พ.พ.๒๘๗)

สิทธิและหนา้ที่ระหว่างผูใ้หห้ลกัประกนัและผูร้บัหลกัประกนักบับุคคลภายนอก (ตอ่)



การบงัคบัหลกัประกนั

กิจการ

ทรพัยส์ิน
- สิทธิเรียกรอ้ง

- อสงัหาริมทรพัยใ์นกิจการ
อสงัหาริมทรพัย์

- ทรพัยสิ์นทางปัญญา

- ทรพัยอ่ื์นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น ทรพัยส์ิน

การด าเนินการเก่ียวกบัทรพัยท์ี่จ  านอง

วิธีการบงัคบัหลกัประกนัที่เป็นทรพัยส์ิน

การจ  าหน่ายเงินไดจ้ากการบงัคบัหลกัประกัน



การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็น ทรพัยส์ิน

การด าเนินการเก่ียวกบัทรพัยท์ี่จ  านอง

 กรณีท่ีมีการน าทรพัยสิ์นท่ีมีการจ านองเป็นประกนัการช าระหน้ีไปจดทะเบียนเป็น

หลกัประกนัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือมีการน าทรพัยสิ์นท่ีจดทะเบียนเป็นหลกัประกนัตาม

พระราชบญัญติัน้ีไปจ านองเป็นประกนัการช าระหน้ี  ผูร้บัจ านองจะบงัคบัจ านองโดย

วธีิการบงัคบัหลกัประกนัตามพระราชบญัญติัน้ีก็ได ้(มาตรา ๓๕ วรรคแรก)   

 แต่ถา้ในระหวา่งท่ีผูร้บัจ านองบงัคบัจ านองปรากฏวา่มีเหตุท่ีจะบงัคบัหลกัประกนัตามสญัญา

หลกัประกนัทางธุรกิจ ผูร้บัจ านองตอ้งด าเนินการบงัคบัจ านองโดยวธีิการบงัคบัหลกัประกนั

ตามพระราชบญัญติัน้ี (มาตรา ๓๕ วรรคสอง) 

 ในกรณีคดีอยูร่ะหวา่งการบงัคบัจ านองตามกฎหมายอ่ืน และมีเหตุบงัคบัหลกัประกนัตาม

กฎหมายน้ี  ผูร้บัหลกัประกนัสามารถยื่นค ารอ้งต่อศาลขอไต่สวน และใหน้ าทรพัยสิ์นท่ี

จ านองมาบงัคบัหลกัประกนัตามพระราชบญัญติัน้ี (มาตรา ๓๕ วรรคทา้ย)



การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็น ทรพัยส์ิน

วิธีการบงัคบัหลกัประกนัที่เป็นทรพัยส์ิน:
หลักทั่วไป

 เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและผู้รับหลักประกันได้มีหนังสือแจ้ง
เหตุบังคับหลักประกัน ห้ามผู้ให้หลักประกันจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือกระท า
การใดๆ ให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันบุบสลายหรือเสื่อมค่าลง และผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้า
ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน แต่การเข้าครอบครองนั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา ๓๘)
กรณียอมส่งมอบหลักประกัน

 หากผู้ให้หลักประกันหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเข้า
ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ผู้รับหลักประกันจะบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินนั้นหลุด
เป็นสิทธิหรือโดยจ าหน่ายทรัพย์สินเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ด้วยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย และห้าม
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอื่นยึดหรืออายัดกิจการที่เป็นหลักประกัน โดยให้ผู้รับหลักประกันมีหน้าที่แจ้ง
ต่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอื่นเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้น แต่ถ้า
ทรัพย์สินที่น ามาเป็นหลักประกันเป็นของสดเสียได้ ผู้รับหลักประกันอาจจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นโดยวิธี
ที่เห็นสมควรเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ได้ทันที กรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องเมื่อผู้รับ
หลักประกันมีหนังสือแจ้งลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้ต้องช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระให้แก่ผู้รับ
หลักประกัน (มาตรา ๓๙)



การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็น ทรพัยส์ิน

วิธีการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรพัยสิ์น:

กรณี ไม่ยอม ส่งมอบหลักประกัน

 หากผู้ให้หลักประกันหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไม่ยินยอมให้ผู้รับหลักประกัน
เข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ผู้รับหลักประกันต้องยื่นค ำร้องต่อศำลเพื่อบังคับ
หลักประกันต่อไป โดยให้ระบุในค าร้องด้วยว่าจะบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
หลุดเป็นสิทธิ หรือโดยจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ (มาตรา ๔๖) 
 ผู้รับหลักประกัน อาจขอให้มีค าสั่ง ยึด อำยัด หรือมีค ำร้องขอคุ้มครองชั่วครำวใด ๆ ก่อนมีค า
พิพากษา โดยวางเงินประกันหรือให้หลักประกันป้องกันความเสียหายแก่ผู้ให้หลักประกัน จ านวนไม่
น้อยกว่า ๒๕% ของจ านวนสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน (มาตรา ๔๙) 

 เมื่อศาลมีค าสั่งยึดหรืออายึดหลักประกันไว้เป็นการชั่วคราว หากผู้ให้หลักประกันมีความ
จ าเป็นต้องจ ำหน่ำยโอนทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามสัญญาที่ท าไว้แก่บุคคลภายนอก ผู้ให้
หลักประกันอาจร้องขอต่อศาลโดยวางเงินประกันหรือวางหลักประกันตามที่ศาลเห็นสมควร (มาตรา 
๕๐)



การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็น ทรพัยส์ิน

การจ  าหน่ายเงินไดจ้ากการบงัคบัหลกัประกนั

(๑) ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาและสงวนทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัตามมาตรา ๔๕

(๒) ค่าใชจ้า่ยตามสมควรและค่าฤชาธรรมเนียมอนัเกิดจากการบงัคบัหลกัประกนั

(๓) ช าระหน้ีใหแ้ก่ผูร้บัหลกัประกนั และเจา้หน้ีอ่ืนซ่ึงมีบุริมสิทธิเหนือทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัเท่าท่ีปรากฏ

รายช่ือในหลกัฐานทางทะเบียนตามล าดบั

(๔) ช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษาอื่นซ่ึงขอเฉล่ียทรพัยสิ์นหรือเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นตามมาตรา 

๓๙

(๕) เงินท่ีเหลือหากมี ใหช้ าระคืนแก่ผูใ้หห้ลกัประกนั

ใหน้ า ป.วพิ. มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๙ และมาตรา ๓๑๙ แหง่ป.วพิ. มาใชบ้งัคบัแก่การช าระหน้ีใหแ้ก่

เจา้หน้ีอ่ืนซ่ึงมีบุริมสิทธิตาม (๓) โดยอนุโลม

ถา้จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัแลว้ไดเ้งินจ านวนสุทธิน้อยกวา่จ านวนหน้ีท่ีคา้งช าระ

เงินยงัขาดจ านวนอยูเ่ท่าใดใหถื้อเป็นหน้ีท่ีผูร้บัหลกัประกนัอาจเรียกรอ้งจากลกูหน้ีได ้แต่ถา้ผูใ้หห้ลกัประกนั

ไมไ่ดเ้ป็นลกูหน้ีจะเรียกรอ้งจากผูใ้หห้ลกัประกนัไมไ่ด้

การใดท่ีแตกต่างจากความในมาตราน้ีตกเป็นโมฆะ



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ

กิจการ

ผูบ้งัคบัหลกัประกนั

กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัที่เป็นกิจการ
 การแจง้เหตบุงัคบัตามสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

