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พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธรุกิจ 

พ.ศ. 2558 

พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) จะมผีลบงัคบั

ใชใ้นวนัที ่2 กรกฎาคม 2559 เพื่อรองรบัการนําทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าทาง

เศรษฐกจิมาใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีในลกัษณะทีไ่ม่ตอ้งสง่มอบการ

ครอบครองแก่เจา้หน้ี โดยมสีาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

• สญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิ คอื สญัญาซึง่คู่สญัญาฝ่ายหน่ึง เรยีกว่า

ผูใ้หห้ลกัประกนั ตราทรพัยส์นิไวแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง เรยีกวา่ ผูร้บั

หลกัประกนั เพื่อเป็นประกนัการชาํระหน้ีของผูใ้หห้ลกัประกนัหรอื

บุคคลอื่นโดยไมจ่าํเป็นตอ้งสง่มอบทรพัยส์นินัน้แก่ผูร้บัหลกัประกนั 

• ผูร้บัหลกัประกนัจะตอ้งเป็นสถาบนัการเงนิหรอืบุคคลทีก่าํหนดตาม

กฎกระทรวง 

 ฉบบัท่ี 5 

ธนัวาคม 2558 
 
เน้ือหา: 

• พระราชบญัญตัหิลกัประกนั

ทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 

• พระราชบญัญตักิารจาํนองเรอื

และบุรมิสทิธทิางทะเล พ.ศ. 

2558 

• ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขยายขอบเขตและวงเงนิการ

ลงทุนทีเ่กีย่วกบั



• หลกัประกนั ไดแ้ก่ กจิการ สทิธเิรยีกรอ้ง สงัหารมิทรพัยท์ีผู่ใ้ห้

หลกัประกนัใชใ้นการประกอบธุรกจิ เช่น เครื่องจกัร สนิคา้คงคลงัหรอื

วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ อสงัหารมิทรพัยใ์นกรณีทีผู่ใ้ห้

หลกัประกนัประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรง ทรพัยส์นิทาง

ปัญญา ทรพัยส์นิอื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ทรพัยส์นิทีผู่ใ้หห้ลกัประกนัจะไดม้าในอนาคตตามสญัญาหรอืนิติ

สมัพนัธใ์ดๆ อาจนํามาใชเ้ป็นหลกัประกนัได ้(เช่น สทิธกิารเช่า) แต่

สทิธเิหนือทรพัยส์นิทีเ่ป็นหลกัประกนัตามสญัญาดงักล่าวจะมขีึน้เมื่อ

ผูใ้หห้ลกัประกนัไดม้าซึง่ทรพัยส์นินัน้ 

• “กจิการ” หมายความว่า ทรพัยส์นิทีผู่ใ้หห้ลกัประกนัใชใ้นการประกอบ

ธุรกจิ และสทิธต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจินัน้ทีผู่ใ้ห้

หลกัประกนันํามาใชเ้ป็นการประกนัการชาํระหน้ี ซึง่ผูใ้หห้ลกัประกนั

อาจโอนทรพัยส์นิและสทิธต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหบุ้คคลอื่นในลกัษณะที่

ผูร้บัโอนสามารถประกอบธุรกจิต่อไปไดท้นัท ี

• สญัญาหลกัประกนัทางธุรกจิ ตอ้งทาํเป็นหนงัสอื และจดทะเบยีนต่อเจา้

พนกังานทะเบยีน และในสญัญาตอ้งระบุชื่อผูร้บัใบอนุญาตทาํการเป็นผู้

บงัคบัหลกัประกนัดว้ย 

• ผู้ร ับหลักประกันมีสิทธิที่จะได้รับชําระห น้ีจากทรัพย์สินที่ เ ป็น

หลักประกันก่อนเจ้าหน้ีสามัญ ไม่ว่าสิทธิในทรัพย์สินจะโอนไปยัง

บุคคลภายนอกแล้วหรอืไม่ ในกรณีที่มกีารนําทรพัย์สนิสิง่หน่ึงตราไว้

เป็นประกนัการชําระหน้ีแก่ผูร้บัหลกัประกนัหลายราย ใหถ้อืลําดบัผูร้บั

หลักประกันเรียงตามวันและเวลาที่ได้รับการจดทะเบียน โดยผู้ร ับ

หลกัประกนัทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนก่อน มสีทิธไิดร้บัชาํระหน้ีก่อน 

