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บทคัดยอ

การโอนสทิธิเรียกรอง คอื การทีเ่จาหนีต้กลงยนิยอมโอนสทิธิทีจ่ะเรยีกใหลูกหนีชํ้ าระหนี้
ใหแกบคุคลอีกคนหนึ่ง มีผลใหผูรับโอนเขามาเปนเจาหนี้คนใหมแทนเจาหนี้เดิมและมีสิทธิเรียกให
ลูกหนีชํ้ าระหนีไ้ดเชนเจาหนีเ้ดมิ โดยทีก่ารโอนสทิธิเรียกรองมไิดเปนการเพิม่ภาระหรอืกระทบกระเทอืน
ตอสิทธขิองลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้ยังคงมีหนาที่ชํ าระหนี้เชนอยูเดิม เพียงแตเปนการเปลี่ยนตัวผูที่ลูกหนี้
จะชํ าระหนี้ใหเทานั้น และเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว การโอนสิทธิเรียกรอง      
จงึเปนกระบวนการทางกฎหมายหนึง่ทีถู่กน ํามาใชอยางกวางขวางในการท ําธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหม
อาทิ แฟคตอริ่ง และการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ซ่ึงในการทํ าธุรกรรมทั้งสองประเภทนี้     
ไดน ําหลักการมาจากระบบกฎหมายตางประเทศ เปนเหตใุหธุรกรรมบางประเภทมกีารบญัญตักิฎหมายเฉพาะ
เพือ่ใหน ําใชไดในทางปฏิบัติ อันไดแก พระราชกํ าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 แตในบางธรุกรรมดังเชนแฟคตอริง่ ยังไมมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะ
ขึน้มา จงึตองน ําบทบญัญตัวิาดวยการโอนสทิธเิรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาใช
แมวาจะมบีทกฎหมายเฉพาะกต็าม หากแตความเปนจรงิทางปฎบิตัยิงัมปีญหาบางประการทีบ่ทบญัญตัิ
กฎหมายที่มีอยูอาจไมรองรับแกกรณี จงึตองน ําบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
การโอนสทิธิเรียกรองมาปรับใชเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตามทั้งแฟคตอริ่งและการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพยตางมีลักษณะที่รวมกัน คือ การโอนสิทธิเรียกรองเพื่อเปนประกันในการชํ าระหนี้ 
ซ่ึงอาจเปนเพียงการโอนเพื่อเปนประกันเทานั้น หรืออาจเปนการโอนแบบขายขาดหรือที่เรียกวา
เปนการขายที่แทจริง (True Sale)

จากการศึกษาพบวา การโอนสิทธิเรียกรองในการท ําแฟคตอริง่และการแปลงสินทรัพย           
เปนหลักทรพัยนัน้ มปีระเดน็ปญหาทีเ่กดิขึน้จากทีม่ลูีกหนีแ้หงสิทธิเปนจ ํานวนมากทีต่องท ําการบอกกลาว
การโอนเพือ่ใหสามารถยกการโอนสทิธเิรยีกรองขึน้ยนัลูกหนีแ้ละบคุคลภายนอกได ตามบทบญัญตัิ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 306 ซ่ึงสงผลใหเกดิภาระหนาทีแ่ละคาใชจายในการด ําเนนิการ
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อันถือเปนอุปสรรคสํ าคัญตอการทํ าธุรกิจ นอกจากนี้มีการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตที่ยังไมมี  
บทกฎหมายที่บัญญัติไวชัดเจนถึงความมีผลในทางกฎหมาย ทั้งในแงความสมบูรณของการโอน
สิทธิเรียกรองและปญหาการบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ รวมถึงปญหาการพิพาทสิทธิระหวาง  
ผูรับโอนตางราย ซ่ึงปญหาตางๆ เหลานี้ จะสงผลตอบคุคลผูมสีวนเกีย่วของกบัการโอนสทิธิเรียกรอง
ทกุฝาย อันประกอบดวย ผูโอน ผูรับโอน ลูกหนี้ รวมถึงบุคคลภายนอก ซ่ึงหมายรวมถึง เจาหนี้  
ตามคํ าพิพากษาของผูโอน เจาพนักงานพิทักษทรัพยและเจาพนักงานบังคับคดี และบุคคลอื่นๆ    
อันอาจโตเถียงเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรองดวย

สํ าหรับวิทยานิพนธฉบับนี้ไดทํ าการศึกษาแนวทางเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนการโอน
สิทธิเรียกรองตาม Convention on Assignment of Receivable in International Trade 2001 และ 
ระบบกฎหมายญี่ปุน ทั้งประมวลกฎหมายแพงและกฎหมายพิเศษ The Law Prescribing Exceptions 
etc. To The Civil Code Requirements for Setting Up Against a Third Party to an Assignment of 
Claims. ซ่ึงเปนกฎหมายพเิศษทีก่ ําหนดระบบจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรองขึน้มาเพือ่แกปญหาตางๆ
ทีเ่กดิขึน้จากการท ําธุรกรรมทางการเงนิในตางประเทศ ทีม่ลัีกษณะของการโอนสทิธิเรียกรองเชนเดยีวกบั
แฟคตอริ่งและการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย

หลังจากที่ไดศึกษาและเปรียบเทียบกฎหมายไทยและตางประเทศดังกลาวแลว ผูเขียน
จงึมขีอเสนอแนะใหน ําระบบจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรียกรองดงักลาวมาปรบัใชใหเหมาะสมส ําหรบั
การโอนสทิธิเรียกรองในระบบกฎหมายไทย โดยใหมบีญัญตัเิพิม่เตมิในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
วาดวยการโอนสิทธิเรียกรอง โดยกํ าหนดวาการโอนสิทธิเรียกรองเมื่อไดจดทะเบียนแลวจะสามารถ
ยกขึน้ยนับคุคลภายนอกไดนับแตจดทะเบียน ซ่ึงเปนการแยกการคุมครองลูกหนี้และบุคคลภายนอก
ออกจากกนั กลาวคอื การโอนสทิธิเรียกรองจะยกขึน้ยนัลูกหนีไ้ดเมือ่ไดบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนี้
อันถือเปนวธีิการคุมครองลกูหนีใ้หทราบถงึการโอนสทิธเิรียกรอง แตใหยกการโอนสทิธเิรียกรองขึน้
ยนับคุคลภายนอกเมือ่ไดมกีารจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรองแลว เพือ่เปนการคุมครองบคุคลภายนอก
ใหทราบถงึการโอนสทิธเิรียกรองไดโดยสามารถตรวจสอบจากระบบทะเบยีน ทัง้ยงัก ําหนดหลกัเกณฑ
ในการจดทะเบียนไวรวมถึงการบัญญัติรองรับถึงความมีผลทางกฎหมายของการโอนสิทธิเรียกรอง
ในอนาคต โดยใหกํ าหนดหลักเกณฑเหลานี้ในบทบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเปนการแกไขปญหา   
ที่เกิดขึ้น ประการแรก ระบบจดทะเบียนจะเปนการสรางระบบทะเบียนขึ้นมาเพื่อคุมครองบุคคล    
ผูมสีวนเกีย่วของ อันไดแก ผูรับโอนสทิธิเรียกรอง ลูกหนี ้และทีสํ่ าคญัเปนการคุมครองบคุคลภายนอก
ประการทีส่อง เปนการก ําหนดความมผีลทางกฎหมายของการโอนสทิธเิรียกรองในอนาคต การจดทะเบยีน
การโอนสทิธิเรียกรองนี้ จะถอืวนัจดทะเบยีนเปนสํ าคญัทัง้ยงัมกีารก ําหนดระยะเวลาการคุมครองทีส่ามารถ
ก ําหนดในระบบทะเบยีนได หรือหากไมก ําหนดไวจะเปนระยะเวลาทีก่ฎหมายก ําหนด ซ่ึงเปนการรองรบั
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ความมีผลทางกฎหมายของการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตไวอยางชัดเจนในระบบทะเบียน และ
ประการทีส่าม เปนการแกไขปญหาการพพิาทสทิธริะหวางผูรับโอนตางรายเนือ่งจากระบบทะเบยีนนี้
เปนระบบเปด โดยใหบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบหรือสืบคนขอมูลทางทะเบียนเกี่ยวกับ   
การโอนสิทธิเรียกรองไดDPU
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ABSTRACT

The assignment of claims is the process that the creditor agrees to assign his right to 
claim performance from the debtor to the third party. Consequently, the third party who is the 
assignee becomes the new creditor instead of the existing creditor and is entitled to claim 
performance from the debtor as same as the existing creditor. Whereas the assignment of claims 
does not burden or affect the right of the debtor, the debtor still has a duty to performance as the 
same, it is just the process of changing the person who will be performed by the debtor.

Where the economic system has rapidly developed, the assignment of claims 
becomes one of the legal processes which is widely applied for the new monetary transaction 
such as factoring and securitization. Both of them are applied the principle of foreign legal system 
which causes some transaction was enacted to be a particular law to use in practice for example 
EMERGENCY DECREE on Special Purpose Vehicle for Securitization, B.E.2540.  However, 
some transaction is still not enacted to be a particular law such as factoring, then the provisions 
with regard to the assignment of claims under the Civil and Commercial Code have been applied 
for this matter. Even if there is a particular law, but in fact, there is still some problem in practice 
which may not be served by the existing law. So, the Civil and Commercial Code with respect to 
the assignment of claims is necessary required to apply for this matter as well. Notwithstanding, 
both factoring and securitization have the same character which is the assignment of claims to 
secure the performance that may assign for the purpose of security only, or may assign for the 
absolute sale, in other words, the true sale.
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From the research study is found that the assignment in factoring and securitization 
have the issues that occur from a number of debtors that are required to be give the notice of 
assignment for setting up against the debtors or third parties under Section 306 the Civil and 
Commercial Code, which causes the burdens and expenses that is the obstruction for running the 
business. Furthermore, the assignment of future claims which has no the express law concerning 
the validity, consisting of the perfection of the claims assignment and the problem of giving 
notice to the debtors including the dispute of right among different assignees. These problems 
will affect the parties who may concern in the assignment of claims such as the assignor, the 
assignee, the debtor as well as the third party which means the judgment creditor of the assignor, 
official receiver and executing officer as well as other party may argue regarding the assignment 
of claims as well.

This thesis significantly researches on the guideline of the registration system of 
claims assignment under Convention on Assignment of Receivable in International Trade 2001 
and the legal system of Japan both Civil Code and the special law (The Law Prescribing 
Exceptions etc. To The Civil Code Requirements for Setting Up Against a Third Party to an 
Assignment of Claims), which provides the registration system of claims assignment to solve the 
problems that happen from the monetary transaction in foreign country which has the character of 
assignment as same as factoring and securitization.

After researching and comparing with Thai law and foreign law as mentioned, the 
writer wish to introduce such registration system of claims assignment to be adjusted for the 
assignment of claims under Thai law by providing the additional provisions in the Civil and 
Commercial Code. The content is that upon the assignment of claims is registered then it will be 
set up against third party from the time of registration, it may divide the protection of debtor and 
third party which means the assignment of claims may be set up against the debtor upon giving 
the notice of assignment to the debtor that is deemed to be the protection of debtor to 
acknowledge the assignment of claims, but it may be set up against the third party upon the 
assignment of claims is registered for the protection of third party to acknowledge the assignment 
of claims by examining from the registration system as well as providing the rule of the 
registration and the enactment with regard to the validity of the assignment of future claims in the 
law to solve the problems. Firstly, the registration system will be established the protection of the 
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parties who may concern for example the assignee, the debtor and the third party. Secondly, the 
registration system will be determined the validity of the assignment of future claims by 
considering the registration date as the main, and having the determination of the protection 
period in the register system or having no such determination it will be the period specified by 
law which expressly serves the validity of the assignment of future claims in the register system. 
Thirdly, the registration system will solve the dispute among the difference assignees due to this 
registration system is the open system that allows the third party may examine or investigate the 
register information relating to the assignment of claims.DPU



บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ท่ีมาและความสํ าคัญของปญหา

สภาพสงัคมและเศรษฐกจิปจจบุนัทีม่กีารขยายตวัอยางรวดเรว็สงผลใหเกดิการแขงขนักนั
ทางธุรกิจอยางมาก ในการประกอบและพัฒนาธุรกิจจํ าเปนตองระดมเงินทุนจํ านวนมาก ผลจาก
การที่กฎหมายยอมรับวาการโอนสิทธิเรียกรองเปนทรัพยสินอยางหนึ่งที่สามารถโอนใหแกกันได
นัน้เอง จงึมกีารน ําวธีิการโอนสทิธิเรียกรองมาใชในทางการคาในฐานะทีเ่ปนวธีิการระดมทนุอยางหนึง่
โดยหลักการสํ าคัญของการโอนสิทธิเรียกรองคือการที่สิทธิเรียกรองโอนเปลี่ยนมือจากบุคคลหนึ่ง
ไปยงัอกีบคุคลหนึง่โดยทีไ่มมกีารเปลีย่นแปลงเนือ้หาแหงสทิธหิรือสภาพของสทิธ ิ เปนเพยีงการเปลีย่น
คูกรณีในนิติสัมพันธทางหนี้ โดยมีบุคคลอื่นเขามาเปนเจาหนี้แทนเจาหนี้คนเดิม และการโอน   
สิทธเิรียกรองในปจจบุนักเ็พือ่วตัถุประสงคทางการเงนิ มเีจตนาเพือ่สนบัสนนุใหเลือกใชสิทธิเรียกรอง
ทางการเงินในฐานะที่เปนทรัพยสินอยางหนึ่งและเปนทางเลือกใหมของการระดมทุนแทนที่จะใช
เพียงอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันการกูยืมเงินอยางที่ผานมา มีการซื้อขายสิทธิเรียกรองหรือ
การน ําสทิธเิรียกรองจ ํานวนมากมาเปนหลักประกนัแหงหนี ้ อีกทัง้ยงัเกดิธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหมๆ
ทีน่ ําเรือ่งการโอนสทิธเิรียกรองมาเปนหวัใจส ําคญัของธรุกรรมตางๆ เหลานี ้อาท ิการแปลงสนิทรพัย
เปนหลักทรัพย การท ําแฟคตอริ่ง (Factoring) เหลานี้ ลวนแตนํ าเรื่องการโอนสิทธิเรียกรองมาใช
เพือ่ประโยชนในการคา และสามารถเสรมิสภาพคลองทางการเงนิของธรุกจิไดเมือ่การโอนสทิธเิรยีกรอง
ในปจจุบันไดมีการนํ าไปใชในการทํ าธุรกรรมสมัยใหมอยางกวางขวาง ซ่ึงการระดมทุนภายใต   
การท ําธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหมนีม้กีารโอนสทิธิเรียกรองในแตละครัง้เปนจ ํานวนมากและมีจ ํานวน
ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองมากราย มีการโอนสิทธิเรียกรองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมตลอดถึง     
โอนสิทธิเรียกรองไปเปนหลักประกนั ซ่ึงหากหลกัเกณฑทางกฏหมายทีเ่กีย่วของกบัการโอนสทิธิเรียกรอง
เหลานี้มีความไมชัดเจนยอมเปนอุปสรรคในการทํ าธุรกรรมทางการเงิน และอาจสงผลกระทบ     
ตอผูทีม่ีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไมวาจะเปนผูโอน ผูรับโอน ลูกหนี้ และรวมถึงบุคคลภายนอกได    
ดังตอไปนี้
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1. โดยเหตธุุรกรรมเหลานีม้ลูีกหนีแ้หงสทิธจิ ํานวนมาก และโดยทีก่ารโอนสทิธเิรยีกรอง
ตองบอกกลาวการโอนสทิธิเรียกรอง หรือการไดรับความยนิยอมจากลกูหนีซ่ึ้งเปนกระบวนการส ําคญั
ทีจ่ะตองด ําเนนิการ จงึเกดิภาระหนาทีใ่นการบอกกลาวทีต่องเสยีคาใชจายและระยะเวลาในการด ําเนนิการ
อีกทัง้หากลกูหนีไ้ดเปล่ียนทีอ่ยูโดยมไิดบอกกลาวแกเจาหนีเ้ดมิ กจ็ะเกดิปญหาในการตรวจสอบทีอ่ยู
และในการสงค ําบอกกลาวซึง่เปนกระบวนการในการโอนสทิธเิรยีกรอง เหลานีล้วนเกดิภาระหนาที่
ในการด ําเนนิการ และท ําใหเกดิความลาชาอันจะสงผลใหเกดิอุปสรรคในการท ําธุรกรรมทางการเงนิตอไป

2. เกี่ยวกับกรณีการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตซึ่งยังไมแนนอน โดยยังไมสามารถ
ระบรุายละเอยีดหรือตวัผูกอสิทธเิรียกรองไดซ่ึงเปนกระบวนการทีท่ ํากนัเปนปกตใินธรุกรรมเหลานัน้
ยงัมคีวามไมชัดเจนวาสามารถด ําเนนิการไดภายใตระบบกฎหมายปจจบุนัหรือไม อยางไร นอกจากนี้
หากใหดํ าเนินการได ผูโอน ผูรับโอน หรือบุคคลที่สาม จะสามารถทราบหรือตรวจสอบไดอยางไร
เกีย่วกบัรายละเอียดการโอนสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับเนื้อหาของสิทธิ ลูกหนี้แหงสิทธิดังกลาว

3. กรณีมีพิพาทระหวางผูรับโอนตางรายวารายใดจะมีสิทธิดีกวา เปนกรณีการโอน         
สิทธเิรียกรองเดยีวกนัใหแกผูรับโอนตางราย หรือโอนสทิธิเรียกรองเดยีวกนัแตเฉพาะสวนใหแกผูรับโอน
ตางราย ปญหาในการพจิารณาวาบคุคลใดจะเปนผูมสิีทธดิกีวานัน้ โดยผูทีเ่ปนคูสัญญาหรอืมใิชคูสัญญา
หรือบุคคลภายนอก รวมถึงลูกหนี้จะไมสามารถทราบและตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับ
การโอนสิทธิเรียกรองตางๆ ไดวาเปนอยางไร

