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พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 5
ธันวาคม 2558

พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) จะมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เพื่อรองรับการนําทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าทาง
เศรษฐกิจมาใช้เป็ นหลักประกันการชําระหนี้ในลักษณะทีไ่ ม่ตอ้ งส่งมอบการ
ครอบครองแก่เจ้าหนี้ โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี้

•

พระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

•

พระราชบัญญัตกิ ารจํานองเรือ
และบุรมิ สิทธิทางทะเล พ.ศ.
2558

•

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ขยายขอบเขตและวงเงินการ
ลงทุนทีเ่ กีย่ วกับ

•

•

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ คือ สัญญาซึง่ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ง เรียกว่า
ผูใ้ ห้หลักประกัน ตราทรัพย์สนิ ไว้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เรียกว่า ผูร้ บั
หลักประกัน เพื่อเป็ นประกันการชําระหนี้ของผูใ้ ห้หลักประกันหรือ
บุคคลอื่นโดยไม่จาํ เป็ นต้องส่งมอบทรัพย์สนิ นัน้ แก่ผรู้ บั หลักประกัน
ผูร้ บั หลักประกันจะต้องเป็ นสถาบันการเงินหรือบุคคลทีก่ าํ หนดตาม
กฎกระทรวง

เนื้ อหา:

หลักประกัน ได้แก่ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ทผ่ี ใู้ ห้
หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลังหรือ
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้า อสังหาริมทรัพย์ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้
หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา ทรัพย์สนิ อื่นตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ทรัพย์สนิ ทีผ่ ใู้ ห้หลักประกันจะได้มาในอนาคตตามสัญญาหรือนิติ
สัมพันธ์ใดๆ อาจนํามาใช้เป็ นหลักประกันได้ (เช่น สิทธิการเช่า) แต่
สิทธิเหนือทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นหลักประกันตามสัญญาดังกล่าวจะมีขน้ึ เมื่อ
ผูใ้ ห้หลักประกันได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ นัน้
• “กิจการ” หมายความว่า ทรัพย์สน
ิ ทีผ่ ใู้ ห้หลักประกันใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ และสิทธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจนัน้ ทีผ่ ใู้ ห้
หลักประกันนํามาใช้เป็ นการประกันการชําระหนี้ ซึง่ ผูใ้ ห้หลักประกัน
อาจโอนทรัพย์สนิ และสิทธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้บุคคลอื่นในลักษณะที่
ผูร้ บั โอนสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ทนั ที
• สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ต้องทําเป็ นหนังสือ และจดทะเบียนต่อเจ้า
พนักงานทะเบียน และในสัญญาต้องระบุช่อื ผูร้ บั ใบอนุญาตทําการเป็ นผู้
บังคับหลักประกันด้วย
• ผู้ ร ั บ หลั ก ประกั น มี ส ิ ท ธิ ท่ี จ ะได้ ร ั บ ชํ า ระหนี้ จ ากทรั พ ย์ ส ิ น ที่ เ ป็ น
หลัก ประกัน ก่ อ นเจ้า หนี้ ส ามัญ ไม่ ว่ า สิท ธิใ นทรัพ ย์ส ิน จะโอนไปยัง
บุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ ในกรณีท่มี กี ารนํ าทรัพย์สนิ สิง่ หนึ่งตราไว้
เป็ นประกันการชําระหนี้แก่ผรู้ บั หลักประกันหลายราย ให้ถอื ลําดับผูร้ บั
หลัก ประกัน เรีย งตามวัน และเวลาที่ไ ด้ร ับ การจดทะเบีย น โดยผู้ร ับ
หลักประกันทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนก่อน มีสทิ ธิได้รบั ชําระหนี้ก่อน
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารแก้ไข มาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ฯ นี้ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2558 กําหนดให้สทิ ธิในหลักประกันทางธุรกิจทีม่ อี ยู่เกีย่ วพัน
กับสิทธิเรียกร้อง ตกแก่ผรู้ บั โอนสิทธิเรียกร้องด้วย

อสังหาริมทรัพย์ใน
ต่างประเทศ

•

•

คําวินิจฉัยข้อหารือของ
กระทรวงพาณิชย์เรื่องการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

พระราชบัญญัติการจํานองเรือและ
บุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัตกิ ารจํานองเรือและบุรมิ สิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มกราคม 2559 โดยมี
สาระสําคัญเกีย่ วกับการกําหนดให้สามารถนํา “เรือทีอ่ ยู่ระหว่างการต่อ” มา
เป็ นหลักประกันในการชําระหนี้แก่ผใู้ ห้สนิ เชื่อได้ตามกฎหมายจากเดิมทีก่ าํ หนดให้เฉพาะเรือทีต่ ่อแล้วเสร็จเท่านัน้ ทีส่ ามารถ
นํามาจดทะเบียนจํานองเป็ นหลักประกันในการชําระหนี้ได้