 การนดัไตส่วน

 การท าค าวินิจฉยั

 การคดัคา้นค าวินิจฉยั

 การบงัคบัหลกัประกนั

 การด าเนินการของผูบ้งัคบัหลกัประกนัเม่ือรบัมอบกิจการ

 การจ าหน่ายเงินไดจ้ากการบงัคบัหลกัประกนั



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

กิจการ

นิยาม

“กิจการ” หมายความวา่ ทรพัยสิ์นท่ีผูใ้หห้ลกัประกนัใชใ้นการประกอบธุรกิจและ

สิทธิต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจน้ันท่ีผูใ้หห้ลกัประกนัน ามาใชเ้ป็น

ประกนัการช าระหน้ี ซ่ึงผูใ้หห้ลกัประกนัอาจโอนบรรดาทรพัยสิ์นและสิทธิต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งน้ันใหแ้ก่บุคคลอ่ืนในลกัษณะท่ีผูร้บัโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าว

ต่อไปไดท้นัที



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

ผูบ้งัคบัหลกัประกนั
นิยาม

“ผูบ้งัคบัหลกัประกนั” หมายความวา่ บุคคลคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงผูใ้หห้ลกัประกนัและผูร้บัหลกัประกนัตกลงกนัให้

เป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัในกรณีท่ีน ากิจการมาเป็นหลกัประกนั

คุณสมบติั

ผูบ้งัคบัหลกัประกนัตอ้งมีความรู ้ความเช่ียวชาญและประสบการณด์า้นกฎหมาย บญัชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

หรือการประเมินราคาทรพัยสิ์น ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑท่ี์รฐัมนตรีประกาศก าหนด และตอ้งไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม 

ดงัต่อไปน้ี (มาตรา ๕๕)

(๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต เป็นบุคคลลม้ละลายหรือพน้จากการเป็นบุคคลลม้ละลายมาแลว้ไมถึ่งหา้

ปี

(๒) เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเกี่ยวกบัทรพัย ์หรือความผิดตามมาตรา ๘๙ 

หรือมาตรา ๙๐

(๓) เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูม้ีอ านาจในการจดัการของสถาบนัการเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวน้

แต่ไดร้บัยกเวน้ตามหลกัเกณฑท่ี์รฐัมนตรีประกาศก าหนด

(๔) เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูม้ีอ านาจในการจดัการของผูใ้หห้ลกัประกนัหรือผูร้บัหลักประกนั

(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจ้ดัการตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แหง่

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามบทบญัญติัแหง่กฎหมายอ่ืน

(๖) เป็นขา้ราชการการเมือง ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผูด้ ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง

(๗) เป็นขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า

(๘) มีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งอ่ืนตามท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ

การแจง้เหตบุงัคบัตามสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ

 ผูร้บัหลกัประกนัแจง้เหตุบงัคบัหลกัประกนัตามสญัญาแกผู่บ้งัคบัหลกัประกนั ทางไปรษณียห์รือ

วธีิการอ่ืนใหผู้บ้งัคบัหลกัประกนั ไดร้บัหนังสือน้ัน (มาตรา ๖๓ ว.แรก)

 เม่ือผูร้บัหลกัประกนัรบัทราบเหตุบงัคบัหลกัประกนั จาก ผูร้บัหลกัประกนั  ไม่เกิน 7 วนั ตอ้งรีบ

ก าหนด วนั เวลา สถานท่ีไต่สวน วา่มีเหตุแหง่การบงัคบัหลกัประกนั หรือไม่? (๖๓ ว.๒)

 ผูใ้หห้ลกัประกนัเม่ือไดร้บัค าสัง่แจง้ไต่สวน ตอ้งแจง้รายละเอียดของกิจการภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ี

ไดร้บัแจง้ (มาตรา ๖๓ ว.๓)

 หา้มผูใ้หห้ลกัประกนัจ าหน่ายกิจการ เวน้แต่ มีทรพัยส์ดเสียง่าย หรือไดว้างเงินประกนัไมต่ า่กวา่ ๒๕% 