เนือ่งจากเกดิปญหาและอปุสรรคหลายประการดงัทีไ่ดกลาวมา ปจจบุนัยงัไมมกีารบญัญตัิ
กฎหมายที่ใชเฉพาะกับธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมเหลานี้ จึงตองนํ ากฎหมายเรื่องการโอน     
สิทธิเรียกรองในหนีอั้นพงึตองช ําระแกเจาหนีโ้ดยเฉพาะเจาะจงมาปรบัใช ประกอบกบัไมมมีาตรการ
ทางกฎหมายใดทีจ่ะแกไขปญหาเหลานี้ได และเมื่อไดทํ าการศึกษาคนควาเบื้องตนเกี่ยวกับการโอน
สิทธเิรียกรองทีป่รากฏในระบบกฎหมายญีปุ่นและอนสัุญญาระหวางประเทศ มกี ําหนดกระบวนการ
หรือมาตรการในการคุมครองบคุคลทกุฝายสามารถตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัการโอนสทิธเิรียกรอง
ไดอยางเปนระบบและเปนเอกสารมหาชน อีกทั้งยังสรางความมั่นใจแกกรณีนํ าสิทธิเรียกรอง         
ที่มีหลักประกันมาเปนประกันใหมีสถานะเปนเจาหนี้มีประกันและสามารถบังคับหลักประกันได 
มากกวาทีม่กี ําหนดไวในกฎหมายของไทย ทํ าใหเกิดประเด็นปญหาที่ตองศึกษาวา ระบบกฎหมาย
ที่ใชอยูในปจจุบันอาจไมเพียงพอกับการนํ ามาใชพิจารณาหรือใชตรวจสอบ ขาดระบบหรือองคกร
ในการรบัรองหรือตรวจสอบ จึงเกิดปญหาที่ตองศึกษาวาแนวทางกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการโอน
สิทธิเรียกรองที่มีผลใชบังคับอยูมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรแกไขปรับปรุงไปในแนวทางใด
เพื่อจะกอใหเกิดความสะดวกและประโยชนสูงสุดกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน และ
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เพือ่รองรบักบัการท ําธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหมมากมายทีเ่กดิขึน้หรือกํ าลังจะเกิดขึ้นอยางมากมาย
ตอไปในอนาคต

1.2  วตัถุประสงคการวิจัย

1.2.1 เพือ่ศกึษาแนวคิดและหลักกฎหมายวาดวยการโอนสิทธิเรียกรอง
1.2.2 เพือ่ศกึษากระบวนการโอนสทิธเิรยีกรอง ผลของการโอนสทิธเิรียกรองทัง้ตอผูโอน

ผูรับโอน ลูกหนีเ้จาหนีข้องผูโอนสิทธิ และบรรดาบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วของ รวมถึงศกึษาสภาพปญหา
ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการโอนสิทธิเรียกรองในการตรวจสอบการโอนสิทธิเรียกรอง

1.2.3 เพือ่ศกึษาหลกักฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ ลักษณะทัว่ไปของการโอน
สิทธิเรียกรอง การท ําธรุกรรมทางการเงนิตางๆ และชีใ้หเหน็ถึงสภาพปญหาและผลกระทบในการใช
กฎหมายส ําหรบัการโอนสทิธเิรียกรองทัว่ไป และสํ าหรับการใชกบัการท ําธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหม
ทีม่อียูหรืออาจเกิดขึ้นไดในอนาคต

1.2.4 เพือ่ศกึษาหาแนวทางในการแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้ อันเปนแนวทางแกไขปรบัปรงุ
กฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันในประเทศไทย

1.3  สมมติฐานการวิจัย

โดยทีห่ลักการของการโอนสทิธเิรียกรองทีก่ลาวมามปีญหาตอการท ําธุรกรรมทางการเงนิ
สมยัใหมจ ํานวนมาก ซ่ึงในการทํ าธุรกิจจํ าเปนที่จะตองมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง อีกทั้ง
ควรมกีารลดภาระและขัน้ตอนการด ําเนนิการเพือ่ใหเกดิประโยชนอยางสงูสุด แตการกระท ําทกุอยาง
ลวนแลวแตตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย หากไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการดงักลาว ยอมท ําใหการโอนสทิธเิรียกรองมปีระสิทธิภาพและเปนประโยชนสมดงัวตัถุประสงค
ของกฎหมายและเปนประโยชนในทางธรุกจิ เจาหนีแ้ละลูกหนีแ้ละบคุคลผูมสีวนเกีย่วของมากยิง่ขึน้

1.4  ขอบเขตการวิจัย

วิทยานิพนธนี้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการโอนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และการโอนสิทธิเรียกรองในการท ําธรุกรรมทางการเงินสมัยใหม ซ่ึงในวิทยานิพนธนี้
จะศึกษาเฉพาะการทํ าธุรกรรมแฟคตอริ่งและการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โดยช้ีใหเห็นถึง
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สภาพปญหาทีเ่กดิขึน้ ผลทางกฎหมายในการโอนสทิธเิรยีกรองทีม่ตีอผูมสีวนเกีย่วของ อันไดแก ผูโอน
ผูรับโอน ลูกหนี้ รวมตลอดถึงบุคคลภายนอกที่อาจเขามามีสวนในกระบวนการโอนสิทธิเรียกรอง 
รวมถึงศกึษาสภาพปญหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการโอนสทิธเิรยีกรองในการตรวจสอบการโอนสทิธเิรียกรอง
โดยศกึษาถงึมาตรการในการแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้จากระบบกฎหมายญีปุ่นและอนสัุญญาระหวางประเทศ
ไดแก Convention on Assignment of Receivable in International Trade 2001 ซ่ึงไดมีการกํ าหนด
มาตรการทางกฎหมายเพื่อนํ ามาใชการแกไขปญหาที่เกิด ไดแก การก ําหนดใหมีระบบจดทะเบียน
การโอนสทิธเิรียกรองขึน้ รวมตลอดถงึศกึษาเพือ่หาแนวทางในการบญัญตักิฎหมายหรอืการก ําหนด
มาตรการทางกฎหมายขึน้มาเพือ่ใชในการแกไขปญหาดงักลาวทีเ่หมาะสมส ําหรับระบบกฎหมายไทย

1.5  วิธีการศึกษาวิจัย

วทิยานพินธนี้ไดทํ าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการศึกษา
วจิยัจากเอกสาร (Documentary Research) กลาวคอื การศกึษาคนควาและวเิคราะหขอมลูจากบทบญัญตัิ
กฎหมาย หนงัสอื บทความ วทิยานพินธ ตลอดจนเอกสารตางๆ ทีเ่กีย่วของ ทัง้ในระบบกฎหมายไทย
และกฎหมายตางประเทศ รวมตลอดถึงการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ทในเวปไซดทั้งของไทยและ
ตางประเทศ

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรอง
1.6.2 ทราบถงึความส ําคญัของปญหาในการโอนสทิธเิรียกรองทีม่ี ภายใตการท ําธรุกรรม

ทางการเงินสมัยใหม
1.6.3 ทราบถงึการโอนสทิธเิรยีกรองทีก่ระท ําภายใตธุรกรรมทางการเงนิสมยัใหม รวมถึง

การนํ ากระบวนการทางกฏหมายโดยนํ าวิธีการที่คนควาจากระบบกฎหมายตางประเทศมาพิจารณา
และปรบัใชเพื่อแกไขปญหาดังกลาวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝาย
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บทที่ 2
ลักษณะของธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมกับการโอนสิทธิเรียกรอง

ในสภาพสังคมเศรษฐกิจปจจุบันที่ขยายตัวอยางรวดเร็วมีการแขงขันทางธุรกิจอยางสูง          
สงผลใหในการพัฒนาธุรกิจจํ าตองระดมเงินทุนจํ านวนมาก และจากการที่กฎหมายยอมรับวา          
สิทธิเรียกรองเปนทรัพยสินอยางหนึ่งสามารถโอนใหแกกันได ดังนั้นวิธีการโอนสิทธิเรียกรอง     
จงึถูกน ํามาใชในทางการคาในฐานะทีเ่ปนวธีิการระดมทนุอยางหนึง่และน ํามาใชในธรุกรรมทางการเงนิ
สมยัใหมอยางกวางขวาง ไดแก แฟคตอริง่ (Factoring) การแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย (Securitization)

2.1  ลักษณะทั่วไปของการโอนสิทธิเรียกรองในธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม

การโอนสทิธเิรียกรอง คอื การทีเ่จาหนีต้กลงยนิยอมโอนสทิธิทีจ่ะเรยีกใหลูกหนีชํ้ าระหนี้
ใหแกบคุคลอีกคนหนึ่ง มีผลใหบุคคลผูรับโอนเขามาเปนเจาหนี้คนใหมแทนเจาหนี้เดิม และมีสิทธิ
เรยีกใหลูกหนีชํ้ าระหนี้ไดเชนเจาหนี้เดิม โดยที่การโอนสิทธิเรียกรองนี้ไมไดเปนการเพิ่มภาระหรือ
กระทบกระเทอืนตอสิทธิของลูกหนี ้ลูกหนีย้งัคงมหีนาทีชํ่ าระหนีอ้ยูเชนเดมิ เพยีงแตเปนการเปลีย่นตวั
ผูทีลู่กหนีจ้ะช ําระหนีใ้หเทานัน้1 และโดยเหตทุีส่ภาพสงัคมและเศรษฐกจิทีม่กีารขยายตวัอยางรวดเรว็
มีการระดมทุนเปนจํ านวนมาก สิทธิเรียกรองถูกมองวาเปนทรัพยสินอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจมีราคาและ
สามารถโอนแลกเปลีย่นกบัประโยชนอยางอืน่ไดอีกทัง้ยงัอาจถอืสิทธเิอาไวได ดงันัน้ สิทธเิรยีกรอง
จงึถูกน ํามาใชในฐานะทีเ่ปนทนุในการประกอบธรุกจิ โดยวธีิการ คอื การโอนสทิธิเรียกรองใหแกกนั
ไมวาจะเปนการซื้อขายสิทธิเรียกรอง การโอนสิทธิเรียกรองเพื่อเปนประกันหนี้ ดวยเหตุนี้การโอน
สิทธิเรียกรองจึงไดเขามามีบทบาทในการดํ าเนินธุรกิจในฐานะที่เปนทุน อีกทั้งในการทํ าธุรกรรม
ทางการเงินสมัยใหมหลายประเภท อาทิ แฟคตอริ่ง (Factoring) การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  
(Securtization) วิธีการโอนสิทธิเรียกรองจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชในการทํ าธุรกรรมตางๆ เหลานี้     
ไมวาจะเปนการโอนขาด หรือเปนการโอนเพื่อเปนประกันการชํ าระหนี้ก็ตาม แตอยางไรก็ตาม   
การด ําเนนิธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหมเหลานี ้ ในบางธรุกรรมแมวาจะกม็บีทบญัญตัิกฏหมายเฉพาะ
ในเรื่องนั้นๆ ก ําหนดหลกัเกณฑและวิธีการไว ซ่ึงในบางกรณีก็ยังไมชัดเจนเทาใดนัก แตสํ าหรับ

                                                          
1 โสภณ รัตนากร. (2545). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้. หนา 420-421.
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บางธุรกรรมยังไมมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นๆ จึงตองนํ าบทบัญญัติวาดวยการโอน
สิทธเิรียกรองตามประมวลกฏหมายแพงและพาณชิยมาปรบัใช ดงันัน้ตอไปนีจ้ะกลาวถึงลักษณะทัว่ไป
ของการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม และการโอนสิทธิเรียกรองที่เกี่ยวของกับการทํ าธุรกรรม
ทางการเงินสมัยใหม

2.1.1 แฟคตอริ่ง (Factoring)
แฟคตอริ่ง คือ การใหบริการทางการเงินที่เปนเครื่องมือทางการคารูปแบบหนึ่ง

เพื่อการใหสินเชื่อหมุนเวียนทางการคาระยะสั้น โดยมีลักษณะเปนการซื้อขายลูกหนี้ทางการคา 
ดํ าเนินการโดยสถาบันการเงินที่เรียกวาบริษัทแฟคตอริ่ง ทํ าหนาที่รับซื้อบัญชีของลูกหนี้การคา    
ในรปูของใบก ํากบัสินคาประเภทตางๆ จากผูขายสนิคา โดยผูขายสนิคาจะน ําลูกหนีก้ารคาทีย่งัไมครบ
กํ าหนดชํ าระเงินไปแลกเปลี่ยนเปนเงินสดทันทีเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการของตน ดวยการโอน
สิทธิการรบัเงนิในหนีท้างการคาทีร่อเรียกเกบ็เงนิและโอนสทิธิความเปนเจาหนีใ้หกบับรษิทัแฟคตอริ่ง
พรอมทั้งสงมอบเอกสารหนี้การคาตางๆ เชน ใบกํ ากับสินคา ใบรับวางบิล หรือใบเสร็จรับเงิน   
เปนการแลกเปลี่ยนใหกับบริษัทแฟคเตอร โดยบริษัทแฟคเตอรอาจจะจายเงินเต็มตามจํ านวนหรือ
บางสวนตามแตตกลงกันใหแกผูขายบัญชี พรอมกันนั้นจะคิดสวนลด คาธรรมเนียม ดอกเบี้ย หรือ
คาบริการจากผูขายบัญชี ซ่ึงในการบริหารบัญชีลูกหนี้ ซ่ึงบริษัทแฟคตอริ่งในฐานะผูรับโอนสิทธิ
จะควบคมุการเรยีกเกบ็หนีต้ามบญัชเีมือ่ครบก ําหนดระยะเวลาช ําระหนี ้ โดยสิทธเิรยีกรองใหชํ าระหนีเ้งนิ
ตามบญัชีลูกหนี้การคาเปนเสมือนหลักประกันในการทํ าแฟคตอริ่ง1

แฟคตอริ่งมีกระบวนการสํ าคัญอยูที่การโอนสิทธิเรียกรองใหชํ าระหนี้การคา
ควบคูไปกับการที่บริษัทแฟคเตอรใหบริการทางการเงินแกผูขายบัญชีลูกหนี้การคา โดยท่ัวไป
สามารถแบงประเภทของแฟคตอริ่งโดยใชลักษณะของการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองและ
ลักษณะของการไลเบี้ยจากผูขายบัญชีลูกหนี้การคาเปนเกณฑได ดังนี้2

                                                          
1 แฟคตอริ่ง: ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การคา. จาก http://econ.tu.ac.th/settasan/Pdf/Jios.pdf

 สินเชื่อเพื่อการนํ าเขาและสงออก. จาก http://www.cargothai.com
2 สุดา หวังสูวัฒนา. (2549). ขอหามโอนสิทธิเรียกรอง: ผลทางกฎหมายและผลกระทบที่มีตอธุรกรรม

ทางการเงินสมัยใหม. หนา 29-30.
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2.1.1.1 แบงตามลกัษณะของการบอกกลาวการโอนสทิธิเรียกรองใหลูกหนีก้ารคาทราบ
1) Notification Factoring หรือ Disclosed Factoring การทํ าแฟคตอริ่ง

ประเภทนี้เปนการทํ าแฟคตอริ่งโดยมีการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้การคาทราบ
2) Non – Notification หรือ Confidential Factoring การทํ าแฟคตอริ่ง

ประเภทนี้เปนการทํ าแฟคตอริ่งโดยไมมีการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้การคาทราบ 
โดยลูกหนีย้งัคงช ําระหนีแ้กผูขายบญัชลูีกหนีก้ารคา เนือ่งจากไมทราบการโอนสทิธเิรียกรองระหวาง
บริษัทแฟคเตอรกับผูขายบัญชีลูกหนี้การคา

2.1.1.2 แบงตามลักษณะของการไลเบี้ยจากผูขายบัญชีลูกหนี้การคา
 1) แบบไลเบี้ย (With Recourse หรือ Recourse Factoring) ในกรณีที่
ลูกหนี้การคาชํ าระหนี้ลาชาหรือไมชํ าระหนี้ บริษัทแฟคเตอรสามารถไลเบี้ยกับผูขายบัญชีลูกหนี้
การคาใหรับภาระหนีสู้ญได โดยมขีอตกลงใหบริษทัแฟคเตอรสามารถขายบญัชลูีกหนีก้ารคาดงักลาว
คืนใหแกผูขายบัญชีลูกหนี้การคาหรือตกลงใหผูขายบัญชีลูกหนี้การคารับผิดในฐานะผูคํ้ าประกัน
ตามแตที่ไดตกลงกันในสัญญา ในการทํ าแฟคตอริ่งแบบไลเบี้ยบริษัทแฟคเตอรจะพิจารณา       
ความสามารถในการช ําระหนีข้องผูขายบญัชลูีกหนีก้ารคาเปนส ําคญั เพราะหากลกูหนีก้ารคาไมชํ าระหนี้
กต็องมีการไลเบี้ยเอากับผูขายบัญชีลูกหนี้การคา

2) แบบไมไลเบี้ย (Without Recourse หรือ Non Recourse Factoring) 
ในกรณีที่ลูกหนี้การคาชํ าระหนี้ลาชาหรือไมชํ าระหนี้ บริษัทแฟคเตอรจะเปนฝายรับภาระหนี้สูญ 
โดยไมน ํามาขายคนืแกผูขายบญัชลูีกหนีก้ารคา หรือไมใหผูขายบญัชลูีกหนีก้ารคาตองผูกพนัช ําระหนี้
แกบริษัทแฟคเตอรเมื่อลูกหนี้ชํ าระหนี้ลาชาหรือไมชํ าระหนี้ สํ าหรับการทํ าแฟคตอริ่งประเภทนี้
บริษทัแฟคเตอรจะพจิารณาความสามารถในการช ําระหนีข้องลูกหนีก้ารคาเปนส ําคญั เพราะหากลกูหนี้
การคามฐีานะการเงนิไมมัน่คง ความเสีย่งทีบ่ริษทัแฟคเตอรจะตองรับภาระหนีสู้ญโดยล ําพงัจะมมีากขึน้

การท ําแฟคตอริง่มทีัง้การท ําแฟคตอริง่ภายในประเทศและแฟคตอริง่ระหวางประเทศ
ซ่ึงการทํ าแฟคตอริ่งสองแบบนี้มีรายละเอียดที่แตกตางกัน ไดแก3

ก. แฟคตอริ่งภายในประเทศ (Domestic Factoring) เปนการทํ าแฟคตอริ่งของ
ธุรกิจภายในประเทศ คือ ทัง้ผูขายบัญชีลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคาอยูในประเทศเดียวกันโดยมี
บริษัทแฟคเตอรเปนผูดํ าเนินการ

                                                          
3 สถิตย เสนสุภา. (2536). ปญหากฎหมายในสัญญาแฟคตอริ่ง. หนา 19.