นอกจากน้ี ยงัไดม้กีารแกไ้ข มาตรา 305 แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ใหส้อดคลอ้งกบัพ.ร.บ.ฯ น้ี โดยมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่6 

พฤศจกิายน 2558 กาํหนดใหส้ทิธใินหลกัประกนัทางธุรกจิทีม่อียู่เกีย่วพนั

กบัสทิธเิรยีกรอ้ง ตกแก่ผูร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้งดว้ย 

อสงัหารมิทรพัยใ์น

ต่างประเทศ 

• คาํวนิิจฉยัขอ้หารอืของ

กระทรวงพาณิชยเ์รื่องการ

ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 

 

พระราชบญัญติัการจาํนองเรือและ

บริุมสิทธิทางทะเล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

พระราชบญัญตักิารจาํนองเรอืและบุรมิสทิธทิางทะเล (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 

2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) จะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่ 6 มกราคม 2559 โดยมี

สาระสาํคญัเกีย่วกบัการกาํหนดใหส้ามารถนํา “เรอืทีอ่ยู่ระหว่างการต่อ” มา  
เป็นหลกัประกนัในการชาํระหน้ีแก่ผูใ้หส้นิเชื่อไดต้ามกฎหมายจากเดมิทีก่าํหนดใหเ้ฉพาะเรอืทีต่่อแลว้เสรจ็เท่านัน้ทีส่ามารถ

นํามาจดทะเบยีนจาํนองเป็นหลกัประกนัในการชาํระหน้ีได ้



เรอืทีอ่ยู่ระหว่างการต่อทีจ่ะจาํนองได ้ตอ้งเป็นเรอืทีเ่มื่อต่อเสรจ็แลว้สามารถทาํสญัญาและจดทะเบยีนจาํนองเรอืตาม

พระราชบญัญตักิารจาํนองเรอืและบุรมิสทิธทิางทะเล พ.ศ. 2537 ได ้และเมื่อทาํสญัญาจาํนองแลว้ การจาํนองจะมผีลต่อไป

เมื่อเรอืไดต่้อเสรจ็แลว้ดว้ย นอกจากน้ี พ.ร.บ.ฯ ยงัระบใุห ้การจาํนองเรอืทีอ่ยู่ระหว่างการต่อยงัครอบไปถงึสมัภาระ 

เครื่องยนตแ์ละอุปกรณ์ประจาํเรอืทีไ่ดนํ้ามาประกอบหรอืตดิตัง้ในเรอืทีอ่ยู่ระหว่างการต่อดว้ย 

 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยขยาย

ขอบเขตและวงเงินการลงทนุท่ี

เก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัยใ์น

ต่างประเทศ 
 

ตามประกาศเจา้พนกังานควบคุมการการแลกเปลีย่นเงนิ เรื่อง การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

แลกเปลีย่นเงนิ (ฉบบัที ่22) ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่24 มถุินายน 2558 ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดข้ยายขอบเขตและ

วงเงนิการลงทุนเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ ใหร้วมถงึการลงทุนในการซือ้สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์น

ต่างประเทศ หรอืชาํระค่าใชจ้่ายในการตกแต่งอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศและไดข้ยายวงเงนิในการลงทุนเกีย่วกบั

อสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างรวมกนั จากเดมิไม่เกนิปีละ 10 ลา้นดอลลาร ์สหรฐัอเมรกิา

หรอืเทยีบเทา่ตามอตัราตลาดต่อราย เป็นไม่เกนิปีละ 50 ลา้นดอลลาร ์สหรฐัอเมรกิาหรอืเทยีบเท่าตามอตัราตลาดต่อราย 

โดยผูล้งทุนทีซ่ือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ ซือ้สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศหรอืชาํระค่าใชจ้่ายในการ