ของเงินท่ีตอ้งใชใ้นกิจการ

 ผูใ้หห้ลกัประกนัสามารถขอขยายเวลาแจง้รายละเอียดของกิจการได ้(มาตรา ๖๔ ว.แรก)

 ถา้ผูใ้หห้ลกัประกนัไม่แจง้รายละเอียดกิจการและไม่ไดข้อขยายเวลาแจง้ ใหถื้อกิจการท่ีมีอยูเ่ท่าท่ี

ปรากฏในรายการจดทะเบียนในวนัซ่ึงผูร้บัหลกัประกนัไดร้บัหนังสือดงักล่าว (มาตรา ๖๔ ว.ทา้ย)



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ

การไตส่วน

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไต่สวน จะถกูก าหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา ๖๖ ว.ทา้ย)

และ

 ตอ้งท าค าวินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัแรกของการไต่สวน 

(มาตรา ๖๘)



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ

การท าค าวินิจฉยั

 หากมีผูบ้งัคบัหลกัประกนัหลายคน ค าวนิิจฉยัใหถื้อเสียงขา้งมาก (มาตรา ๖๗ ว. ๒)

 ค าวนิิจฉยัตอ้งท าเป็นหนังสือสรุป ขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย เหตุผลในการวนิิจฉยั ลายมือช่ือ

ของผูบ้งัคบัหลกัประกนั และวนัท่ีมีค าวนิิจฉยั (มาตรา ๖๗ ว.๕)

◦ กรณีท่ีวนิิจฉยัวา่มีเหตุบงัคบัหลกัประกนั ใหร้ะบุจ านวนหน้ี (มาตรา ๖๗ ว.แรก)และ

◦ เมื่อผูร้บัหลกัประกนัประสงคจ์ะบงัคบัหลกัประกนั  ก็ใหว้นิิจฉยัใหม้ีการบงัคบัหลกัประกนัทนัที (มาตรา 

๖๗ ว.๓)

◦ แต่ถา้ผูร้บัหลกัประกนัยนิยอมผ่อนผนัแก่ผูใ้หห้ลกัประกนัเป็นหนังสือ  ใหว้า่ยงัไมม่ีเหตุบงัคบั

หลกัประกนัเกิดขึ้ น (มาตรา ๖๗ ว.๓)

 หา้มคดัคา้นค าวนิิจฉยั (มาตรา ๗๐) เวน้แต่

◦ การไต่สวนไมถู่กตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ (ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง)

◦ การไต่สวนบกพร่องต่อขอ้เท็จจริง หรือขอ้กฎหมายอนัเป็นสาระส าคญั



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ

การส่งค าวินิจฉยั

 ใหท้ าค าวนิิจฉยัเป็นหนังสือแจง้ บุคคลดงัต่อไปน้ี (มาตรา ๖๙ ว. แรก)

◦ ลกูหน้ี

◦ ผูใ้หห้ลกัประกนั

◦ ผูร้บัหลกัประกนั

◦ เจา้หน้ีผูมี้บุริมสิทธ์ิอ่ืน

 ในกรณีท่ีมีค าวนิิจฉยัใหบ้งัคบัหลกัประกนั แจง้เพิ่มเติมต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี เพื่อใหจ้ดทะเบียน

ค าวนิิจฉยัไวใ้นทะเบียน (มาตรา ๖๙ ว. ทา้ย)

◦ เจา้พนักงานทะเบียน

◦ นายทะเบียน

◦ นายทะเบียนนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ

การคดัคา้นค าวินิจฉยั

 ให ้“ผูค้ดัคา้น” ยืน่ค ารอ้งต่อศาลภายใน ๑๕ วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัค าวินิจฉยั (มาตรา ๗๐ ว. ๒)