DPU



8

ข. แฟคตอริ่งระหวางประเทศ (International Factoring)  เปนการทํ าแฟคตอริ่ง
ของธรุกจิระหวางประเทศโดยมีผูขายบัญชีลูกหนี้การคาและลูกหนี้การคาอยูคนละประเทศ

สํ าหรับประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทํ าแฟคตอริ่ง 
ดงันัน้การทํ าแฟคตอริ่งจึงตองดํ าเนินกิจการภายใตมาตรา 303 – 313 แหงประมวลกฏหมายแพง
และพาณชิยในบทบญัญตัวิาดวยเรือ่งการโอนสทิธเิรียกรอง โดยการโอนสทิธเิรยีกรองของหนีก้ารคา
ซ่ึงจะดํ าเนินการโดยการทํ าหนังสือโอนสิทธิเรียกรองหนี้การคาจากผูขายสินคาไปใหแกบริษัท      
ทีรั่บท ําแฟคตอริง่ ตอไปนีจ้ะเรยีกวา บริษทัแฟคเตอร จากนัน้บรษิทัแฟคเตอรจะสงหนงัสอืการโอน
สิทธิเรียกรองใหลูกหนี้หรือผูซ้ือสินคารับทราบวาหนี้ทางการคาไดโอนจากผูขายสินคามาสูตน 
เพื่อใหผูซ้ือสินคาชํ าระหนี้การคาแกบริษัทแฟคเตอรแทนการชํ าระใหผูขายสินคาเมื่อครบกํ าหนด
การจายเงนิซึง่การแลกเปลีย่นหนีก้ารคาเปนเงนิสด จงึเปนสนิเชือ่การคารปูแบบหนึง่ทีม่กีารท ําธรุกรรมนี้
เพิม่ขึ้นอยางมากในปจจุบัน

ขัน้ตอนการทํ าแฟคตอริ่ง
การท ําแฟคตอริ่งมีหลายประเภท แตโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การทํ าขอตกลงและกํ าหนดเงื่อนไข

ผูขายบญัชนี ําหลักฐาน คอื ค ําส่ังซ้ือสินคาแสดงพรอมกบัยืน่เรือ่งขอท ําแฟคตอริง่
ตอบริษัทแฟคเตอร โดยบริษัทผูซ้ือบัญชี คือ บริษทัแฟคเตอรจะวิเคราะหถึงฐานะของผูขายบัญชี
กบัลูกหนี้แลว จงึท ําการพิจารณาวงเงินในการทํ าแฟคตอริ่งโดยจัดทํ าขอตกลงกํ าหนดเงื่อนไขตางๆ
ในการทํ าแฟคตอริ่ง

2. การเบิกจายเงิน
เมือ่มกีารท ําขอตกลงและก ําหนดเงือ่นไขในการท ําแฟคตอริง่ส ําหรบัลูกหนีแ้ลว

จะมีการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินใหกับบริษัทแฟคเตอร ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะมีการบอกกลาว
การโอนสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้การคาทราบไมวาจะเปนผูขายบัญชีบอกกลาวหรือบริษัทแฟคเตอร
บอกกลาวกต็าม ทัง้นีต้ามแตตกลงกนัไวในเงือ่นไขหรอืวธีิการด ําเนนิการ และผูขายบญัชกีจ็ะสงสนิคา
ใหกับผูซ้ือหรือลูกหนี้ โดยผูขายบัญชีจะใหลูกหนี้ลงนามรับสินคาในสํ าเนาใบกํ ากับสินคา หรือ  
ใบเรยีกเกบ็เงนิ เพือ่เปนหลักฐานในการเรยีกเกบ็เงนิตามระยะเวลาในการช ําระหนี ้ จากนัน้ผูขายบญัชี
จะสงเอกสารหลักฐานที่ลูกหนี้ลงนามรับสินคาแลวใหกับบริษัทแฟคเตอรตรวจสอบความถูกตอง 
หลังจากนัน้เมือ่บรษิทัแฟคเตอรไดตรวจสอบความถกูตองแลวจะช ําระเงนิใหแกผูขายบญัชลูีกหนีก้ารคา
ทนัทตีามอัตราที่ตกลงกันโดยมีการหักคาใชจาย อาทิเชน คาธรรมเนียมตางๆ ในการทํ าแฟคตอริ่ง
หรือคาบริการในการจัดเก็บ คาดอกเบี้ย
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ในประเทศไทย บริษัทแฟคตอริ่งนิยมใหบริการแฟคตอริ่งแบบ Recourse 
Factoring with Financing Notification ซ่ึงมสีาระสํ าคัญคือการบอกกลาวใหลูกหนี้การคาทราบถึง
การโอนสทิธเิรยีกรองใหชํ าระหนีก้ารคาและมขีอสัญญาสงวนสทิธใินการไลเบีย้ผูขายบญัชลูีกหนีก้ารคา
ไวในกรณีลูกหนี้การคาผิดนัดชํ าระหนี้ ขอสัญญาอาจกํ าหนดใหบริษัทแฟคเตอรมีสิทธิขายบัญชี  
ลูกหนีก้ารคานัน้คนืแกผูขายบญัชลูีกหนีก้ารคา หรือใหผูขายบญัชลูีกหนีก้ารคารับผดิในการช ําระหนี้
หากลกูหนีไ้มชํ าระหนี้  สํ าหรับประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทํ าแฟคตอริ่ง ดังนั้น
การโอนสทิธเิรียกรองใหชํ าระหนีก้ารคาในการท ําแฟคตอริง่จงึตองบงัคบัตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยการโอนสิทธิเรียกรอง มาตรา 303 – 313 ซ่ึงในมาตรา 306 ของประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิยของไทยวางหลกัไววา การโอนสทิธิเรียกรองนัน้จะยกขึน้เปนขอตอสูลูกหนี้
หรือบคุคลภายนอกไดตอเมือ่มหีนงัสือบอกกลาวการโอนสทิธเิรียกรองไปยงัลูกหนีแ้หงสิทธเิรียกรอง
หรือลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองทํ าหนังสือยินยอมในการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาว ทํ าใหการทํ า  
แฟคตอริ่งในประเทศไทยถูกบังคับโดยกฏหมายใหตองทํ าหนังสือแจงลูกหนี้การคาทราบถึง      
การโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวแตสํ าหรับในตางประเทศไมจํ าตองทํ าเปนหนังสือแจงการโอนสิทธิ 
เพยีงแตระบุช่ือผูรับเงิน (บริษัท แฟคเตอร) ไวหลังใบวางบิลก็พียงพอ4

3. การเรียกชํ าระหนี้
สํ าหรบัขัน้ตอนนีจ้ะมวีธีิปฏิบตัทิีแ่ตกตางกนัออกไปตามแตประเภทของการท ํา

แฟคตอริ่ง โดยเมื่อมีการสงหนังสือบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้การคาและเมื่อหนี้ถึงกํ าหนด
ชํ าระบรษิทัแฟคเตอรจะเรยีกใหลูกหนีก้ารคาช ําระหนีต้ามจ ํานวนเงนิทีร่ะบตุามสทิธเิรยีกรองทีไ่ดรับ
โอนมาและจะคนืเงนิใหแกผูขายบญัชลูีกหนีก้ารคาในจ ํานวนเทากบัสวนตางของยอดรบัซ้ือกบัยอดเงนิ
ที่เรียกเก็บได แตหากลูกหนี้ชํ าระหนี้ลาชา จะมีการคิดอัตราคาซ้ือสิทธิเพิ่มขึ้นจากเดิมตามอัตรา     
ที่ตกลงกัน

ประโยชนของแฟคตอริ่ง
ธุรกจิแฟคตอริง่จะชวยเสรมิสภาพคลองทางการเงนิใหกบัการท ําธรุกจิโดยสามารถ

เปล่ียนใบก ํากบัสินคาหรือใบวางบลิเปนเงนิสดไดทนัท ี ท ําใหธุรกจิมเีงนิทนุหมนุเวยีนในระบบเรว็ขึน้
โดยไมตองไปขอกูจากธนาคารพาณชิย ซ่ึงในการกูดงักลาวมเีงือ่นไขและผูกูตองมหีลักทรพัยคํ ้าประกนั
โดยทีธุ่รกจิแฟคตอริง่นีเ้ปนการสนบัสนนุธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมเปนการใหเงนิทนุหมนุเวยีน

                                                          
4 สาโรช ทองประคํ า. (2534, มิถุนายน). “ธุรกิจแฟคตอริ่งกับภาษีการคา.” สรรพากรสาสน, 38, 6.

หนา 42.
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ระยะสัน้ ชวยลดภาระในการหาหลกัทรพัยมาคํ ้าประกนัชวยลดภาระในการตดิตามหนีสิ้นและลดความเสีย่ง
ในการประกอบธรุกจิเนือ่งจากบรษิทัแฟคตอริง่ชวยสํ ารวจฐานะทางการเงนิของผูซ้ือ ซ่ึงขอมลูการคา
ดังกลาวทํ าใหผูขายสามารถคัดเลือกลูกหนี้การคาไดอยางมีประสิทธิภาพและในบางกรณีบริษัท
แฟคเตอรยงัชวยท ําหนาทีค่ํ ้าประกนัความเสีย่งจากหนีสู้ญใหแกผูขายบญัช ี อันเปนการสรางความมัน่ใจ
ใหแกผูลงทุน อีกทั้งสงผลใหเกิดการแขงขันทางดานธุรกิจและเพิ่มศักยภาพทางการลงทุนสํ าหรับ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมเปนอยางมาก

2.1.2 การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization)
การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยเปนเปนการทํ าธุรกรรมทางการเงินอยางหนึ่ง

ที่ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนเงินทุนหรือขาดสภาพคลองทางการเงิน ซ่ึงตามพระราชกํ าหนด
นติบิคุคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พุทธศักราช 2540 มาตรา 3 ไดใหนิยาม
ค ําดงักลาวไว หมายถึง “การรับโอนสินทรัพยและออกหลักทรัพยจํ าหนายแกผูลงทุน โดยกํ าหนด
ใหผลประโยชนตอบแทนแกผูถือหลักทรพัยขึน้อยูกบักระแสรายรับที่เกิดจากสินทรัพยที่รับโอนมา”
โดยเปนกระบวนการทีผู่รับช ําระหนีเ้ดมิน ําสทิธิเรียกรองทีต่นมอียูเหนอืลูกหนีต้ามสญัญาประเภทตางๆ
ซ่ึงลวนแตมีสภาพคลองตํ่ าและเปลี่ยนมือไดยากมารวบรวมเปนกองสินทรัพยจํ าหนายแกนิติบุคคล
เฉพาะกิจซ่ึงทํ าหนาที่แปลงสภาพสิทธิเรียกรองนั้น เปนใหหลักทรัพยเพื่อจํ าหนายใหแกผูลงทุน  
จนทํ าใหเกิดสภาพคลองและเปลี่ยนมือไดงาย5 ชวยใหภาคธุรกิจสามารถนํ าสินทรัพยที่มีอยูซ่ึงอาจ
จะเปนสินทรัพยที่มีสภาพคลองในการซื้อขายตํ่ า หรือเปนสินทรัพยที่มีอยูแตขาดสภาพคลอง เชน
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย หรือสินเชื่อบัตรเครดิต หรือสินเชื่อประเภทอื่นๆ นํ ามาแปลงเปนหลักทรัพย 
ออกจํ าหนายแกผูลงทุนแลวนํ าเงินจํ านวนดังกลาวมาปลอยสินเชื่อตอไปอีก ทํ าใหสถาบันการเงิน
เกดิสภาพคลองทางการเงนิผูลงทนุมทีางเลอืกในการลงทนุมากขึน้ ในทางปฏบิตักิารแปลงสนิทรพัย
เปนหลักทรัพยสามารถกระทํ าไดโดยผูที่มีสินทรัพย (originator หรือ seller) ขายสินทรัพยไปใหแก
นติิบุคคลเฉพาะกิจ (Special purpose vehicle: SPV) ทีจ่ัดตั้งขึ้น และ SPV นั้น ออกหลักทรัพย    
เพือ่น ําเงินที่ไดไปชํ าระคาสินทรัพยใหแก originator6

                                                          
5 ศิริลักษณ อรุณประดิษฐกุล. (2544). ปญหาทางกฎหมายตามพระราชกํ าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ

เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540. หนา 16.
6 การทํ าธุรกรรม Securitization. สืบคนเมื่อ 6 ตุลาคม 2549, จาก  www.sec.or.th/th/infocentor
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องคประกอบท่ีสํ าคัญของการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
1) สินทรัพย (asset) ในมาตรา 3 ของพระราชกํ าหนดนิติบุคคลเพื่อการแปลง

สินทรพัยเปนหลักทรพัย พทุธศกัราช 2540 ไดใหนยิามของค ําวาสนิทรพัยวา “หมายถงึ สิทธเิรียกรอง
หรือสิทธอ่ืินใดทีก่อใหเกดิกระแสรายรบัขึน้ในอนาคต ไมวารายรบันัน้จะมคีวามแนนอนหรอืไมกต็าม
เชน สัญญาใหกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั หรือสิทธิตามสมัปทานสรางถนน เกบ็คาผานทาง” และตามขอ 35/9
ของประกาศคณะกรรมการก ํากบัหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัยที ่ กจ. 32/2544 เร่ืองการขออนญุาต
และการอนญุาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมไดกํ าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับสินทรัพยไววา
 “สินทรัพยที่จะโอนไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจตองเปนสิทธิเรียกรองไมวา
ประเภทใดๆ ของผูยืน่โครงการทีก่อใหเกดิกระแสรายรบัในอนาคตหรอืสิทธอ่ืินใดทีผู่เสนอโครงการ
สามารถแสดงไดอยางชดัเจนวาจะกอใหเกดิกระแสรายรบัในอนาคต โดยสิทธิเรียกรองหรือสิทธิอ่ืนใด
ดงักลาวตองเปนประเภทเดยีวกนัหรือมคีวามเกีย่วของกนั และผูเสนอโครงการและนติบิคุคลเฉพาะกจิ
ตองแสดงไดวาจะไมเพิกถอนสิทธิหรือกระทํ าการใดๆ ทีจ่ะมีหรืออาจมีผลใหสิทธินั้นดอยลง”7

ดังนั้นสินทรัพยที่จะนํ ามาแปลงเปนหลักทรัพยจึงสามารถแบงประเภทได
ดังตอไปนี้

ประเภทที ่1 สินเชือ่ทีม่จี ํานองเปนประกนั ประเภทสทิธเิรยีกรองใหชํ าระเงนิ
กูยืมโดยมีทรัพยสินจํ านองเปนประกัน อาทิ สิทธิเรียกรองในมูลหนี้สัญญาเพื่อการพาณิชยและ      
ทีอ่ยูอาศัย8

ประเภทที่ 2 สินเชื่อที่มิไดมีจํ านองเปนประกัน แตใชทรัพยสินอื่นมาเปน
หลักประกนั และมสิีทธิเรียกรองใหชํ าระเงนิตามสญัญาทีเ่กดิขึน้ ซ่ึงเปนสนิเชือ่ประเภทลกูหนีก้ารคา
ลูกหนี้เชาซ้ือรถยนต ลูกหนี้บัตรเครดิต หรือลิสซ่ิง เปนตน9

ประเภทที ่3 สินเชือ่ทีม่กีระแสรายรบัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตคอนขางแนนอน
เปนหลักประกัน เชน สิทธิเรียกรองรายไดจากการใชบัตรเครดิต สิทธิเรียกรองในรายไดจากการเก็บ 
คาทางดวน การใชสนามบิน หรือสิทธิเรียกรองในรายไดจากการใชเครื่องมือส่ือสาร

                                                          
7 สุดา หวังสูวัฒนา. เลมเดิม. หนา 33.
8 ศิริลักษณ อรุณประดิษฐกุล. เลมเดิม. หนา 19.
9 จันทิมา เพียรเวช. (2541, เมษายน –กรกฎาคม). “พระราชกํ าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ

เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย.” วารสารนักบัญชี, 44, 3. หนา 27.
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ทั้งนี้ สินทรพัยที่จะนํ ามาแปลงเปนหลักทรัพย ควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้10

(1) มลัีกษณะพืน้ฐานคลายคลงึกนั (Homogeneous) เพือ่สะดวกตอการรวบรวม
(2) มขีนาดใหญและมจี ํานวนมากพอทีจ่ะน ํามาแปลงเปนหลักทรพัย (Quantitative)
(3) มี Credit characteristic คือ มขีอมูลสถิติที่พอตอการคะเนความเสี่ยง   

ในเรื่องตางๆ เชน หนี้สูญ การชํ าระหนี้กอนกํ าหนด
(4) มรูีปแบบการชํ าระหนี้ที่แนนอนและเปนประจํ า
(5) มกี ําหนดระยะเวลาชํ าระหนี้คืน (Maturity) ยาวนานพอควร กลาวคือ

อยางนอยที่สุด 1 ปขึ้นไป
(6) มคีณุสมบัติเหมาะสมกับความตองการของนักลงทุน มีความเสี่ยงผิดนัด

ชํ าระหนีต้ํ ่า (Default) มคีวามคลองตวัสูง (Liquidity value) มผีลตอบแทนทีคุ่มคาเปนทีด่งึดดูใจผูลงทนุ
2) ผูจํ าหนายสินทรัพย (Originator) เปนผูที่โอนขายสินทรัพยของตนใหแก

นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อเปนหลักประกันของหลักทรัพยที่ขายแกผูลงทุน โดยผูจํ าหนายหลักทรัพย
จะนํ าสินทรัพยที่ขาดสภาพคลองของตนไปเปนหลักประกันใหแกนิติบุคคลเฉพาะกิจโดยผูจํ าหนาย
สินทรัพย หากจะน ํามาจ ําหนายแกนิติบุคคลเฉพาะกิจควรมีบัญชีลูกหนี้จํ านวนมากเพื่อคุมคาใชจาย
ในการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 11