เรือทีอ่ ยู่ระหว่างการต่อทีจ่ ะจํานองได้ ต้องเป็ นเรือทีเ่ มื่อต่อเสร็จแล้วสามารถทําสัญญาและจดทะเบียนจํานองเรือตาม
พระราชบัญญัตกิ ารจํานองเรือและบุรมิ สิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 ได้ และเมื่อทําสัญญาจํานองแล้ว การจํานองจะมีผลต่อไป
เมื่อเรือได้ต่อเสร็จแล้วด้วย นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฯ ยังระบุให้ การจํานองเรือทีอ่ ยู่ระหว่างการต่อยังครอบไปถึงสัมภาระ
เครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจําเรือทีไ่ ด้นํามาประกอบหรือติดตัง้ ในเรือทีอ่ ยู่ระหว่างการต่อด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทยขยาย
ขอบเขตและวงเงินการลงทุนที่
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใน
ต่างประเทศ
ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการการแลกเปลีย่ นเงิน เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
แลกเปลีย่ นเงิน (ฉบับที่ 22) ซึง่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายขอบเขตและ
วงเงินการลงทุนเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ให้รวมถึงการลงทุนในการซือ้ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน
ต่างประเทศ หรือชําระค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศและได้ขยายวงเงินในการลงทุนเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน จากเดิมไม่เกินปี ละ 10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย เป็ นไม่เกินปี ละ 50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย
โดยผูล้ งทุนทีซ่ อ้ื อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซือ้ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศหรือชําระค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ต้องยื่นเอกสารต่อนิตบิ ุคคลรับอนุญาตดังนี้
1. หลักฐานทีแ่ สดงว่าจะมีการซือ้ อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น สัญญาจะซือ้ จะขาย สัญญาซือ้
ขาย ในกรณีซอ้ื อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
2. หลักฐานตาม 1. หรือหลักฐานแสดงการถือกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และหลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง เช่น เอกสารเรียกเก็บเงินทีอ่ อกโดยผูข้ ายเฟอร์นเิ จอร์หรือผูร้ บั ตกแต่ง ในกรณีชาํ ระค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง

คําวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์
เรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
การจัดจําหน่ ายสิ นค้าระหว่างประเทศ
การทีบ่ ริษทั ต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย (“บริษทั ฯ”) ร่วมกับบริษทั ญีป่ ่ นุ จะขายสินค้าให้แก่บริษทั ผูจ้ ดั จําหน่าย
(บริษทั ผูซ้ อ้ื ) ในประเทศเวียดนาม เพื่อนําไปขายต่อให้กบั ผูซ้ อ้ื สินค้าในประเทศเวียดนาม โดยบริษทั ฯจะดําเนินการติดต่อ
และเจรจากับบริษทั ผูซ้ อ้ื รับคําสังซื
่ อ้ และส่งใบสังซื
่ อ้ ให้แก่บริษทั ญีป่ ่ นุ บริษทั ญีป่ ่ นุ จะเป็ นผูจ้ ดั ส่งสินค้าให้กบั บริษทั ผูซ้ อ้ื โดย

สินค้าจะไม่ผ่านเข้ามาในประเทศไทย และบริษทั ผูซ้ อ้ื จะชําระค่าสินค้าให้แก่บริษทั ฯ และบริษทั ฯจะแบ่งเงินค่าสินค้าให้แก่
บริษทั ญีป่ ่ นุ การซือ้ ขายสินค้าในลักษณะนี้ถอื เป็ นการซือ้ ขายในต่างประเทศโดยสินค้าไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย ไม่เข้าข่าย
เป็ นการประกอบธุรกิจตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษทั สามารถประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต แต่อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจดังกล่าว บริษทั จะต้องมีทุนขัน้ ตํ่าไม่น้อยกว่า
สองล้านบาท โดยไม่รวมทุนทีก่ ฎหมายอื่นกําหนดไว้

การฝากขายสิ นค้า
การขายสินค้าผ่านทางช่องทางเคาน์เตอร์เซลล์โดยวิธกี ารฝากขาย (Consignment) กรรมสิทธิในสิ
์ นค้ายังเป็ นของผูฝ้ ากขาย
และจะโอนไปยังผูซ้ อ้ื สินค้าเมือ่ ผูซ้ อ้ื ได้ซอ้ื สินค้านัน้ โดยผูร้ บั ฝากขายจะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเป็ นค่านายหน้า และผูฝ้ าก
ขายจะได้รบั ชําระราคาสินค้าตามทีก่ าํ หนดไว้เท่านัน้ ไม่ว่าผูร้ บั ฝากขายจะขายสินค้าไปในราคาใดก็ตาม ดังนัน้ การขายสินค้า
ของผูฝ้ ากขาย เข้าข่ายเป็ นการประกอบธุรกิจค้าปลีก ตามบัญชีสาม (14) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากผูซ้ อ้ื ได้ซอ้ื สินค้าจากเคาน์เตอร์เซลล์ ในขณะทีก่ รรมสิทธิในสิ
์ นค้าเป็ นของผูฝ้ ากขาย และผูซ้ อ้ื สินค้า
เป็ นผูบ้ ริโภคโดยตรง ไม่ใช่ผทู้ ซ่ี อ้ื สินค้าไปขายต่อ
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