 การรอ้งคดัคา้นค าวนิิจฉยัตอ้งไม่เป็นเหตุแหง่การทุเลาการบงัคบัหลกัประกนัตามค าวินิฉยั

(มาตรา ๗๐ ว.๓)

 ศาลอาจก าหนดใหผู้ค้ดัคา้นวางเงินประกนัการคดัคา้น ถา้ไมว่างใหศ้าลมีค าสัง่ยกค ารอ้ง 

(มาตรา ๗๐ ว.๔)

 ศาลนัดพิจารณาคดีคดัดา้นฯ โดยเร็ว ใหนั้ดต่อเน่ืองทุกวนั เวน้แต่มีพฤติการณพ์ิเศษ 

(มาตรา ๗๐ ว.๕)

◦ ถา้มีเหตุตามค าคดัคา้น (มาตรา ๗๐ ว.๖)

 ใหศ้าลสัง่ เพิกถอนค าวินิจฉยัทั้งหมด/บางส่วน => สัง่ใหผู้บ้งัคบัหลกัประกนัวินิจฉยัใหม่ 

 ถา้ศาลเห็นวา่มีพยาน/หลกัฐานพอเพียง => ศาลอาจมีค าพิพากษาแกไ้ข และมีค าสัง่ตามท่ีเห็นสมควร

◦ ถา้ไมมี่เหตุตามค าคดัคา้น ใหศ้าลมีค าสัง่ยกค ารอ้ง (มาตรา ๗๐ ว.๗)

 ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลเร่ืองการคดัคา้นค าวินิจฉยัใหเ้ป็นท่ีสุด (มาตรา ๗๐ ว.ทา้ย)



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ

การบงัคบัหลกัประกนั

 การบงัคบัหลกัประกนัจะท าไดเ้ม่ือ

◦ ไมม่ีผูใ้ดคดัคา้นค าวนิิจฉยัของผูบ้งัคบัหลกัประกนั ภายใน ๑๕ วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้
ค าวนิิจฉยั (มาตรา ๗๐ ว.๒)

◦ มีค าวนิิจฉยัใหมข่องผูบ้งัคบัหลกัประกนัภายหลงัจากศาลมีค าสัง่ใหคื้นไปวินิจฉยัใหมโ่ดย
ผลแหง่การท่ีมีผูย้ืน่ค ารอ้งคดัคา้นค าวนิิจฉยั (มาตรา ๗๐ ว.๖)

◦ ศาลเห็นวา่มีพยาน/หลกัฐานพอเพียง และมีค าพิพากษาแกไ้ขและมีค าสัง่ตามท่ี
เห็นสมควรโดยไมส่่งมาใหผู้บ้งัคบัหลกัประกนัท าค าวนิิจฉยัใหม ่(มาตรา ๗๐ ว.๖)

 ผลแห่งการบงัคบัหลกัประกนั (มาตรา ๗๑)

◦ อ านาจ/หน้าท่ีในการจดัการกิจการของผูใ้หห้ลกัประกนัเป็นอนัส้ินสุดลง
◦ อ านาจ/หน้าท่ี และสิทธิของผูถื้อหุน้/ผูถื้อหุน้หลกัของผูใ้หห้ลกัประกนั ตกเป็นของผู ้
บงัคบัหลกัประกนั (ยกเวน้สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินปันผล)

◦ หา้มเจา้หน้ีตามค าพิพากษาอ่ืน ยดึหรืออายดักิจการท่ีน ามาเป็นหลกัประกนั (ใหไ้ป
เฉล่ียจากทรพัยสิ์นหรือเงินไดจ้ากกิจการแทน)



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ

การบงัคบัหลกัประกนั

 หนา้ที่ของผูใ้หห้ลกัประกนั

◦ ตอ้งส่งมอบกิจการ ดวงตรา สมุดบญัชี เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์น หน้ีสิน และ สิทธิต่างๆ