ในขณะนี้สถาบันการเงินที่พระราชกํ าหนดนิติบุคคลเพื่อการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 มาตรา 10 และประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดหลักทรัพยและ     
ตลาดหลกัทรพัย ที ่กจ.31/2540 ขอ 6 อนญุาตใหเปนผูเสนอโครงการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยได
มดีงัตอไปนี ้ธนาคารพาณชิย บริษทัเงนิทนุ บริษทัเครดติฟองซเิอร บริษทัหลักทรพัย หรือนติบิคุคลอืน่ๆ
ตามทีค่ณะกรรมการก ํากบัหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัยจะก ําหนด ซ่ึงผูจ ําหนายสินทรพัยดงักลาว
ไมจํ ากัดวาตองเปนสถาบันการเงินเทานั้น กลาวคือ อาจเปนธุรกิจเอกชนทั่วไปก็สามารถเปนผูริเร่ิม
โครงการได

3) นติิบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) ในมาตรา 3 แหง    
พระราชก ําหนดนติบิคุคลเฉพาะกจิเพือ่การแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยไดก ําหนดวา นติบิคุคลเฉพาะกจิ
หมายถงึ นติบิคุคลซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่การแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย กลาวคอื ท ําหนาทีรั่บซือ้สินทรพัย
จากผูจํ าหนายสินทรัพยมารวมเปนกองสินทรัพยและดํ าเนินการออกหลักทรัพยโดยมีกองสินทรัพย
ดังกลาวหนุนหลังและจํ าหนายแกผูลงทุน โดยผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากรายไดที่เกิดขึ้น  
                                                          

10 การทํ าธุรกรรม Securitization.  สืบคนเมื่อ 6 ตุลาคม 2549, จาก www.sec.or.th/th/infocentor
11 สุธาสินีย ชัยมงคล. (2541, มิถุนายน). “การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยจะเปนทางเลือก

ในการระดมทุนไดหรือไม.” วารสารการเงินการคลัง, 17, 23. หนา 67.
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จากกองสินทรัพยดังกลาว อาจกลาวไดวานิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูรับโอนสิทธิ เรียกรองตางๆ และ
เปนองคกรทีม่วีตัถุประสงคเปนการเฉพาะคอืจะไมท ําธุรกจิอยางอืน่นอกเหนอืจากการออกหลกัทรพัย
เพื่อนํ าเงินมาซื้อสินทรัพย และมีรายไดจากคาธรรมเนียม โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจนี้จะมีลักษณะ  
เปนองคกรอสิระแยกออกจากผูจ ําหนายสินทรพัยเพือ่สินทรพัยทีน่ ํามาหนนุหลังการออกหลกัทรพัยนี้
จะไมตกสูกองทรัพยสินของผูจํ าหนายสินทรัพยหากผูจํ าหนายสินทรัพยลมละลายในภายหลัง

4) ตัวแทนเรียกเก็บและชํ าระหนี้ (Service) ทํ าหนาที่เรียกเก็บเงินทั้งเงินตน
และดอกเบี้ยจากลูกหนี้เมื่อครบกํ าหนดชํ าระ โดยผูจํ าหนายสินทรัพยอาจเปนผูดํ าเนินการเองก็ได
ซ่ึงจะไดรับคาตอบแทนจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ

5) หลักทรพัย คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกํ าหนด
ใหนิติบุคคลเฉพาะกิจจะสามารถออกหลักทรัพยไดเฉพาะประเภทหุนกูมีประกัน ไมมีประกันหรือ
หุนกูดอยสิทธิเทานั้น ไมสามารถออกหุนกูแปลงสภาพได โดยการเสนอขายหุนกูดังกลาวตองเปน
การเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศหรือตอผูลงทุนในวงจํ ากัดภายในประเทศเทานั้น

6) ผูถือหลักทรพัยหรือผูลงทนุ (Investor) อาจเปนบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล
ทีท่ ําหนาที่ซ้ือหลักทรัพยที่นิติบุคคลเฉพาะกิจนํ าออกเสนอขาย

7) การสงเสรมิความนาเชือ่ถือของหลักทรพัย ( Credit Enhancement) เปนวธีิการ
ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีลู่กหนีไ้มชํ าระหนี ้(Default) หรือเกดิจากการเสือ่มคาของกองสนิทรพัย
โดยรับประกันวาจะมีรายไดเกิดขึ้นจากกองสินทรัพยเพื่อสามารถนํ ามาชํ าระเงินตนและดอกเบี้ย  
แกผูลงทุนอยางแนนอน อันเปนการสงเสริมความนาเชื่อถือของหลักทรัพยและสรางความมั่นใจ  
ใหแกผูลงทุน ซ่ึงการรับประกันความเสี่ยงสามารถแบงได 2 ประเภทใหญๆ ไดแก

(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจรับประกันความเสี่ยงเอง (International Credit 
Enhancement) คอื การมบีญัชสํี ารองชดใชหนีสู้ญ (Spread Account / Reserve Account) โดยนติบิคุคล
เฉพาะกจิจะออกหลกัทรพัยมลูคาตํ ่ากวากองสนิทรพัยทีน่ ํามาเปนหลักประกนัของหลกัทรพัย วธีิการ
ก ําหนดอตัราดอกเบี้ยสํ าหรับหลักทรัพยไวตํ่ ากวาอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากลูกหนี้ เพื่อที่จะนํ าสวนตาง 
(Spread) มาหกัเปนคาใชจายและสวนทีเ่หลือจะเกบ็สะสมไวใน Spread Account หรือ Reserve Account
ซ่ึงหากตอมามีความเสียหายเกิดขึ้น เชน ลูกหนี้ไมชํ าระหนี้ นิติบุคคลเฉพาะกิจจะนํ าเงินจากบัญชี
ดงักลาวมาช ําระแกผูลงทนุแทน หรือวธีิการออกหลกัทรพัยทีม่สิีทธิไดรับช ําระกอนหลัง คอื นติบิคุคล
เฉพาะกจิจะออกหลักทรพัย 2 กลุม (Class) หรือ ช้ัน (Trench) คอื ช้ัน A เปนหุนกูบริุมสทิธ ิ(Senior Debt)
และ ช้ัน B หุนกูดอยสิทธิ (Subordinate Debt) ซ่ึงผูถือหลักทรัพยช้ัน A จะไดรับผลตอบแทนสูงกวา
ช้ัน B หากมคีวามเสียหายเกิดขึ้น สวนที่เหลือจากการชํ าระคืนใหช้ัน A  จงึจะนํ ามาชํ าระคืนชั้น B 
ทัง้นี้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยช้ัน B จะสูงกวาชั้น A  เนือ่งจากจะมีความเสี่ยงสูงกวา
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(2) บคุคลที่สามรับประกันความเสี่ยงให (External Credit Enhancement) 
โดยอาจใหสถาบนัการเงนิรับประกนัความเสีย่งให (Bank Guarantee หรือ Letter of Credit) หลักการ
คอื สถาบันการเงินจะรับประกันสภาพคลองของกระแสเงินสดของนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรืออีกกรณี
คือ จะใหบริษัทประกันภัยรับประกันความเสี่ยงให (Insurance Bond or Surety Bond) โดยจะทํ า   
ในลกัษณะการออกกรมธรรมประกันภัยทั้งหมดหรืออาจเปนแบงสวนก็ได

8) สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ  (Credit Rating Agency) เปนผูจัดอันดับ
ความนาเชือ่ถือของหลักทรพัยทีอ่อกโดยนติบิคุคลเฉพาะกจิเพือ่ใหผูลงทนุสามารถประเมนิความเสีย่ง
หรือทราบความเสี่ยงของหลักทรัพยที่ประสงคจะลงทุน ซ่ึงจะพิจารณาจากความเสี่ยงของสินทรัพย
ทีน่ติบิคุคลเฉพาะกจิรับโอนมาในทกุๆ ดาน อาท ิคณุภาพกองสนิทรพัย ประวตัผูิจ ําหนาย ความเสีย่ง
ดานกฎหมาย เปนตน

วธีิการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 12

วิธีการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตองอยูภายใตพระราชกํ าหนดนิติบุคคล
เฉพาะกจิเพือ่การแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการก ํากบัหลักทรพัย
และตลาดหลักทรัพย

1) จัดตั้งบริษัทเฉพาะกิจหรือนิติบุคคลเฉพาะกิจขึ้นมาและนิติบุคคลดังกลาว
จะเปนผูยื่นเสนอโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตอคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย ซ่ึงในมาตรา 10 แหงพระราชก ําหนดนติบิคุคลเพือ่การแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย
พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ 31/2540 ขอ 6 
ไดกํ าหนดวาผูมีสิทธิเสนอโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะกรรมการ
ก ํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาตองเปนธนาคารพาณิชย หรือบริษัท เงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร หรือบริษัทหลักทรัพยเทานั้น

2) เมือ่ผูเสนอโครงการยืน่ค ําขออนมุตัโิครงการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยแลว
นิติบุคคลเฉพาะกิจจะยื่นคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยนิติบุคคลเฉพาะกิจนี้จะตอง   
จดทะเบยีนเปนนติบิคุคลเฉพาะกจิและไดรับอนญุาตใหเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหมโดยการจดทะเบยีน
นติบิคุคลเฉพาะกจินี้ คณะกรรมการก ํากบัหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัยจะเปนผูพจิารณาอนญุาตเทานัน้
ซ่ึงนติบิคุคลเฉพาะกจิจะตองจดัตัง้ขึน้มาเพือ่วตัถุประสงคในการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยเทานัน้

                                                          
12 พรเทพ ปยะวัฒนเมธา และวิโรจน ปยะวัฒนเมธา. (2541). พระราชกํ าหนดนิติบุคคลเพ่ือการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 พรอมดวย Securitization ในมุมมองของไทย. หนา 75.
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3) นิติบุคคลเฉพาะกิจเมื่อรับการจดทะเบียนจากสํ านักงานคณะกรรมการ
กํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ตามพระราชกํ าหนดนิติบุคคลเพื่อการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 มาตรา 11 จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) ตามเงื่อนไขการออกหลักทรัพยประเภทหุนกูโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ
จะดํ าเนินการขายหลักทรัพยที่ไดขออนุมัติไวตามโครงการและรับโอนสินทรัพยตามจํ านวนขั้นตํ่ า
ทีร่ะบไุวในโครงการใหเสร็จภายในกํ าหนด 6 เดือน นับแตวันที่คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยอนุมัติโครงการตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที ่กจ. 31/2540  เรือ่ง หลักเกณฑ เงือ่นไข และวธีิการในการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยโดยเสนอขาย
ตอบคุคลในวงจํ ากัดภายในประเทศหรือตอผูลงทุนในตางประเทศ ขอ 12 13 14 และ 15

(2) กรณีเปนการขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํ ากัดภายในประเทศ   
ใหจัดสงหนังสือยอมรับการแตงตั้งเปนนายทะเบียนหุนกู หนังสือรับทราบขอจํ ากัดการโอนหุน
ของนายทะเบยีนหุนกูและตวัอยางใบหุนกูใหสํ านกังานคณะกรรมการก ํากบัหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย
ภายใน 15 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย

(3) ใหสงเอกสารที่โฆษณาชี้ชวนใหซ้ือหุนกูใหสํ านักงานคณะกรรมการ
ก ํากบัหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยหนึ่งชุดภายในกํ าหนด ตอไปนี้นับแตวันปดการเสนอขาย

ก. 15 วนั กรณเีปนการเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหมตอบคุคลภายในวงจ ํากดั
ภายในประเทศ

ข. 45 วนั กรณเีปนการเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหมตอผูลงทนุตางประเทศ
(4) กรณเีปนการอนญุาตใหเสนอขายหุนกูทีอ่อกใหมตอผูลงทนุในตางประเทศ

นติิบุคคลเฉพาะกิจตอง
ก. มีหนังสือแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบถึงการเสนอขาย   

หุนกูภายใน 3 วนันบัแตวนัปดการเสนอขาย โดยตองระบปุระเภทของหุนกู วงเงนิสงูสดุทีจ่ะเสนอขาย
อายหุุนกู สิทธิในการไถถอนหุนกูกอนก ําหนด (ถาม)ี ทัง้นี ้ ตองสงสํ าเนาใหสํ านกังานคณะกรรมการ
ก ํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย

ข . รายงานผลการขายตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรพัยภายใน 45 วันนับแตวันปดการเสนอขาย โดยตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ  
วนัทีเ่สนอขายหุนกู จ ํานวนหุนกูทีเ่สนอขายทัง้หมดและจ ํานวนหุนกูทีข่ายไดทัง้หมด ราคาของหุนกู
ที่เสนอขาย
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(5) ในกรณีที่มีการไถถอนหุนกูกอนถึงวันครบกํ าหนดไถถอน ใหรายงาน
สํ านกังานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วัน นบัแตวันที่มี
การไถถอน

(6) น ําเงนิทีไ่ดจากการขายหุนกูทีอ่อกใหมไปช ําระเปนคาตอบแทนในการโอน
สินทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการ

ตามพระราชกํ าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย            
มาตรา 15 กํ าหนดวา กรณีที่มีการโอนสินทรัพยจากผูจํ าหนายสินทรัพยมายังนิติบุคคลเฉพาะกิจ
โดยผูจ ําหนายสนิทรพัยท ําหนาทีเ่ปนตวัแทนเรยีกเกบ็และช ําระหนี ้ ใหถือวาการโอนชอบดวยกฎหมาย
โดยไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306       
แตการกระท ําดงักลาวไมกระทบตอสิทธขิองลกูหนีท้ีจ่ะยกขอตอสูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
มาตรา 306 วรรค 2 โดยความมุงหมายของการประกาศใชกฎหมาย อาจกลาวไดวามาตรานีเ้อือ้ประโยชน
ตอการทํ าธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยอยางมาก ซ่ึงเปนการลดขั้นตอนทางกฎหมาย 
ลดคาใชจายและระยะเวลาที่ตองเสียไปกับการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองไปยังลูกหนี้ แตกรณี
การไดรับประโยชนจากการไมตองบอกกลาวการโอนสทิธิเรียกรองนีม้เีงือ่นไขวา ผูจ ําหนายสนิทรพัย
จะตองเปนตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ดวย ดังนั้นหากเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนตัวแทนเรียกเก็บ
และรบัช ําระหนีท้ีม่ใิชผูจ ําหนายสนิทรพัย นติบิคุคลเฉพาะกจิยงัคงตองบอกกลาวการโอนสทิธเิรียกรอง
ไปยังลูกหนี้นับแตวันที่มีการเปลี่ยนตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ อันจะเกิดผลใหเกิดคาใชจาย
จ ํานวนมากในการบอกกลาวอีกทั้งยังเปนการเพิ่มขั้นตอนในการดํ าเนินการอีก

ประโยชนของการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
ในชวงหลายปที่ผานมาการทํ าธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยนี้   

เปนทางเลอืกใหมในการหาแหลงเงนิทนุ ซ่ึงธรุกรรมดงักลาวมกีระบวนการโดยการโอนขายสนิทรพัย
ของกิจการซึ่งหมายถึงบัญชีลูกหนี้ของกิจการ ปจจุบันมักจะเปนบัญชีลูกหนี้เชาซื้อรถยนต บัญชี                
ลูกหนีบ้ตัรเครดติ และบญัชลูีกหนีสิ้นเชือ่เพือ่การพาณชิยและทีอ่ยูอาศยั โดยโอนขายไปใหนติบิคุคล
เฉพาะกจิ ซ่ึงนติบิคุคลเฉพาะกจินีจ้ะเปนผูออกหลักทรพัยเพือ่จ ําหนายใหแกผูลงทนุโดยใชสินทรพัย
ทีไ่ดรับโอนมาเปนตวัหนนุหลักทรพัยทีอ่อกจ ําหนายนัน้ และนติบิคุคลเฉพาะกจิจะช ําระเงนิคาซือ้สินทรพัย
ใหแกกจิการที่นํ ามาแปลงสินทรัพยโดยอาศัยเงินที่ระดมไดจากการจํ าหนายสินทรัพยนั้นๆ

การแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยเปนธรุกรรมทางการเงนิอยางหนึง่ซึง่ชวยแกไข
อุปสรรคหรอืปญหาในการขาดแคลนเงนิทนุทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของธรุกจิ อีกทัง้ชวยสรางตราสาร
ทางการเงนิทีม่มีลูคาและความมัน่คงสงูประเภทใหม อันสามารถพฒันาตลาดทนุและยงัเปนการระดม
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เงนิออมภายในประเทศ โดยอาศยัวธีิการทางกฎหมายในการท ําใหสินทรพัยซ่ึงไมมสีภาพคลองหรือมี
สภาพคลองนอย โดยสวนใหญเปนสทิธิเรียกรองและน ํามาเปลีย่นไปเปนสินทรพัยทีม่สีภาพคลองขึน้
สํ าหรับใชโอนเปลีย่นมอืโดยใชหลักทรพัยเปนส่ือกลางและมสิีนทรพัยดงักลาวหนนุหลัง อีกทัง้นติบิคุคล
เฉพาะกจิมไิดประกอบธรุกจิอยางอืน่นอกเหนอืจากการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย ท ําใหไมมคีวามเสีย่ง
หรือมีภาระผูกพันอื่นๆ และดอกเบี้ยที่ตองจายใหแกผูถือหลักทรัพยจึงไมสูงมาก ท ําใหผูจํ าหนาย
สินทรัพยสามารถระดมทุนไดโดยมีตนทุนตํ่ า และเปนอีกทางเลือกในการระดมทุนนอกเหนือจาก
การกูยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ เปนการชวยกระตุนการลงทนุและสงเสรมิสภาพเศรษฐกจิของประเทศ

