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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์นี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติั

หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 กรณีของบุคคลธรรมดาซึ� งนําทรัพย์สินทางปัญญามาเป็น

หลกัประกนั แต่ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ย่างแทจ้ริง และเพื�อหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุง

กฎหมายดงักล่าวใหส้ามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งตามหลกัสากล  

 ผลการศึกษาพบปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ.2558 

ที�กาํหนดให้ทั�งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนาํทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นหลกัประกนัได ้

แต่ในกรณีของบุคคลธรรมดาพบวา่ ไม่สามารถนาํทรัพยสิ์นทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นหลกัประกนั

ได้อย่างแทจ้ริง เนื�องจากหลกัเกณฑ์การให้สินเชื�อของสถาบนัการเงินได้มีการกาํหนดให้บุคคล

ธรรมดาตอ้งมีอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพย ์ซึ� งเป็นทรัพยสิ์นที�มีรูปร่างมาเป็นหลกัประกนั 

จึงส่งผลใหส้ถาบนัการเงินอาจไม่เชื�อมั�นในกรณีของบุคคลธรรมดาที�นาํทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็น

หลกัประกนัดงักล่าว ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสากล เนื�องจากในกรณีดงักล่าวกฎหมาย Uniform 

Commercial Code Article 9 ของสหรัฐอเมริกาไดก้าํหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถนาํทรัพยสิ์น

ทางปัญญามาเป็นหลกัประกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง และถือวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทรัพยสิ์นที�มีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจไม่ต่างจากทรัพย์สินที�มีรูปร่างทั�วไป เช่นเดียวกับกฎหมาย Floating Charge 

ของสหราชอาณาจกัร แมว้า่ไม่ไดก้าํหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถนาํทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็น

หลกัประกนัไวใ้นกฎหมาย พบวา่สหราชอาณาจกัรเปิดช่องใหเ้ป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญา  

 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะว่าเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพิ�มเติมบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติั

หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ดว้ยการเพิ�มเติมเนื�อหาของมาตรา 6 ในเรื�องของบุคคลธรรมดาที�

นาํทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นหลกัประกนัตอ้งมีแผนธุรกิจ เพิ�มเติมเนื�อหาของมาตรา 22 ในเรื�อง
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ของการห้ามมิให้ผูใ้ห้หลกัประกนัโอนหรืออนุญาตให้ใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา และเพิ�มเติม

เนื�อหาในพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ในเรื�องของหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ABSTRACT 

 This thesis aims to study the problems and obstacles to enforcement of the Business 

Security Act B.E.2558, specifically in the case of individuals who use intellectual property as 

collateral but are not able to get to the sources of funding. It also aims to find a way to rectify the 

law so that it can be enforced effectively and conformed to the international principles. 

 The study found that there was a problem in enforcing the Business Security Act 

B.E.2558, which allowed both individual and juristic persons to use intellectual property as 

collateral. But in the case of individuals, it was found that they could not truly use intellectual 

property as collateral due to the criteria of the credit of financial institutions have set that the 

individual must have real estate or movable property, which are accepted as collateralized 

properties. As a result, the financial institutions are not confident in the case of the individual who 

brought the intellectual property as collateral. This does not conform to the universal principles, 

for example, the Uniform Commercial Code Article 9 of the United States allows the individuals 

to use intellectual property as a real guarantee and that intellectual property is regarded as a 

property of economic value, similar to the real estate or movable properties. Also, similar with the 

United Kingdom Floating Charge Laws, which even though does not specify that individuals are 

allowed to use intellectual property as a guarantee. However, it was found that the United 

Kingdom’s law is opened to the intentions of mutual parties. 
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 The researcher suggests that the provisions of the Business Security Act B.E.2558 

should be amended by adding the content of Section 6 in that the individuals who applied 

intellectual property as collateral must have the business plan. The researcher also suggests the 

addition of the content of Article 22, which forbids the individual persons to transfer or license 

intellectual property rights and the addition of the content in the Business Security Act B.E.2558 

on the criteria for the valuation of intellectual property. 
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