ของกิจการ  ใหแ้กผู่บ้งัคบัหลกัประกนั ภายใน ๗ วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัค าวนิิจฉยั หรือค าพิพากษา

หรือค าสัง่ศาล (มาตรา ๗๒ ว.แรก)

◦ เวน้แต่ มีเหตุสุดวสิยั ไม่ไดร้บัแจง้    แต่ก็ไดแ้จง้ภายใน ๗ วนันับตั้งแต่วนัท่ีรบัทราบ และตอ้ง

ปฏิบติัตามค าวนิิจฉยัหรือพิพากษาหรือค าสัง่ศาลภายใจ ๗ วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัทราบน้ัน 

 กรณีผูใ้หห้ลกัประกนัฝ่าฝืน (มาตรา ๗๒ ว.ทา้ย)

◦ ผูบ้งัคบัหลกัประกนัอาจยืน่ค ารอ้งต่อศาลขอยดึหรืออายดักิจการ และส่งมอบใหแ้กผู่บ้งัคบั

หลกัประกนั

◦ ในระหวา่งยดึแต่ยงัไม่ไดส้่งมอบกิจการแกผู่บ้งัคบัหลกัประกนั ใหเ้จา้พนักงานบงัคบัคดีมีหน้าท่ี

เป็นการชัว่คราวเชน่เดียวกบัผูบ้งัคบัหลกัประกนัใน



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ

การด าเนินการของผูบ้งัคบัหลกัประกนัเม่ือรบัมอบกิจการ (มาตรา ๗๓)

 ผูใ้หห้ลกัประกนัมีอ านาจหนา้ที่ (มาตรา ๗๓ ว.แรก)

◦ บ ารุงรกัษา จดัการ และด าเนินกิจการ จนกวา่จะมีการจ าหน่าย 

◦ ตรวจสอบ+ประเมิณราคากิจการ

◦ ก าหนดวธีิเหมาะสมในการจ าหน่ายกิจการ

◦ ด าเนินการจ าหน่ายกิจการ

◦ จา่ยโอน ใหเ้ชา่ ช าระหน้ี กอ่หน้ี หรือกิจการใดๆ ท่ีกอ่ใหเ้กิดภาระในกิจการเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้

กิจการด าเนินต่อไปได้

 การด าเนินการของผูบ้งัคบัหลกัประกนั ใหถื้อเป็นการด าเนินการโดยมติท่ีประชุมใหญ่

ผูถื้อหุน้ หรือเป็นขอ้ตกลงของหุน้ส่วนทุกคนของผูใ้หห้ลกัประกนั (มาตรา ๗๓ ว.๒)

 ผูบ้งัคบัหลกัประกนัตอ้งใหค้วามเอ้ือเฟ้ือสอดส่องอยา่งผูป้ระกอบวชิาชีพจะพึงปฏิบติัโดย

พฤติการณเ์ช่นน้ัน (มาตรา ๗๓ ว.ทา้ย)



การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็น กิจการ (ตอ่)

กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ

การจ าหน่ายเงินไดจ้ากการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการ (มาตรา ๗๔)

(๑) คา่ธรรมเนียมในการยดึหรืออายดัตามมาตรา ๗๒ คา่ใชจ้า่ยในการ

บ ารุงรกัษา จดัการและด าเนินกิจการของผูบ้งัคบัหลกัประกนัตามมาตรา ๗๓

(๒) คา่ตอบแทนของผูบ้งัคบัหลกัประกนั คา่ใชจ้า่ยตามสมควรอนัเกิดจากการ

บงัคบัหลกัประกนัคา่ฤชาธรรมเนียมการบงัคบัหลกัประกนั และคา่ธรรมเนียม

การจ าหน่ายกิจการท่ีเป็นหลกัประกนั

(๓) ช าระหน้ีใหแ้ก่ผูร้บัหลกัประกนั และเจา้หน้ีอ่ืนซ่ึงมีบุริมสิทธิเหนือทรพัยสิ์นท่ี