2.2  ปญหาการโอนสิทธิเรียกรองในธรุกรรมทางการเงินสมัยใหม

จากการศกึษาธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหมจะพบวา การท ําแฟคตอริง่และการแปลงสนิทรพัย
เปนหลักทรพัย มลัีกษณะรวมกนัทีเ่ปนการท ําธรุกรรมเพือ่การพาณชิย และในแตละธรุกรรมมวีตัถุประสงค
ของการโอนสิทธิเรียกรองที่ทั้งเหมือนและแตกตางกัน กลาวคือ มีทั้งการโอนสิทธิเรียกรองเพื่อ เปน
ประกันหนี้13 และการโอนสิทธิเรียกรองแบบโอนขาดหรือที่เรียกวาการขายที่แทจริง (True sale)14

                                                          
 13 การโอนสิทธิเรียกรองในแฟคตอริ่งแบบไลเบี้ย (With Recourse หรือ Recourse Factoring) จะมี    
วัตถุประสงคเปนการโอนเพื่อเปนประกันหนี้เนื่องจากหากลูกหนี้ชํ าระหนี้ลาชาหรือไมชํ าระหนี้ บริษัทแฟคเตอร
สามารถไลเบีย้กบัผูขายบญัชีลกูหนีท้างการคาใหรบัภาระหนีส้ญูได โดยบรษิทัแฟคเตอรสามารถขายบญัชี ลกูหนีก้ารคา
ดังกลาวคืนใหแกผูขายบัญชีลูกหนี้ทางการคาโดยตรง หรืออาจใหผูขายบัญชีรับผิดในฐานะผูคํ้ าประกันตามแต   
ที่ไดตกลงกันในสัญญาและในขณะที่การโอนสิทธิเรียกรองในการทํ า แฟคตอริ่งในแบบไมไลเบี้ย (Without 
Recourse หรือ Non Recourse  Factoring)  กรณีที่ลูกหนี้การคาชํ าระหนี้ลาชาหรือไมชํ าระหนี้ บริษัทแฟคเตอร  
จะเปนฝายรับภาระหนี้สูญเอง โดยไมนํ ามาขายคืนแกผูขายบัญชีลูกหนี้การคาหรือไมใหผูขายบัญชีลูกหนี้การคา
ตองผกูพนัชํ าระหนีแ้กบรษิทัแฟคเตอรเมือ่ลูกหนีชํ้ าระหนีล้าชาหรอืไมชํ าระหนี ้ ส ําหรบัการท ําแฟคตอริง่ประเภทนี้
บริษัทแฟคเตอรจะพิจารณาความสามารถในการชํ าระหนี้ของลูกหนี้การคาเปนสํ าคัญ เพราะหากลูกหนี้การคา     
มีฐานะการเงินไมมั่นคง ความเสี่ยงที่บริษัทแฟคเตอรจะตองรับภาระหนี้สูญโดยลํ าพังจะมีมากขึ้น

14 ในการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยจะมีวัตถุประสงคเปนการโอนขาดหรือเรียกวาการขายที่แทจริง
(True sale) ในดานกฎหมาย จะหมายถงึ การโอนสนิทรพัยทีท่ ําใหนติิบคุคลเฉพาะกจิฯมสีทิธทิีส่มบรูณตามกฎหมาย
ในฐานะเจาของสนิทรพัยในอนัทีจ่ะบงัคบั จ ําหนาย ใชสอย หรอืจดัการสนิทรพัยอยางใดๆ รวมทัง้จะไมถกูผลกระทบ
จากการที่ผูโอนสินทรัพยลมละลาย กลาวคือ ในกรณีที่ผูโอนสินทรัพยลมละลาย นิติกรรมการโอนสินทรัพย
ระหวางผูโอนสินทรัพยและนิติบุคคลเฉพาะกิจจะไมถูกเพิกถอนภายใตกฎหมายลมละลาย จาก จันทิมา เพียรเวช. 
(2542, กันยายน). วารสารนิติศาสตร, ปท่ี 29, ฉบับที่ 3. และ จาก Nishimura & Partners – Masaru Ono, Aya 
Tokuyasu. Securitization Japan. สืบคนเมื่อ 20 มีนาคม 2550, จาก www. Iclg.co.uk.
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แตอยางไรก็ตาม หวัใจสํ าคัญในการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวมีวัตถุประสงค คือ การชํ าระหนี้เงิน
เหมือนกัน เนื่องจากการโอนสิทธิเรียกรองในธุรกรรมทางการเงินดังกลาวมีลักษณะพิเศษและ   
แตกตางกันดวยข้ันตอนและวิธีการ จงึมปีระเด็นปญหาที่ตองนํ ามาพิจารณาดังตอไปนี้

 2.2.1 การโอนสิทธิเรียกรองจํ านวนมาก
การโอนสิทธิเรียกรองในธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมนั้น อาจมีทั้งกรณีโอน

เพือ่เปนหลักประกนัในการช ําระหนีเ้ทานัน้ หรือโอนเปนหลักประกนัในการช ําระหนีแ้ตเปนการโอนขาด
หรือที่เรียกวาการขายที่แทจริง (True sale) คือ กรณี ผูรับโอนไดรับโอนสิทธิเรียกรองมาโดยสิ้นเชิง
และสามารถบังคับชํ าระหนี้เอาจากลูกหนี้ไดโดยตรงโดยไมตองมีการโอนสิทธิเรียกรองคืนหรือ
หลักประกนัคนืใหแกผูขอสนิเชือ่หรือผูใหหลักประกนัอกี และโดยเหตทุีก่ารท ําธรุกรรมทางการเงนิ
สมัยใหมนั้นมีสิทธิเรียกรองจํ านวนมากที่สามารถนํ ามาใชในฐานะที่เปนทุนหรือเปนหลักประกัน
ในการชํ าระหนี้ ซ่ึงผูขอสินเชื่อหรือผูตองการเงินลงทุนจะไดนํ ามาโอนใหแกผูใหสินเชื่อหรือ
สถาบันการเงิน ซ่ึงในการโอนสิทธิเรียกรองที่มีจํ านวนมากๆ นั้น มปีญหาเกิดขึ้นควรที่ตองนํ ามา
พจิารณาดังตอไปนี้

การทํ าแฟคตอริ่ง โดยเหตุที่การทํ าแฟคตอริ่งเปนเรื่องของการรับซื้อบัญชีลูกหนี้
ทางการคาทีม่จี ํานวนมาก โดยผูประกอบการทีต่องการเงนิทนุหมนุเวยีนสามารถน ําบญัชลูีกหนีก้ารคา
ที่มีอยูเปนจํ านวนมากและยังไมถึงกํ าหนดชํ าระเงินมาโอนสิทธิเรียกรองใหแกบริษัทแฟคเตอรเพื่อ
แลกเปลี่ยนเปนเงินสดนํ าไปใชหมุนเวียนในการทํ าธุรกิจ แตเนื่องจากในปจจุบันการทํ าธุรกรรม
แฟคตอริ่งในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะเรื่องออกมารองรับ ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงตองนํ า
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 303 – 313 วาดวยเรื่องการโอนสิทธิเรียกรอง
มาปรับใช โดยมาตรา 306 ไดกํ าหนดในเรื่องแบบของการโอนสิทธิเรียกรองวา “การโอนหนี้       
อันจะพงึตองช ําระแกเจาหนีค้นหนึง่โดยเฉพาะเจาะจงนัน้ ถาไมท ําเปนหนงัสือ ทานวาไมสมบรูณ...”
จงึท ําใหเกดิประเดน็ปญหาทีน่าพจิารณาวา ในการตกลงโอนสทิธเิรยีกรองนัน้จะตองท ําเปนหนงัสอื
และหนังสือนั้นจะตองลงลายมือช่ือผูโอนกับผูรับโอนเพียงฝายใดฝายหนึ่งหรือลงลายมือช่ือทั้งสอง
ฝายจึงจะสมบูรณตามที่กฎหมายกํ าหนด และสงผลใหสิทธิเรียกรองโอนผานมือจากผูโอนไปยัง     
ผูรับโอนท ําใหผูรับโอนมีฐานะเปนเจาหนี้แทนผูโอนและมีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชํ าระหนี้ได

นอกจากนี้การทํ าแฟคตอริ่งในแตละครั้งจะมีการโอนสิทธิเรียกรองในบัญชี    
ลูกหนีท้างการคาซึง่มอียูเปนจ ํานวนมากใหแกบริษทัแฟคเตอรนัน้ มปีญหาทีค่วรพจิารณาวาในการท ํา
แฟคตอริ่งแตละครั้งจะตองมีการทํ าหนังสือโอนสิทธิเรียกรองโดยทํ าเปนสัญญาหรือทํ าเปนหนังสือ
เพียงหนึ่งฉบับ และใหมีผลเปนการโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ทั้งหมดที่มีอยูในบัญชีการคานั้น
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โอนไปยังบริษัทแฟคเตอรหรือในการโอนสิทธิเรียกรองในบัญชีลูกหนี้ทางการคาจะตองทํ าหนังสือ
โอนสิทธิเรียกรองแยกแตละฉบับสํ าหรับลูกหนี้แตละรายตามที่มีอยูในบัญชีลูกหนี้นั้นๆ วธีิการใด
จะท ําใหการโอนสิทธิเรียกรองจะมีผลสมบูรณตามกฎหมาย

สํ าหรับในขั้นตอนของการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 306 มีหลักวา การโอนสิทธิเรียกรองนั้นจะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้หรือ
บุคคลภายนอกไดตอเมื่อมีหนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองไปยังลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรอง
หรือลูกหนีแ้หงสิทธิเรียกรองทํ าหนังสือยินยอมในการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาว  มิฉะนั้นการโอน 
สิทธิเรียกรองนี้จะยกขึ้นเปนขอตอสูกับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกมิได และในทางปฏิบัติสํ าหรับ
การทํ าแฟคตอริ่ง การแจงคํ าบอกกลาวบริษัทแฟคเตอรในตางประเทศสวนใหญมักใชวิธีการ
ประทบัตราลงในใบสงของเลยโดยมขีอความและรายละเอยีดเกีย่วกบัการโอนสทิธเิรยีกรองดงักลาว15

เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการประกอบธรุกจิ แตสํ าหรับกฎหมายไทยยงัไมนาจะถอืเปนค ําบอกกลาวได
ดงันัน้ในทางปฎบิตัขิองการท ําแฟคตอริง่ในประเทศไทยมกัใชวธีิท ําหนงัสือแจงลูกหนีก้ารคาใหทราบ
ถึงการโอนสทิธิเรียกรอง และในขัน้ตอนดงักลาวทางปฏบิตัิเมือ่คดัเลอืกบญัชลูีกหนีแ้ลว บริษทัแฟคเตอร
จะแจงไปยงัลูกหนีร้ายทีน่ ํามาท ําแฟคตอริง่ใหทราบวา บญัชลูีกหนีด้งักลาวไดมกีารท ําแฟคตอริง่แลว
และเมือ่ครบก ําหนดช ําระเงนิลูกหนีต้องน ําเงนิมาช ําระกบับรษิทัแฟคเตอร โดยเหตทุีว่าเปนการซือ้ขาย
บญัชีลูกหนี้ทางการคาซ่ึงมีจํ านวนมาก ท ําใหการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองจะตองบอกกลาว
ไปยังลูกหนี้ทุกรายซึ่งในการดํ าเนินการบอกกลาวนั้น มีกระบวนการในการตรวจสอบรายละเอียด
ของลกูหนีเ้พือ่ท ําหนงัสือบอกกลาวใหลูกหนีท้ราบถงึการโอนสทิธเิรยีกรองอนัสงผลใหเกดิคาใชจาย
ในการด ําเนนิการเปนจ ํานวนมากอกีทัง้ยงัเปนการเสยีเวลาในการด ําเนนิการ และทางปฏบิตับิริษทัแฟคเตอร
จะเรียกเก็บจากผูขายบัญชีลูกหนี้โดยจะปรากฏในรูปของคาธรรมเนียม คาดอกเบี้ย และคาใชจาย
ในการบรหิารบญัชลูีกหนีท้างการคา ซ่ึงจะมจี ํานวนมากตามแตขนาดหรอืจ ํานวนของบญัชลูีกหนีก้ารคา
ทีน่ ํามาท ําแฟคตอริง่ ดงันัน้หากในการท ําแฟคตอริง่ทีบ่ญัชลูีกคาทีม่ลูีกหนีท้างการคาเปนจ ํานวนมาก
คาธรรมเนยีมกจ็ะมากขึน้ตามจ ํานวนของลกูหนี ้ และเมือ่ผูขายบญัชลูีกหนีท้างการคาจ ําตองเสยีคาใชจาย
จ ํานวนมากดังกลาว จงึสงผลใหผูขายบัญชีลูกคาจะมีกระแสเงินสดที่ไดรับลดลง เปนเหตุใหรายได
ของผูขายบัญชีลดนอยตามลงไปดวย ดวยเหตุดังกลาวกอใหเกิดอุปสรรคในการทํ าธุรกรรมสงผล
ตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

                                                          
15 ทวีพูล ศรีหงส. (2546). ปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับสัญญาแฟคตอริ่งระหวางประเทศ. หนา 71.
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กรณกีารแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยนั้น มคีวามเกี่ยวพันกับกระบวนการโอน
สิทธเิรียกรอง คอื ในการท ําธุรกรรมดงักลาวจะมกีารโอนสทิธเิรียกรองในบญัชลูีกหนีไ้ปยงันติบิคุคล
เฉพาะกจิเพือ่น ํามาใชหนนุหลังการออกหลกัทรพัยและน ําออกจ ําหนายแกผูลงทนุ ซ่ึงในการท ําธรุกรรม
การแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยไดมบีทบญัญตักิฎหมายเฉพาะเรือ่ง คอื พระราชก ําหนดนติบิคุคล
เฉพาะกจิเพือ่การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 กํ าหนดกฎเกณฑไว โดยที่กระบวนการ
แปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยเปนกระบวนการทีผู่รับช ําระหนีเ้ดมิน ําสทิธเิรียกรองทีต่นมอียูเหนอืลูกหนี้
ตามสญัญาประเภทตางๆ ซ่ึงลวนแตมสีภาพคลองตํ ่าและเปลีย่นมอืไดยากมารวบรวมเปนกองสนิทรพัย
จํ าหนายแกนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งทํ าหนาที่แปลงสิทธิเรียกรองนั้น เปนหลักทรัพยเพื่อจํ าหนาย     
แกผูลงทนุจนท ําใหเกดิสภาพคลองและเปลีย่นมอืไดงายซึง่ทีผู่ลงทนุจะไดรับผลตอบแทนเปนรายได
ที่เพิ่มขึ้นจากกองทรัพยสินโดยสินทรัพยที่จะโอนไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจตองเปนสิทธิเรียกรอง
ไมวาประเภทใดๆ ของผูยื่นโครงการที่กอใหเกิดกระแสรายรับในอนาคต หรือสิทธิอ่ืนใดที่ผูเสนอ
โครงการสามารถแสดงไดอยางชัดเจนวา จะกอใหเกิดกระแสรายรับในอนาคตและที่สิทธิเรียกรอง
หรือสิทธิอ่ืนใดดังกลาวตองเปนประเภทเดียวกันหรือมีความเกี่ยวของกัน ดังนั้นสินทรัพยที่นํ ามา
แปลงเปนหลักทรัพยอาจเปนสินเชื่อที่มีจํ านองเปนประกันจํ าพวกสิทธิเรียกรองในมูลหนี้ตาม
สัญญากูยมืเงนิเพือ่การพาณชิยและทีอ่ยูอาศยั หรือสินเชือ่ทีม่ไิดมจี ํานองเปนประกนัแตมสิีทธิเรียกรอง
การช ําระเงินตามสัญญาที่เกิดขึ้น เปนสินเชื่อประเภทลูกหนี้การคา ไดแก ลูกหนี้บัตรเครดิต ลูกหนี้
เชาซือ้รถยนต โดยทีน่ติบิคุคลเฉพาะกจิจะเปนองคกรทีไ่มท ําธุรกจิอืน่ๆ นอกจากการออกหลกัทรพัย
เพื่อนํ าเงินมาซื้อสินทรัพยและมีรายไดจากคาธรรมเนียมเทานั้น สํ าหรับหนาที่ในการเรียกเก็บและ
รับชํ าระหนี้เมื่อสิทธิเรียกรองที่โอนมาถึงกํ าหนดชํ าระก็จะมีตัวแทนเรียกเก็บและชํ าระหนี้ทํ าหนาที่
ในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ยจากลูกหนี้ ซ่ึงในการเรียกเก็บนี้ผูจํ าหนายสินทรัพยจะเปน         
ผูด ําเนนิการเองกไ็ดโดยไดรับคาตอบแทนจากนติบิคุคลเฉพาะกจิและในการโอนสทิธิเรียกรองดงักลาว
หากผูจํ าหนายสินทรัพยเปนตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้เองจึงไมตองบอกกลาวการโอนและ  
ถือวาการโอนชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนไปตามหลกัการทีไ่ดบญัญตัไิวในมาตรา 1516 จงึอาจถอืไดวา

                                                          
16 พระราชกํ าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
 มาตรา 15 “ในกรณีการรับโอนสินทรัพยที่เปนสิทธิเรียกรอง โดยใหผูรับชํ าระหนี้เดิมเปนตัวแทน           

เรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ที่เกิดขึ้น การโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนอันชอบดวยกฎหมายโดยไมตองบอกกลาว
การโอนไปยังลูกหนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 306 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  แตไมกระทบกระเทือน
สิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา 308 วรรคสอง แหงประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย

  ใหตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการเก็บรักษาบัญชีและรายชื่อลูกหนี้ตาม
สินทรัพยที่โอนไปแลวนั้นไวเปนบัญชีเฉพาะ และใหลูกหนี้มีสิทธิตรวจดูบัญชีรายช่ือของตนได
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มาตรานี้เอื้อประโยชนในทางปฎิบัติตอการดํ าเนินธุรกรรมทั้งยังเปนการลดขั้นตอนทางกฎหมาย  
ลดคาใชจาย และไมตองเสยีเวลาในการตรวจสอบรายละเอยีดลูกหนีแ้ละเพือ่บอกกลาวการโอน อีกทัง้
เปนการแกปญหากรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกรองจํ านวนมากซึ่งหากตองบอกกลาวยอมเสียเวลาและ
คาใชจายในการด ําเนนิการอยางมากดวย แตการไดรับประโยชนจากกฎหมายในกรณดีงักลาวอยูภายใต
เงือ่นไขวาการทีน่ติบิคุคลเฉพาะกจิจะไดรับประโยชนดงักลาว ผูจ ําหนายสนิทรพัยจะตองเปนตวัแทน
เรยีกเกบ็และรบัช ําระหนี้ดวย ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนในการเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้
โดยเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูจํ าหนายสินทรัพยแลว นิติบุคคลเฉพาะกิจจะไมไดรับประโยชนดังกลาว
ตอไปและจะตองบอกกลาวแจงการโอนสิทธิเรียกรองนั้นไปยังลูกหนี้ซ่ึงหากลูกหนี้มีจํ านวนมาก
คาใชจายในการดํ าเนินการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองก็จะมากตามไปดวยและไมเพียงแตจะมี
คาใชจายมากแลวในการตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้เพื่อทํ าการบอกกลาวการโอนสํ าหรับลูกหนี้  
ที่มีจํ านวนมากจึงตองใชระยะเวลานานในการดํ าเนินการ เหลานี้เปนอุปสรรคที่สํ าคัญอยางยิ่ง      
ในการประกอบธุรกิจ