ตกแต่งอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ ตอ้งยื่นเอกสารต่อนิตบิุคคลรบัอนุญาตดงัน้ี 

1. หลกัฐานทีแ่สดงว่าจะมกีารซือ้อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เช่น สญัญาจะซือ้จะขาย สญัญาซือ้

ขาย ในกรณีซือ้อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

2. หลกัฐานตาม 1. หรอืหลกัฐานแสดงการถอืกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และหลกัฐานแสดงค่าใชจ้่าย

ในการตกแต่ง เช่น เอกสารเรยีกเกบ็เงนิทีอ่อกโดยผูข้ายเฟอรนิ์เจอรห์รอืผูร้บัตกแต่ง ในกรณีชาํระค่าใชจ้่ายในการ

ตกแต่ง 
 
 

คาํวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์

เร่ืองการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 
 

การจดัจาํหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ  

การทีบ่รษิทัต่างดา้วจดทะเบยีนในประเทศไทย (“บรษิทัฯ”) ร่วมกบับรษิทัญีปุ่่ น จะขายสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัผูจ้ดัจาํหน่าย 

(บรษิทัผูซ้ือ้) ในประเทศเวยีดนาม เพื่อนําไปขายต่อใหก้บัผูซ้ือ้สนิคา้ในประเทศเวยีดนาม โดยบรษิทัฯจะดาํเนินการตดิต่อ

และเจรจากบับรษิทัผูซ้ือ้ รบัคาํสัง่ซือ้ และสง่ใบสัง่ซือ้ใหแ้ก่บรษิทัญีปุ่่ น  บรษิทัญีปุ่่ นจะเป็นผูจ้ดัสง่สนิคา้ใหก้บับรษิทัผูซ้ือ้ โดย



สนิคา้จะไมผ่่านเขา้มาในประเทศไทย และบรษิทัผูซ้ือ้จะชาํระค่าสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิทัฯจะแบง่เงนิค่าสนิคา้ใหแ้ก่

บรษิทัญีปุ่่ น การซือ้ขายสนิคา้ในลกัษณะน้ีถอืเป็นการซือ้ขายในต่างประเทศโดยสนิคา้ไมไ่ดเ้ขา้มาในประเทศไทย ไม่เขา้ขา่ย

เป็นการประกอบธุรกจิตามบญัชทีา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 บรษิทัสามารถประกอบ

ธุรกจิดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต แต่อย่างไรกต็ามในการประกอบธุรกจิดงักล่าว บรษิทัจะตอ้งมทีุนขัน้ตํ่าไม่น้อยกว่า

สองลา้นบาท โดยไม่รวมทุนทีก่ฎหมายอื่นกาํหนดไว ้

 

การฝากขายสินค้า 

การขายสนิคา้ผ่านทางช่องทางเคาน์เตอรเ์ซลลโ์ดยวธิกีารฝากขาย (Consignment) กรรมสทิธิใ์นสนิคา้ยงัเป็นของผูฝ้ากขาย 

และจะโอนไปยงัผูซ้ือ้สนิคา้เมือ่ผูซ้ือ้ไดซ้ือ้สนิคา้นัน้ โดยผูร้บัฝากขายจะไดร้บัประโยชน์ตอบแทนเป็นค่านายหน้า และผูฝ้าก

ขายจะไดร้บัชาํระราคาสนิคา้ตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ ไม่ว่าผูร้บัฝากขายจะขายสนิคา้ไปในราคาใดกต็าม ดงันัน้การขายสนิคา้

ของผูฝ้ากขาย เขา้ขา่ยเป็นการประกอบธุรกจิคา้ปลกี ตามบญัชสีาม (14) แห่งพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่าง

ดา้ว พ.ศ. 2542 เน่ืองจากผูซ้ือ้ไดซ้ือ้สนิคา้จากเคาน์เตอรเ์ซลล ์ในขณะทีก่รรมสทิธิใ์นสนิคา้เป็นของผูฝ้ากขาย และผูซ้ือ้สนิคา้

เป็นผูบ้รโิภคโดยตรง ไมใ่ชผู่ท้ีซ่ ือ้สนิคา้ไปขายต่อ  
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