เป็นหลกัประกนัเท่าท่ีปรากฏรายช่ือในหลกัฐานทางทะเบียนตามล าดบั

(๔) ช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามค าพิพากษาอ่ืนซ่ึงขอเฉล่ียทรพัยสิ์นหรือเงินท่ีไดจ้าก

การจ าหน่ายกิจการน้ันตามมาตรา ๗๑

(๕) เงินท่ีเหลือหากมี ใหช้ าระคืนแกผู่ใ้หห้ลกัประกนั



บทลงโทษ

บทก าหนดโทษสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทหลกั ๆ คือ

๑. บทก าหนดโทษที่มุ่งลงโทษการกระท าโดยทุจริต ไดแ้ก่ มาตรา ๘๒ (การแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิด

ความจริงในการด าเนินการทางทะเบียน) มาตรา ๘๖ (การเอาไปเสีย ท าใหเ้สียหาย ทาลาย ท าใหเ้ส่ือมค่าซ่ึง

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัโดยทุจริต) มาตรา ๘๗ (การแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความจริงในการ

รอ้งขอใหศ้าลมีคาพิพากษาบงัคบัหลกัประกนั) มาตรา ๘๘ (การส่งมอบหรือแสดงดวงตรา สมุดบญัชีหรือ

เอกสารอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัทรพัยสิ์น หน้ีสินหรือสิทธิต่างๆ เก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั) มาตรา ๘๙ 

(เปิดเผยหรือใชข้อ้มลูหรือความลบั) มาตรา ๙๐ (ผูบ้งัคบัหลกัประกนัปฏิบติัหน้าท่ีหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี

โดยทุจริต หรือกระท าการหรือไมก่ระท าการเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อตนเองหรือ

บุคคลอ่ืน หรือฝ่าฝืนบทบญัญติัแหง่พระราชบญัญติัน้ีโดยมุง่หมายใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูใ้หห้ลกัประกนัหรือ

ผูร้บัหลกัประกนั)

๒. บทก าหนดโทษที่มุ่งลงโทษการกระท าแมไ้ม่มีเจตนาทุจริต ไดแ้ก่ มาตรา ๘๓ (การไมด่ าเนินการขอแกไ้ข

รายการจดทะเบียน การไมด่ าเนินการขอยกเลิกการจดทะเบียนเม่ือมีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัใน

การบงัคบัหลกัประกนั) มาตรา ๘๔ (การไมแ่จง้ขอแกก้ารเปล่ียนแปลงไปขอทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัใน

รายการจดทะเบียน การไมจ่ดัท าบญัชีทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั การไมย่อมใหเ้ขา้ตรวจดูทรัพยสิ์นท่ีเป็น

หลกัประกนั การจ าหน่ายจา่ยโอนทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั การไมส่่งมอบกิจการท่ีเป็นหลักประกนัหรือเอกสาร

ท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์น หน้ีสิน หรือสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) มาตรา ๘๕ (การไมใ่หค้วามยนิยอมใหผู้ใ้หห้ลกัประกนั

ด าเนินการขอยกเลิกการจดทะเบียนเม่ือหน้ีท่ีประกนัระงบัส้ินไปหรือเมื่อคู่สญัญา ตกลงยกเลิกสญัญาหลกัประกนั

ทางธุรกิจ)
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• การประเมินมูลค่า IP

• การบงัคบัคดี

• การประเมินมูลค่า IP ที่ใชใ้น
กิจการ

• การบริหารจดัการสิทธิเหนือ IP 
ระหว่างรอการจ  าหน่ายเพื่อการ

บงัคบัคดี
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ปัญหาการประเมินมูลค่าทรพัยส์ินทางปัญญา

Cost Approach

ตน้ทุนท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึง IP

Income Approach

ประมาณการรายไดห้กัลบ

ปัจจยัน ามาซ่ึงส่วนลด

Market Approach

เปรียบเทียบจาก IP 
ใกลเ้คียง
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Income Approach