ดังที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาการโอนสิทธิเรียกรองจํ านวนมากนี้เปนประเด็น
ปญหาที่สํ าคัญในทางปฎิบัติ ซ่ึงหากมีระบบกฏหมายหรือมาตรการทางกฏหมายที่ดีหรือเหมาะสม
มารองรับเพื่อใหการโอนสิทธิเรียกรองสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังสามารถคุมครองคูกรณีหรือบุคคล   
ทกุฝายแลว ยอมจะสงผลดแีกการท ําธุรกรรมทางการเงนิสมยัใหมและในการประกอบธรุกจิเปนอยางมาก

2.2.2 การโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต
การทํ าธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทย มีขอที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับปญหา

ทางกฏหมายสํ าหรับการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตวา มบีทบัญญัติกฎหมายใดยอมรับใหสามารถ
โอนสิทธเิรียกรองในอนาคตเพื่อเปนประกันในการชํ าระหนี้ไดหรือไม เพียงไร และหากในกรณีที่มี
บทบัญญัติกฎหมายรองรับจะสามารถทํ าไดเพียงไร และจะกอใหเกิดปญหาทางในปฏิบัติหรือไม

ในเบื้องตนมีประเด็นปญหาที่ควรนํ ามาพิจารณาวา สิทธิเรียกรองในอนาคตนั้น
มคีวามหมายเพียงใดนั้น มีขอที่ควรพิจารณา ไดแก

                                                                                                                                                                     
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้เปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผูรับชํ าระหนี้เดิม

ใหนิติบุคคลเฉพาะกิจบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองนั้นไปยังลูกหนี้นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทน
เรยีกเกบ็และรบัชํ าระหนี ้ เวนแตการเปลีย่นแปลงตวัแทนนัน้เปนไปโดยผลของกฎหมายอนัเนือ่งมาจากการควบกจิการ
ของบุคคลดังกลาว”
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หากพิจารณาวาการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตเปนการโอนสิทธิเรียกรอง     
ในนติกิรรมทีย่งัไมเกดิขึน้ เนือ่งจากโดยทัว่ไปการโอนสทิธิเรียกรองจะกระท ําไดเมือ่ผูโอนมสิีทธิเรียกรอง
นัน้อยูแลว เพราะไมมบีคุคลใดจะโอนสิง่ทีต่นไมมอียูใหแกบคุคลอืน่ตามหลกัผูรับโอนไมมสิีทธิดกีวา
ผูโอน ดงันัน้การโอนสทิธเิรียกรองในนติกิรรมทีย่งัไมเกดิขึน้ ผูรับโอนสทิธิเรียกรองจะไดสิทธิเรียกรองมา
เมื่อนิติกรรมนั้นเกิดขึ้นแลว แตหากจะยอมรับใหมีการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวได ตองมี      
ความคาดหวังไดตามสมควรวา นิติกรรมที่เปนมูลหนี้ของสิทธิเรียกรองนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต 
อยางแนแท เพราะมฉิะนัน้แลวจะกลายเปนนติกิรรมทีม่วีตัถุประสงคเปนการพนวสัิยและตกเปนโมฆะ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 150 และมปีญหาตองพจิารณาวาส ําหรับสิทธิเรียกรอง
ในนิติกรรมที่ยังไมเกิดขึ้น จะสามารถโอนใหแกกันไดหรือไม เปนประเด็นปญหาที่สํ าคัญอยางยิ่ง
เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวาหากยอมรับใหสามารถโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตได การโอน
สิทธิเรียกรองที่จะถือวาสิทธิเรียกรองนั้นโอนผานมือจากผูโอนไปยังผูรับโอนเมื่อใดนั้น คือ มีผล
เมื่อตกลงโอนสิทธิเรียกรองกัน หรือมีจะผลเมื่อสิทธิเรียกรองนั้นไดเกิดขึ้นแลว ถือเปนประเด็น
ปญหาที่สํ าคัญที่ควรนํ ามาพิจารณา

การโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตนั้น ไดแก กรณีการโอนสิทธิเรียกรองประเภท
ทีย่งัไมมกีารท ํานิติกรรมเกิดขึ้นแตมีเหตุอันจะบงชี้ไดวานิติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นอยางแนแท อาทิเชน 
กรณบีรษิทัผลิตนํ ้าอัดลมไดจ ําหนายนํ ้าอัดลมใหแกรานคาจ ํานวน 50 ราน ซ่ึงโดยปกตริานคาดงักลาว
จะสัง่นํ ้าอัดลมจากบริษัทเปนประจํ าทุกเดือน เดือนละ 100 ลัง ตอ 1 ราน โดยจะมีการชํ าระเงินกัน
ทันทีที่บริษัทไดจัดสงนํ้ าอัดลมใหแกรานคา โดยเปนการกระทํ ากันในทางการคาปกติ ตอมา   
บริษทันํ ้าอัดลมไดทํ าการโอนขายสิทธิเรียกรองในการรับเงินคานํ้ าอัดลมดังกลาวทั้ง 50 ราน ตั้งแต
เดือนมกราคม – ธันวาคม ในปถัดไป ใหแกผูรับโอน หรือกรณีที่ผูโอนตกลงโอนสิทธิเรียกรอง    
ในลกูหนีบ้ตัรเครดติซึง่มจี ํานวนลกูหนี ้ 1,000 รายใหแกบรษิทัผูรับโอน สํ าหรับกรณดีงักลาวนีถื้อวา
มตีวัลูกหนีแ้ลวหากแตหนีห้รือสิทธเิรียกรองบางสวนอาจยงัไมเกดิขึน้ได เนือ่งจากลกูหนีบ้ตัรเครดติ
ดังกลาวอาจยังไมมีการใชบัตรเครดิตซื้อสินคาหรือบริการหรือเบิกถอนเงินจากบัตรแตละใบ        
ซ่ึงหากยังไมมีการใชบัตร ผูโอนจึงยังไมมีหนี้เหนือผูถือบัตร ณ วันที่ทํ าการโอนสิทธิเรียกรอง      
ดงันัน้ หากผูรับโอนจะบอกกลาวการโอนไปยงัผูถือบตัรเครดติเพือ่ใหสามารถยกการโอนสทิธเิรียกรอง
ขึน้ยนัลูกหนีห้รือบคุคลภายนอกไดนัน้ จะตองรอใหเกดิสิทธเิรยีกรองขึน้กอนคอืใหผูถือบตัรเครดติ
มีการใชบัตรเครดิตเบิกถอนเงินหรือซ้ือสินคาหรือบริการกอนหรือไม หรือผูรับโอนสิทธิเรียกรอง
จะสามารถบอกกลาวการโอนไดทันทีที่ไดรับโอนสิทธิเรียกรองหรือลูกหนี้มาจากผูโอน แมวา       
ผูถือบัตรเครดิตยังมิไดมีการใชบัตรแตอยางไร และกรณีการบอกกลาวเชนวานี้จะมีผลประการใด
ยอมเปนปญหาทีน่าพจิารณา รวมตลอดไปถงึวาสทิธิเรียกรองทีไ่ดโอนไปจะมผีลสมบรูณทางกฎหมาย
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เมื่อใด นอกจากนี้หากยอมรับการโอนสิทธิเรียกรองที่จะถือวามีผลสมบูรณตามกฎหมายแลว      
การบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ทันทีที่มีการตกลงกันจะสามารถทํ าไดหรือไมอยางไรหรือจํ าตอง
รอระยะเวลาใหนติกิรรมการซือ้ขายนํ ้าอดัลมในกรณดีงักลาวเกดิขึน้กอน จงึจะท ําการบอกกลาวเนือ่งจาก
นติกิรรมการซื้อขายในความเปนจริงยังไมไดเกิดขึ้น ดงันัน้จงึยังไมมีตัวลูกหนี้ในสิทธิเรียกรองนั้น

อยางไรกต็ามกย็งัคงมปีญหาในเรือ่งการบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีเ้ชนเดยีวกนั
ซ่ึงประเดน็การบอกกลาวการโอนนีถื้อเปนสิง่ส ําคญัอยางยิง่ เนือ่งจากการโอนสทิธเิรียกรองเมือ่ไดท ํา
เปนหนงัสือระหวางผูโอนและผูรับโอนแลวตามกฎหมายถอืวามผีลสมบรูณแลว เพยีงแตหากยงัมไิด
มีการบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ก็จะสงผลใหไมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้
หรือบคุคลภายนอกได ดงันัน้ในชวงระยะหางของเวลาทีม่กีารตกลงโอนสทิธเิรียกรองทีม่ผีลสมบรูณ
ตามกฎหมายกับระยะเวลาการเกิดสิทธิเรียกรอง คือ เกดิตวัลูกหนี้ขึ้นนั้นหากชวงหางของเวลา เกิดมี
เหตุการณใดมาแทรกแซง อาทิ ผูโอนสิทธิเรียกรองลมละลาย มีการโอนสิทธิเรียกรองเดียวกันนี้   
ใหแกผูรับโอนรายอ่ืน หรือแมแตสิทธเิรยีกรองดงักลาวอาจจะไมเกดิขึน้แลว เนือ่งจากไมมกีารสัง่ซือ้ของ
หรือท ํานติกิรรมตอผูโอน ดงันัน้เมือ่การโอนสทิธเิรียกรองมผีลสมบรูณตามกฎหมายเมือ่ไดตกลงกนั
แตยังมิไดมีการบอกกลาวการโอน ทํ าใหไมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้หรือ
บคุคลภายนอกได และอาจกอใหเกดิปญหาหรอืเหตกุารณใดมาแทรกแซงท ําใหไมอาจท ําการบอกกลาว
การโอนไปยังลูกหนี้ไดถือเปนประเด็นสํ าคัญ ดังนั้นการจะบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองในกรณี
การโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต จงึเปนประเด็นปญหาที่สํ าคัญอยางยิ่งที่ตองนํ ามาวิเคราะหเพื่อหา
แนวทางในการด ําเนินการทางกฎหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนและแนนอนในการดํ าเนินการ

หากมีการยอมรับใหสามารถโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตได การจะกํ าหนด  
รายละเอียดในสัญญาโอนสิทธิเรียกรองวาสิทธิเรียกรองใดบางที่จะทํ าการโอนไปนั้น ควรตองระบุ 
รายละเอียดอยางไรเนื่องจากในเวลาที่ตกลงโอนสิทธิเรียกรองกันนั้น ลูกหนี้แหงสิทธิยังไมเกิดขึ้น 
ดังนั้นปญหาวาจะระบุตัวลูกหนี้อยางไร และสิทธิเรียกรองที่โอนมีมูลคาหรือรายละเอียดอยางไร
นอกจากนี้การโอนสิทธิเรียกรองซ่ึงจะมีในอนาคต มีปญหาที่ควรนํ ามาพิจารณาถึงความมีผล     
ตามกฎหมายวาสิทธิเรียกรองยังไมเกิดในเวลาที่ทํ าสัญญาโอนสิทธิ ดังนั้นผูโอนจะมีสิทธิหรือ      
จะสามารถโอนสทิธเิรียกรองทีย่งัไมมใีหแกผูรับโอนไดหรือไม และหากมกีารตกลงโอนสทิธิเรียกรองกนั
ไปแลว ก็มีประเด็นปญหาเกี่ยวกับความมีผลตามกฎหมายในอันที่ผูรับโอน จะถือวาไดรับโอน  
สิทธเิรียกรองนัน้มาเมือ่ใด และอยางไรนัน้ เปนประเดน็ปญหาทีค่วรน ํามาพจิารณาอยางยิง่ นอกจากนี้
ในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมมักมีการโอนสิทธิเรียกรองซึ่งเปนการโอนลูกหนี้จํ านวนมาก
และหากเปนการโอนสิทธิเรียกรองลูกหนี้ในอนาคต การเกิดสิทธิเรียกรองเหนือลูกหนี้แตละรายนั้น
อาจเกิดไมพรอมกัน อีกทัง้ก ําหนดระยะเวลาในการชํ าระหนี้ก็อาจแตกตางกันไป ดวยเหตุดังกลาว
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หากทํ าสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้จํ านวนมากๆ ที่จะมีอนาคต ความมีผลของสัญญาและ
ความมผีลสมบรูณตามกฎหมายของการโอนสทิธเิรยีกรองในลกูหนีต้ามสญัญาจะมผีลสมบรูณเมือ่ใด
และมผีลพรอมกนัสํ าหรบัลูกหนีท้กุรายทีอ่ยูในบญัชหีรือสัญญาเดยีวกนัหรอืไม หรือจะมผีลสมบรูณ
เมือ่เกดิสิทธิ เรียกรองสํ าหรับลูกหนี้แตละรายขึ้น ยอมเปนปญหาที่จะตองนํ ามาวิเคราะหตอไป

สํ าหรับการท ําแฟคตอริง่ในประเทศไทย บริษทัแฟคเตอรจะไมรับโอนสทิธเิรียกรอง
ในอนาคต เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงแตจะรอจนกวาสัญญาอันเปนบอเกิดของสิทธิเรียกรองนั้น      
ไดเกิดขึ้นกอน และบริษัทแฟคเตอรจะตองตรวจสอบสัญญาอันเปนบอเกิดของสิทธิเรียกรองและ
สถานะทางการเงินของลูกหนี้การคากอนพิจารณาวาจะรับโอนสิทธิเรียกรองนั้นหรือไม อีกทั้ง   
ตองกํ าหนดวงเงินสินเชื่อแฟคตอริ่งรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตางๆ จากนั้นผูขาย
บัญชีลูกหนี้การคาตองสงมอบสินคาหรือใหบริการลูกหนี้การคาแลวนํ าเอกสารในการเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนี้การคา เชน ใบสงของ ใบแจงหนี้ ใบวางบิล มายื่นใหบริษัทแฟคเตอรตรวจสอบเสียกอน
จึงมีการทํ าแฟคตอริ่ง อยางไรก็ตามในอนาคตหากมีกฏหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทํ าแฟคตอริ่งใหมี
การโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตไดก็จะเปนการขยายโอกาสแกผูลงทุนบางประเภทในการทํ าธุรกิจ
แตยงัไมมีทุนเพียงพอก็อาจนํ าสิทธิ เรียกรองในอนาคตมาทํ าแฟคตอริ่งได

ในการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตามพระราชกํ าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพือ่การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 มาตรา 3 ไดใหคํ านิยามของคํ าวา สินทรัพย วา 
หมายถึง สิทธิเรียกรองหรือสิทธิอ่ืนใดที่กอใหเกิดกระแสรายรับในอนาคต ไมวารายรับนั้นจะมี
ความแนนอนหรือไมก็ตาม ซ่ึงตามปกติการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยเปนการนํ ากระแสรายได
จากกองทรัพยสินมาเปนหลักประกันการออกหลักทรัพยเพื่อจํ าหนายแกผูลงทุน และปจจุบันนี้   
สินทรัพยที่นํ ามาแปลงเปนหลักทรัพย มทีัง้ 1. สินเชื่อที่มีจํ านองเปนประกัน ไดแก ลูกหนี้เงินกู  
ตามสญัญากูยมืเงนิเพือ่การพาณชิยและทีอ่ยูอาศยั 2. สินเชือ่ทีม่ไิดมจี ํานองเปนประกนัแตใชทรัพยสินอืน่
เปนประกนัและเปนสินเชื่อหรือสิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นแลวตามสัญญาที่ทํ ากันไว ไดแก ลูกหนี้เงินกู
ลูกหนีลิ้สซ่ิง ลูกหนี้เชาซ้ือ ลูกหนี้บัตรเครดิต และลูกหนี้การคาประเภทอื่นๆ และ 3. สินเชื่อที่จะมี
กระแสรายไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคอนขางแนนอนมาเปนหลักประกัน ซ่ึงหมายความรวมถึง   
การน ําสิทธเิรียกรองในอนาคตหรอืทีเ่รียกวาสนิทรพัยในอนาคต (Future Flow – Backed Securities)
มาเปนประกนัในการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยดวย สํ าหรับสทิธเิรยีกรองทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
หรือที่เรียกวาสินทรัพยในอนาคตที่จะสามารถนํ ามาเปนประกันได คือ การที่ผูจํ าหนายสินทรัพย  
น ําสินทรพัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแนนอนมาเปนประกันหลักทรัพยที่ออกจํ าหนาย โดยที่ผูขายสิทธิ
จะไดรับเงนิลวงหนามากอนแลว ซ่ึงสินทรพัยทัง้สองประเภทนีลู้กหนีย้งัไมเกดิขึน้ในขณะท ําสญัญา

DPU



25

โอนสินทรพัยกนั ปญหาวาแมพระราชก ําหนดฯ มาตรา 317 ไดบญัญตัริองรับใหสามารถโอนสนิทรพัย
ในอนาคตไดก็ตาม และการโอนนั้นเปนไปตามมาตรา 1518 คือ กรณีที่การรับโอนสินทรัพยที่เปน
สิทธิเรียกรองโดยใหผูรับชํ าระหนี้เดิมเปนตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ที่เกิดขึ้นและใหถือวา 
การโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวจะชอบดวยกฎหมายโดยมิตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตาม
มาตรา 306 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงกรณีดังกลาวสํ าหรับการโอนสิทธิเรียกรอง
ในอนาคตที่อาจยังไมปรากฎตัวลูกหนี้หรือยังไมมีหนี้หรือสิทธิเรียกรองเกิดขึ้นอันสามารถ           
ท ําการบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีไ้ด ดงันัน้มาตรานีถื้อวาเอือ้ประโยชนใหไมตองมกีารบอกกลาว
การโอนไปยงัลูกหนี้ทั้งยังถือวาการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวชอบดวยกฎหมายแลว แตกรณีหากมี
การเปลีย่นแปลงตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ที่มิใชผูจํ าหนายสินทรัพยแลว นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ผูรับโอนจะตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้จึงกอใหเกิดปญหาที่ตองพิจารณาวาสํ าหรับการโอน
สินทรัพยซ่ึงเปนสิทธิเรียกรองในอนาคตนั้น ลูกหนี้ยังไมเกิดขึ้นเพียงแตมีความเปนไปไดแนนอน
วาจะเกิดในอนาคต ดังนี้ยอมไมมีลูกหนี้ใหบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองจึงมีปญหาสถานะ   
ของลกูหนี้ และสิทธิของผูโอนและผูรับโอนวาจะมีสิทธิตามกฎหมายอยางไรและในการบอกกลาว
การโอนเมื่อยังไมมีตัวลูกหนี้จะดํ าเนินการอยางไร อีกทั้งกรณีโอนสิทธิเรียกรองที่มีการชํ าระหนี้
ตอเนื่องไปในอนาคตมีปญหาที่ตองพิจารณาวาจะตองบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองทุกครั้ง       
ที่ครบกํ าหนดเวลาชํ าระหรือไม หรือเพียงบอกกลาวเมื่อไดมีการโอนสิทธิเรียกรองครั้งเดียวและ  

                                                          
17พระราชกํ าหนดนิติบุคคลเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540.
  มาตรา 3 “สนิทรพัย” หมายความวา สทิธเิรยีกรองหรอืสทิธอิืน่ใดทีก่อใหเกดิกระแสรายรบัขึน้ในอนาคต

ไมวารายรบันัน้จะมคีวามแนนอนหรอืไมกต็าม เชน สญัญาใหกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั หรอืสทิธติามสมัปทานสรางถนน
เก็บคาผานทาง

18 พระราชกํ าหนดนิติบุคคเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
     มาตรา 15 “ในกรณกีารรบัโอนสนิทรพัยทีเ่ปนสทิธเิรยีกรอง โดยใหผูรบัชํ าระหนีเ้ดมิเปนตวัแทนเรยีกเกบ็
และรับชํ าระหนี้ที่เกิดขึ้น การโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนอันชอบดวยกฎหมายโดยไมตองบอกกลาวการโอน
ไปยงัลกูหนีต้ามบทบญัญติัมาตรา 306 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย แตไมกระทบกระเทอืนสทิธขิองลกูหนี้
ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา 308 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

   ใหตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการเก็บรักษาบัญชีและรายชื่อลูกหนี้ตาม
สินทรัพยที่โอนไปแลวนั้นไวเปนบัญชีเฉพาะ และใหลูกหนี้มีสิทธิตรวจดูบัญชีรายช่ือของตนได

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้เปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผูรับชํ าระหนี้เดิม
ใหนิติบุคคลเฉพาะกิจบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองนั้นไปยังลูกหนี้นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทน
เรยีกเกบ็และรบัชํ าระหนี ้ เวนแตการเปลีย่นแปลงตวัแทนนัน้เปนไปโดยผลของกฎหมายอนัเนือ่งมาจากการควบกจิการ
ของบุคคลดังกลาว
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ใหถือวามีผลไปถึงการโอนสิทธิเรียกรองในการรับชํ าระหนี้ในอนาคตดวย เหลานี้ลวนเปนประเด็น
ปญหาทีต่องวเิคราะหและหาบทสรปุทัง้มาตรการทางกฎหมายในการด ําเนนิการส ําหรับการท ําธรุกรรม
เหลานี้

2.2.3 การคุมครองลูกหนี้
โดยเหตุที่ปจจุบันการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม มีการโอนสิทธิเรียกรอง

ซ่ึงส ําหรับบางธุรกรรมยังไมมีบทบัญญัติ กฎหมายกํ าหนดเฉพาะไวเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ จึงตองอาศัย
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใช ซ่ึงในบางกรณีอาจยังไมเหมาะสมหรือ    
ยงัไมอาจใชรองรับการทํ าธุรกรรมบางธุรกรรมเทาใดนัก อาทิเชน

ดงัทีไ่ดกลาวมาวา การท ําแฟคตอริง่ในประเทศไทยยงัไมมกีฎหมายบญัญตัไิวเฉพาะ
สํ าหรับการทํ าธุรกรรมนี้จึงตองนํ าบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการโอน
สิทธิเรียกรองมาปรับใชโดยในการโอนสิทธิเรียกรองในหนี้อันพึงตองชํ าระแกเจาหนี้คนใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะเจาะจงนัน้ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 306 ก ําหนดวาจะตองท ําเปนหนงัสอื
ถาไมทํ าเปนหนังสือไมสมบูรณ และการโอนสิทธิเรียกรองนั้นจะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้หรือ
บคุคลภายนอกได ตอเมือ่ไดบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีห้รือลูกหนีไ้ดยนิยอมดวยในการโอนนัน้
และคํ าบอกกลาวหรือยินยอมนั้นตองทํ าเปนหนังสือดวย ในทางปฏิบัติสํ าหรับการทํ าแฟคตอริ่ง   
ในประเทศไทยกระบวนการสํ าคัญของการทํ าแฟคตอริ่งอยูที่การโอนสิทธิเรียกรองใหชํ าระหนี้ 
การคาควบคูกับการที่บริษัทแฟคเตอรใหบริการทางการเงินแกผูขายบัญชีลูกหนี้การคา ซ่ึงวิธีการ
จะดํ าเนินการโดยการทํ าหนังสือโอนสิทธิเรียกรองหนี้การคาจากผูขายสินคาไปใหแกบริษัทที่รับทํ า
แฟคตอริง่ ตอจากนัน้บรษิทัแฟคเตอรจะท ําหนงัสอืแจงการโอนสทิธเิรียกรองใหลูกหนีห้รือผูซ้ือสินคา
ทราบวาหนี้ทางการคาไดโอนมาสูบริษัทแฟคเตอรเพื่อใหผูซ้ือสินคาชํ าระหนี้ทางการคาแกบริษัท
แฟคเตอรแทนการชํ าระหนี้ใหแกผูขายสินคา เมื่อครบกํ าหนดจายเงิน แตมีปญหาที่ควรนํ ามา
วเิคราะหวาการบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306  มิไดกํ าหนดไวชัดเจน
ในกระบวนการบอกกลาวแจงการโอนสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ทราบวาเปนหนาที่ของผูโอนหรือ    
ผูรับโอน อีกทัง้บทบญัญตักิฎหมายมไิดก ําหนดเนือ้หาในค ําบอกกลาววาควรมรีายละเอยีดอยางไรบาง
ดังนั้นผูโอนหรือผูรับโอนผูใดก็จะสามารถบอกกลาวการโอนโดยทํ าเปนหนังสือบอกกลาวการโอน
สิทธิเรียกรองแกลูกหนี้ ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวบริษัทแฟคเตอรมักเปนผูดํ าเนินการแจงการโอนหรือ
บอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองไปใหลูกหนี้ทราบ และมักแจงใหลูกหนี้ทราบเพื่อใหชํ าระหนี้  
ตามสทิธเิรียกรองแกบรษิทัแฟคเตอรหรือตวัแทนเรยีกเกบ็เงนิ นอกจากนีห้ากผูรับโอนสทิธเิรยีกรอง
เปนผูบอกกลาวแจงการโอนสทิธไิปยงัลูกหนี้ กรณอีาจเกดิปญหาในความนาเชือ่ถือของค ําบอกกลาว
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ซ่ึงลูกหนี้อาจจะไมเชื่อถือตามหนังสือที่ไดรับแจงมา และหากลูกหนี้ประสงคจะชํ าระหนี้ลูกหนี้   
จึงตองตรวจสอบถึงความเปนเจาหนี้ที่แทจริงอีกครั้ง ดังนั้นถือเปนการสรางภาระและความเสี่ยง  
ใหแกลูกหนี้ในการไดรับการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองจากบุคคลที่ไมรูจักในกรณีที่ผูรับโอน
เปนผูบอกกลาวการโอนสทิธไิปยงัลูกหนี ้ อีกทัง้อาจเกดิปญหาวาหากมบีคุคลอืน่อางวาเปนผูรับโอน
สิทธิเรียกรองมาจากเจาหนี้และลูกหนี้ไดชํ าระหนี้ไปโดยเชื่อถือในคํ าบอกกลาวนั้น ลูกหนี้ไมอาจ
หลุดพนจากความรับผิดในการตองชํ าระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่แทจริงอีกครั้ง เนื่องจากการชํ าระหนี้   
ใหแกผูแอบอางเปนการชํ าระหนี้ไมตองตามความประสงคแหงมูลหนี้เปนเหตุใหหนี้ไมระงับสิ้นไป 
ดวยเหตุที่กลาวมาจํ าเปนหรือไมที่ควรมีมาตรการทางกฎหมายใดที่จะกํ าหนดขึ้นมาเพื่อแกไขปญหา
ดงักลาวเพือ่ทีจ่ะสามารถตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัการโอนสทิธเิรียกรองและเพือ่สรางความเชือ่มัน่
ใหแกลูกหนี้ ทัง้ยงัชวยลดภาระในการตรวจสอบสถานะความเปนเจาหนีท้ีแ่ทจริงเพือ่เปนการคุมครอง
ลูกหนี้ในการจะชํ าระหนี้ใหตองตามความประสงคแหงมูลหนี้อันสงผลใหหนี้ระงับส้ินไป อีกทั้ง
สรางความชัดเจนในกระบวนการโอนสิทธิเรียกรองในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม

สํ าหรบัการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยตามพระราชก ําหนดนติบิคุคลเฉพาะกจิ
เพือ่การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 มาตรา 15 ไดบัญญัติวา “ในกรณีการรับโอน
สิทธิเรียกรองโดยใหผูรับชํ าระหนี้เดิมเปนตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ที่เกิดขึ้น การโอน    
สิทธเิรียกรองดงักลาวเปนอนัชอบดวยกฎหมาย โดยไมตองบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีต้ามบทบญัญตัิ
มาตรา 306 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ที่จะยก
ขอตอสูตามมาตรา 308 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ใหตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ตามวรรคหนึ่งมีหนาที่เก็บรักษาบัญชีและ
รายชือ่ลูกหนีต้ามสนิทรพัยทีโ่อนไปแลวนัน้ไวเปนบญัชเีฉพาะและใหลูกหนีม้สิีทธิตรวจดบูญัชรีายช่ือ
ของตนได

ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นตวัแทนเรยีกเกบ็และรบัช ําระหนี้เดิมใหนิติบุคคลเฉพาะกิจ
บอกกลาวการโอนสทิธเิรยีกรองนัน้ไปยงัลูกหนีน้บัตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนเรียกเก็บ
และรบัช ําระหนี ้ เวนแตการเปลีย่นตวัแทนนัน้เปนไปโดยผลของกฎหมายอนัเนือ่งมาจากการควบกจิการ
ของบุคคลดังกลาว”

แมวาในเบื้องตนขอกฎหมายดังกลาวจะชวยเอื้อประโยชนแกผูทํ าธุรกรรม คือ  
ผูโอนสิทธิเรียกรองและผูรับโอนสิทธิเรียกรองในกรณีที่ผูจํ าหนายสินทรัพยเปนตัวแทนเรียกเก็บ
และรับช ําระหนีเ้องใหไมตองบอกกลาวการโอนสทิธเิรียกรองอนัเปนการลดขัน้ตอนและลดระยะเวลา
อีกทัง้ยงัเปนการประหยดัคาใชจายในการด ําเนนิการบอกกลาวการโอนสทิธิเรียกรองโดยถือวาการโอน
สิทธิเรียกรองนั้นชอบดวยกฎหมายอันอาจยกขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได แตอยางไรก็ตาม
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สํ าหรับลูกหนี้เองในความเปนจริงแลวก็ไมอาจทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองได เนื่องจากไมมี  
การบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ทราบ แมวาตามพระราชกํ าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจฯ
มาตรา 15 วรรคสอง19 จะใหลูกหนี้มีสิทธิตรวจดูบัญชีรายช่ือตนไดก็ตามและสํ าหรับบุคคลภายนอก
ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมไิดก ําหนดใหตองบอกกลาวการโอนอยูแลว อีกทัง้ในพระราชก ําหนด
นิติบุคคลเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยนี้ก็มิไดกํ าหนดใหตองบอกกลาวบุคคลภายนอก
เชนกัน ดังนั้นทั้งลูกหนี้และบุคคลภายนอกยอมไมอาจทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองใดๆ ไดเลย   
จึงมีปญหาที่ควรพิจารณาวาเมื่อกฎหมายไดเอื้อประโยชนสํ าหรับผูทํ าธุรกรรมซึ่งมีการโอนสิทธิ
เรียกรองจํ านวนมากใหไมตองบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองแลว อีกทั้งยังสามารถยกการโอน
สิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไดอีก แตสํ าหรับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกสมควร
หรือไมที่จะมีบทบัญญัติหรือมาตรการทางกฎหมายอยางไรเพื่อคุมครองลูกหนี้และบุคคลภายนอก
ใหสามารถทราบหรอืตรวจสอบเกีย่วกบัการโอนสทิธเิรียกรองดงักลาวไดเชนกนัเพือ่เปนการคุมครอง
สิทธิของทุกฝาย

2.2.4 การคุมครองบุคคลภายนอก
ดงัทีไ่ดกลาวมาเกีย่วกบัรูปแบบของการโอนสทิธิเรียกรอง แบบของการบอกกลาว

การโอนสทิธิเรียกรองซึง่ในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 306 ไดก ําหนดไววา การโอน
สิทธิเรียกรองตองทํ าเปนหนังสือจึงจะมีผลสมบูรณตามกฎหมาย และจะสามารถยกผลการโอน
สิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไดตอเมื่อไดการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง
เปนหนงัสือไปยงัลูกหนีห้รือลูกหนีใ้หความยนิยอมโดยท ําเปนหนงัสือ ซ่ึงในประเดน็เกีย่วกบัลูกหนี้
ไดกลาวแลวในหัวขอการคุ มครองลูกหนี้ แตสํ าหรับการยกผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยัน     
                                                          

19พระราชกํ าหนดนิติบุคคเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
   มาตรา 15 “ในกรณกีารรบัโอนสนิทรพัยทีเ่ปนสทิธเิรยีกรอง โดยใหผูรบัชํ าระหนีเ้ดมิเปนตัวแทนเรยีกเกบ็

และรับชํ าระหนี้ที่เกิดขึ้น การโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนอันชอบดวยกฎหมายโดยไมตองบอกกลาวการโอน
ไปยังลูกหนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 306 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมกระทบกระเทือนสิทธิ     
ของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา 308 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

 ใหตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการเก็บรักษาบัญชีและรายชื่อลูกหนี้   
ตามสินทรัพยที่โอนไปแลวนั้นไวเปนบัญชีเฉพาะ และใหลูกหนี้มีสิทธิตรวจดูบัญชีรายช่ือของตนได

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้เปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผูรับชํ าระหนี้เดิม
ใหนิติบุคคลเฉพาะกิจบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองนั้นไปยังลูกหนี้นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทน
เรยีกเกบ็และรบัชํ าระหนี ้ เวนแตการเปลีย่นแปลงตวัแทนนัน้เปนไปโดยผลของกฎหมายอนัเนือ่งมาจากการควบกจิการ
ของบุคคลดังกลาว”
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บุคคลภายนอกนั้นมีขอที่ควรพิจารณาวาวัตถุประสงคที่กฎหมายไดกํ าหนดใหตองบอกกลาวแจง
การโอนสทิธเิรียกรองไปยงัลูกหนีจ้งึสามารถยกการโอนสทิธิเรียกรองขึน้ยนัลูกหนีห้รือบคุคลภายนอกได
คอื เพือ่คุมครองลกูหนีแ้ละบคุคลภายนอกใหมติองเสยีหายจากการไมทราบถงึการโอนสทิธเิรียกรอง
ถือเปนการเปดเผยใหลูกหนี้ทราบ แตในความเปนจริงแลวสํ าหรับบุคคล ภายนอกหากตองการ
ทราบวามกีารโอนสทิธเิรยีกรองหรือไมอยางไรนัน้คงตองสอบถามจากลูกหนี้และในการทํ าธุรกรรม
ทางการเงิน ในปจจุบันหากจะใหบุคคลภายนอกที่ประสงคจะทราบเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรอง
จะตองสอบถามจากลูกหนี้ที่มีอยูมากราย ยอมกอใหเกิดภาระแกบุคคลภายนอกในการดํ าเนินการ 
อีกทั้งการสอบถามเพื่อจะทราบเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรองยังตองอาศัยความรวมมือจากลูกหนี้
ซ่ึงหากลูกหนี้แหงสิทธิมิใหความรวมมือแกบุคคลภายนอกจึงกอใหเกิดปญหาอยางยิ่งสํ าหรับ
บคุคลภายนอก สํ าหรับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวของกับการโอนสิทธิเรียกรองนั้นมีนักกฎหมาย
ไดใหความหมายของบุคคลภายนอกไววา หมายถึง บคุคลภายนอกใดๆ ทีจ่ะพึงมาเกี่ยวของโตเถียง
วามกีารโอนแลวหรือไม20 อีกทัง้นกักฎหมายอกีทานหนึง่ไดใหความหมายวา คอื บคุคลทีม่ไิดเกีย่วของ
กับสิทธิเรียกรองเปนบุคคลที่สาม (third person)21 ซ่ึงกรณีบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวพันกับ    
การโอนสิทธิเรียกรองนี้สามารถนํ ามาแยกพิจารณาไดสองลักษณะ ดังนี้

1) การใชผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันบุคคลภายนอก
ในกรณแีรก เชน ก ให ข กูเงนิไป 2,000 บาท ก ไดท ําหนงัสอืโอนสทิธเิรียกรอง