PV = I1(1+r)-1+I2(1+r)-2+I3(1+r)-3…. In(1+r)-n

Where

PV = Present Value of IP

I = Economic income projection

r = Discount Rate

n = Year
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1. ความยากในการประเมินมูลค่าทรพัยส์ินทางปัญญา/ความคงท่ี/

ความแน่นอน ของราคา

i. ประเภทของทรพัยส์ินทางปัญญาที่มีความหลากหลาย ลกัษณะมีความ

คุม้ครองทบัซอ้นกนั

ii. ระบบความคุม้ครองสิทธิ  การจดทะเบียน vs การคุม้ครอง
อตัโนมตัิ

iii. การเส่ือมค่า vs มูลค่าเพิ่ม ตามเวลาท่ีเปลี่ยนแปลง
iv. ภาวการณแ์ข่งขนัของคู่แข่ง ที่แตกตา่งกนัแตล่ะผลิตภณัฑ ์แตล่ะเวลา 

แตล่ะขอบอาณาเขต

v. มูลค่าการคิดลด (discount rate) มีปัจจยัมากมาย

2. การบงัคบัคดีทรพัยส์ินทางปัญญา กรณีท่ีเป็นทรพัยส์ิน
มูลค่า IP อยูท่ี่การบริหารจดัการ (การท าใหไ้ดม้า, การคุม้ครอง, การน าไปใช,้ และการ
บงัคบัใชสิ้ทธิ) แตก่ารบริหารจดัการ IP ไม่อาจถูกบงัคบัคดีไปดว้ยได้
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3. การบงัคบัคดีทรพัยส์ินทางปัญญา กรณีท่ีน า IPมาใชก้บักิจการ

i. กิจการ หมายความว่า ทรพัยสิ์นที่ผูใ้หห้ลกัประกนัใชใ้นการประกอบธุรกิจและสิทธิตา่ง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจนั้นที่ผูใ้หห้ลกัประกนัน ามาใชเ้ป็นประกันการช าระหน้ี ซ่ึง

ผูใ้หห้ลกัประกนัอาจโอนบรรดาทรพัยสิ์นและสิทธิตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นใหแ้ก่บุคคลอ่ืนใน

ลกัษณะที่ผูร้บัโอนสามารถประกอบธุรกิจดงักล่าวตอ่ไปไดท้นัที

ii. กิจการจงึควรจะหมายความรวมถึง การบริหารจดัการ IP (การท าใหไ้ดม้า, การคุม้ครอง, 

การน าไปใช,้ และการบงัคบัใชสิ้ทธิ) ทั้งระบบ   ซ่ึงอาจถูกโอนไปโดยการบงัคบัคดีทนัที

อยา่งไรก็ดี หาก ผูบ้งัคบัหลกัประกนั จ  าเป็นตอ้งใชอ้  านาจหนา้ที่ ตาม พรบ.หลกัประกนัทาง

ธุรกิจฯ มาตรา ๗๓ ในการบ ารุงรกัษา จดัการและด าเนินกิจการท่ีเป็นหลกัประกนัจนกว่าจะ

จ  าหน่ายกิจการที่เป็นหลกัประกนัได ้โดยกฎหมายใหถื้อเป็นการด าเนินการโดยมติที่ประชุม

ใหญผู่ถื้อหุน้หรือขอ้ตกลงของผูเ้ป็นหุน้ส่วนดว้ยกนัทุกคนของผูใ้หห้ลกัประกนั   ดงัน้ี อาจมี

ขอ้สงสยัในความเช่ียวชาญในการบริหาร IP ของผูบ้งัคบัหลกัประกนั ที่จะสามารถบริหาร
จดัการไดโ้ดยไม่สรา้งความเสียหายแก่ กิจการนั้นๆ
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