ให ค แตในระหวางที่ยังไมไดบอกกลาวหรือยินยอม ง ซ่ึงเปนเจาหนี้ตามคํ าพิพากษาของ ก ใช  
สิทธเิรียกรองของลูกหนีต้ามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 23322 หรือขอใหเจาพนกังาน
บงัคบัคดอีายดัสทิธินัน้ไว มใิห ข  ชํ าระหนีแ้กใครๆ ดงันี ้ค จะโตแยงวามใิหเจาหนีข้อง ก ใชสิทธนิัน้
โดยอางวาตนเปนผูรับโอนสทิธเิรียกรองมาแลวมไิด เนือ่งจากยงัมไิดบอกกลาวการโอนจงึไมสามารถ
ยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยัน ง หรือเจาพนักงานบังคับคดี ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกได

                                                          
20 เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. (2505). ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและหนี้ (เลม 2)

(ภาคจบบริบูรณ). หนา 955.
21 จิ๊ด เศรษฐบุตร. (2546). หลักกฎหมายแพงลักษณะหนี้. หนา 181.
22 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
  มาตรา 233 “ถาลูกหนี้ขัดขืนไมยอมใชสิทธิเรียกรองหรือเพิกเฉยเสียไมใชสิทธิเรียกรอง เปนเหตุให

เจาหนี้ตองเสียประโยชนไซร ทานวาเจาหนี้จะใชสิทธิเรียกรองนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อปองกันสิทธิ
ของตนในมูลหนี้นั้นก็ได เวนแตในขอที่เปนการสวนตัวโดยแท”
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กรณีที่สอง เชน ก โอนสิทธิเรียกรองให ค แลว แต ค ยังมิไดบอกกลาว   
การโอนเชนเดียวกัน และในระหวางที่ยังมิไดบอกกลาวการโอน และ ก ลมละลายระหวางนั้น ดังนี้
เจาพนกังานพทิกัษทรพัยจงึใชอํ านาจตามพระราชบญัญตัลิมละลาย เขารวบรวมทรพัยสินของลกูหนี้
สํ าหรับ ค โอนสิทธิเรียกรองแตยังมิไดบอกกลาวการโอน จะยกเอาการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยัน
บุคคลภายนอก คือ เจาพนักงานพิทักษทรัพย มิได

กรณีที่สาม คอื ก โอนสิทธิเรียกรองให ค แลว แตในระหวางที่ยังไมได      
มกีารบอกกลาวหรือยินยอม ก โอนสิทธิเรียกรองนั้นใหคนอื่น คอื ง อีก และ ง ไดบอกกลาว       
การโอนสทิธเิรยีกรองเปนหนงัสอืไปยงั ข แลว หรือ ข ซ่ึงเปนลูกหนีไ้ดใหความยนิยอมเปนหนงัสอืแลว
ดงันี ้ ค จะยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยัน ง มิได ซ่ึงกรณีนี้เปนกรณีมาตรา 30723 ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย คือ โอนสิทธิเรียกรองเดียวกันใหแกผูรับโอนตางรายกัน ซ่ึงเมื่อเกิด  
ความเสยีหายกรณีดังกลาวที่ไมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันบุคคลภายนอกได ผูรับโอน
จะตองไปวากลาวเอากับผูโอนสิทธิเรียกรองซ่ึงผูโอนสิทธิเรียกรองจะตองรับผิดชอบหรือไม     
แลวแตมีการตกลงกันในสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง

ดังที่ไดกลาวมาเปนประเด็นปญหาที่สํ าคัญในการยกการโอนสิทธิเรียกรอง
ขึน้ยนับคุคลภายนอก ซ่ึงบุคคลภายนอกในที่นี้หมายรวมถึงผูรับโอนตางราย เจาหนี้ตามคํ าพิพากษา
ของผูโอน เจาพนักงานบังคับคดี และรวมถึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยของผูโอนดวย ซ่ึงการโอน
สิทธิเรียกรองนั้นมีผลสมบูรณนับแตผูโอนและผูรับโอนตกลงกันเปนหนังสือแลว แตหากยังมิได  
มีการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองเปนหนังสือหรือลูกหนี้ยังมิไดมีการยินยอมเปนหนังสือแลว 
และในระหวางนัน้หากมเีหตกุารณภายนอกเขามาแทรกแซง อาท ิ มกีารโอนสทิธิเรียกรองรายเดยีวกนั
ใหแกผูรับโอนรายอื่น หรือ เจาหนี้ตามคํ าพิพากษาใหเจาพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกรอง       
ทีถู่กโอนไป24 หรือ ผูโอนสิทธเิรียกรองถูกพทิกัษทรัพยเดด็ขาดหรอืลมละลายและเจาพนกังานพทิกัษทรัพย          

                                                          
23 มาตรา 307 “ถาพิพาทอางสิทธิในการโอนตางราย โอนรายใดไดบอกกลาวการหรือตกลงกอน

โอนรายนั้นมีสิทธิดีกวาโอนรายอื่น”
24 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
 มาตรา 310 ทวิ ถาลูกหนี้ตามคํ าพิพากษามีสิทธิเรยกรองตอบุคคลภายนอกใหชํ าระเงินจํ านวนหนึ่ง  

หรือเรียกใหสงมอบสิ่งของนอกจากที่กํ าหนดไวในมาตรา 310 ใหเจาพนักงานบังคับคดีอายัดและจํ าหนายไปตาม
ที่บัญญัติไวในหามาตราตอไปนี้

  มาตรา 311  สิทธิเรียกรองซึ่งระบุไวในมาตรา 310 ทวิ นั้น ใหอายัดไดโดยคํ าสั่งอายัดซึ่งศาลไดออกให
ตามทีเ่จาหนีต้ามค ําพิพากษาไดยืน่ค ําขอโดยท ําเปนค ํารองฝายเดียว และเจาหนีไ้ดน ําสงใหแกลกูหนีต้ามค ําพิพากษา
และบุคคลอื่นซึ่งตองรับผิดเพื่อการชํ าระเงินหรือสงมอบสิ่งของนั้น
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เขารวบรวมทรพัยสินโดยอาศยัอํ านาจตามพระราชบญัญตัลิมละลาย25 ซ่ึงบคุคลเหลานีล้วนเปนบคุคลภายนอก
ที่หากไดมีการบอกกลาวการโอนแลวกอนที่จะมีเหตุการณแทรกแซงเขามา ผูรับโอนยอมสามารถ

                                                                                                                                                                     
 เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจกํ าหนดไวในหมายบังคับคดีใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํ านาจอายัด      

สิทธิเรียกรองตามมาตรา 310 ทวิ ก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาคํ าสั่งอายัดของเจาพนักงานบังคับคดีเปนคํ าสั่ง
อายัดของศาล

 คํ าสั่งอายัดนั้น อาจออกใหไดไมวาหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีขอโตแยงหรือมีขอจํ ากัดหรือ        
เงื่อนไขหรือวาไดกํ าหนดจํ านวนไวแนนอนหรือไม

 คํ าสั่งนั้นตองมีขอหามลูกหนี้ตามคํ าพิพากษาใหงดเวนการจํ าหนายสิทธิเรียกรองต้ังแตขณะที่ไดสง    
คํ าสั่งนั้นใหและมีขอหามบุคคลภายนอกไมใหชํ าระเงินหรือสงมอบสิ่งของใหแกลูกหนี้ตามคํ าพิพากษา แตให
ชํ าระหรือสงมอบใหแกจาพนักงานบังคับคดี ณ เวลา หรือภายในเวลาตามที่กํ าหนดไวในคํ าสั่ง

25 พระราชบัญญัติลมละลาย
 มาตรา 19 คํ าสั่งพิทักษทรัพยใหถือเสมือนวาเปนหมายของศาลใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขายึด    

ดวงตรา สมดุบญัชี และเอกสารของลกูหนี ้ และบรรดาทรพัยสนิซึง่อยูในความครอบครองของลกูหนีห้รอืของผูอืน่
อันอาจแบงไดในคดีลมละลาย

  ในการยึดทรัพยนั้น เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํ านาจเขาไปในสถานที่ใดๆอันเปนของลูกหนี้หรือที่ซึ่ง
ลกูหนีไ้ดครอบครองอยูและมอี ํานาจหกัพงัเขาไปในสถานทีน่ัน้ๆ รวมถงึตูนริภัย ตู หรอืทีเ่กบ็ของอืน่ๆ ตามทีจ่ ําเปน

 ทรัพยสินตางๆ ที่ยึดไวตามมาตรานี้ หามมิใหขายจนกวาศาลจะไดมีคํ าพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย   
เวนแตเปนของเสยีงายหรอืถาหนวงชาไวจะเปนการเสีย่งความเสยีหาย หรอืคาใชจายเกนิสวนแหงคาของทรพัยสนินัน้

   มาตรา 22 เมือ่ศาลสัง่พทิกัษทรพัยของลกูหนีแ้ลว เจาพนกังานพทิกัษทรพัยแตผูเดยีวมอี ํานาจดงัตอไปนี้
 (1) จัดการและจํ าหนายทรัพยสินของลูกหนี้ หรือกระทํ าการที่จํ าเปนเพื่อใหกิจการชองลูกหนี้ที่คางอยู

เสร็จสิ้นไป
  (2)  เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพยสินซึ่งจะตกไดแกลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับจากผูอื่น
  (3)  ประนีประนอมยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสูคดีใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้
  มาตรา 109 ทรัพยสินดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนทรัพยสินในคดีลมละลายอันอาจแบงแกเจาหนี้ได
  (1) ทรพัยสนิทัง้หลายอนัลกูหนีม้อียูในเวลาเริม่ตนแหงการลมละลาย รวมทัง้สทิธเิรยีกรองเหนอืทรพัยสนิ

ของบุคคลอื่น เวนแต
        ก. เครือ่งใชสอยสวนตวัอนัจ ําเปนตอการด ํารงชพี ซึง่ลกูหนี ้รวมทัง้คูสมรสและบตุรผูเยาวของลกูหนี้

จํ าเปนตองใชตามสมควรแกฐานานุรูป และ
       ข. สัตว พันธุพืช เครื่องมือและสิ่งของสํ าหรับใชในการประกอบอาชีพของลูกหนี้ จํ าเปนตองใชตาม

สมควรแกฐานานุรูป และ
   (2) ทรัพยสินซึ่งลูกหนี้ไดมาภายหลังเวลาเริ่มตนแหงการลมละลายจนถึงเวลาปลดจากลมละลาย

  (3) สิ่งของซึ่งอยูในความครอบครองหรืออํ านาจสั่งการหรือสั่งจํ าหนายของลูกหนี้ในทางการคา
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ยกผลการโอนสิทธิเรียกรองที่ไดรับโอนและบอกกลาวการโอนเปนหนังสือตอลูกหนี้แลวใชยัน   
ตอบคุคลภายนอกได26 แตหากยงัไมไดมกีารบอกกลาวการโอนสทิธเิรียกรองเปนหนงัสอืหรือลูกหนี้
มิไดยินยอมเปนหนังสือ ผลที่เกิดขึ้นจะสงผลใหผูรับโอนหรือผูโอนจะไมสามารถยกการโอน   
สิทธิเรียกรองขึ้นยันบุคคลภายนอกหรือลูกหนี้ไดเลย แมวาในการโอนสิทธิเรียกรองไดมีการทํ า
เปนหนังสือระหวางผูโอนและผูรับโอนตามบทบัญญัติกฎหมายและมีผลสมบูรณตามบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 306 แลวก็ตาม ดังนั้นการที่กฎหมายไทยไดใชระบบ
การบอกกลาวการโอนเพื่อใหสามารถยกผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันบุคคลภายนอกไดนั้น   
เห็นไดวายังมีปญหาบางประการในทางปฏิบัติหากมีเหตุการณใดมาแทรกแซงกอนที่จะไดมี       
การบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้อันสงผลใหผูรับโอนอาจไมสามารถอางหรือยกเอาผลการโอน
สิทธิเรียกรองขึน้ตอสูบคุคลภายนอกได แมวาการโอนสทิธิเรียกรองจะถอืวามผีลสมบรูณตามกฎหมาย
เนื่องจากไดปฎิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306 แลว กลาวคือ การโอน     
สิทธิเรียกรองนั้นจะไดมีการทํ าเปนหนังสือแลวก็ตาม หากแตยังมิไดมีการบอกกลาวการโอน     
เปนหนงัสอืไปยงัลูกหนีห้รือลูกหนีย้งัมไิดใหความยนิยอมเปนหนงัสอื ดงันัน้เมือ่การโอนสทิธเิรียกรอง
มีผลสมบูรณตามกฎหมายแลว หากแตไมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้หรือ  
บคุคลภายนอกไดนัน้ เพราะเหตยุงัไมไดบอกกลาว ซ่ึงเปนปญหาทีค่วรน ํามาพจิารณาวาผลทางในกฎหมาย
จะมแีนวทางในการพิจารณาอยางไร ซ่ึงจะไดนํ ามาวิเคราะหตอไปในวิทยานิพนธฉบับนี้

2) การคุมครองบุคคลภายนอกที่จะเขามาเกี่ยวของกับสิทธิเรียกรองที่โอนไป
โดยเหตทุีก่ารท ําธุรกรรมทางการเงนิสมยัใหมมกีารน ําหลักการโอนสทิธิเรียกรอง

มาใชในการด ําเนนิการ อาทิ การท ําแฟคตอริง่และการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยซ่ึงน ํากระบวนการ
โอนสิทธเิรียกรองมาใช ซ่ึงแมกฎหมายจะบญัญตัมิาเพือ่คุมครองผูรับโอนและลกูหนีแ้ลว แตสํ าหรับ
บคุคลภายนอกยงัมขีอควรพจิารณาวากฎหมายมไิดบญัญตัคิุมครองบคุคลภายนอกเทาใดนกั เนือ่งจาก
กฎหมายใหยกการโอนสิทธิเรียกรองที่ไดมีการบอกกลาวไปยังลูกหนี้แลวขึ้นยันบุคคลภายนอกได 
โดยทีก่ารโอนสทิธิเรียกรองทีไ่ดท ําการบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีเ้ปนหนงัสอืแลวนัน้ จะมเีพยีงลูกหนี้

                                                                                                                                                                     
หรือธุรกิจของลูกหนี้ ดวยความยินยอมของเจาของอันแทจริง โดยมีพฤติการณซึ่งทํ าใหเห็นวาลูกหนี้เปนเจาของ
ในขณะที่มีการขอใหลูกหนี้นั้นลมละลาย

26 กรณดีงักลาวส ําหรบับคุคลภายนอกอนัไดแกเจาพนกังานพทิกัษทรพัยของผูโอนหากไดมกีารบอกกลาว
การโอนตามกฎหมายแลว การจะยกการโอนสทิธเิรยีกรองขึน้ยนัเจาพนกังานพทิักษทรพัยวามกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอง
มาแลว หากแตการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเพียงการโอนเพื่อเปนประกันการชํ าระหนี้ หรือเปนการโอน
แบบขายขาด (True Sale) ผลอาจแตกตางกนัไปวาสทิธเิรยีกรองดงักลาวจะยงัตกเขาสูกองทรพัยสนิของผูลมละลาย
หรือไม อยางไร ซึ่งตองมาวิเคราะหหาแนวทางในการพิจารณากันตอไป
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ผูโอนสิทธแิละผูรับโอนสทิธเิทานัน้ทีจ่ะทราบขอเทจ็จรงิ แตสํ าหรับบคุคลภายนอกแลวยอมไมอาจทราบ
ขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัการโอนสทิธเิรียกรองไดเลย เวนแตจะยอนกลบัไปตรวจสอบทีลู่กหนีแ้หงสิทธิเรียกรอง
วามกีารโอนสิทธิเรียกรองใหแกผูใดบางและลูกหนี้นั้นๆ ไดรับการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง
แลวหรือไม ซ่ึงหากมีสิทธิเรียกรองจํ านวนมากๆ ยอมเกดิคาใชจายและระยะเวลาในการดํ าเนินการ
อีกทัง้อาจไมไดรับความรวมมอืจากลกูหนีเ้ทาทีค่วรเนือ่งจากลกูหนีอ้าจไมเหน็ประโยชนจากการกระท ํา
ดังกลาวเทาใดนัก ดังเชนในการทํ าธุรกรรมแฟคตอริ่งนั้นหากมีการโอนสิทธิเรียกรองในบัญชี     
ลูกหนี้การคาเดียวกันใหแกบริษัทแฟคเตอรตางรายกันแลว กรณีบริษัทแฟคเตอรนั้นไดรับโอน
สิทธิเรียกรองมาภายหลังจากบริษัทแฟคเตอรอ่ืนที่รับโอนมากอน ทั้งยังมีการบอกกลาวการโอน  
ไปยังลูกหนี้แลว ดังนั้นบริษัทที่รับโอนสิทธิเรียกรองมาภายหลังและยังไมบอกกลาวการโอน     
ยอมจะถอืเปนบคุคลภายนอกทีอ่าจไมทราบถงึการโอนสทิธเิรยีกรองทีม่กีารโอนใหแกผูอ่ืนกอนทีต่น
จะรบัโอนมาเนือ่งจากไมสามารถตรวจสอบถงึการโอนสทิธเิรียกรองดงักลาวไดเลย หรือแมจะตรวจสอบได
กอ็าจไมสะดวก นอกจากนีย้งัเสยีเวลาและคาใชจายในการด ําเนนิการเปนอยางมากเนือ่งจากมสิีทธิเรียกรอง
จ ํานวนมาก หรือกรณีการโอนสิทธิเรียกรองทั่วไป ดังเชน กรณี ก ให ข กูยืมเงิน 2,000 บาท และ    
ก ไดโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวให ค ไป ในขณะที่ ค ยังไมไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้         
ก ไดน ําสิทธิเรียกรองเดียวกันไปโอนใหแก จ อีก โดยที่ จ รับโอนมาโดยสุจริต คือ ไมทราบวา  
สิทธเิรียกรองดงักลาว ก ไดโอนไปให ค แลวเชนเดยีวกนั ปญหาวา ค หรือ จ ใครจะเปนผูมสิีทธดิกีวากนั
กรณนีีเ้ปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 307 คอื การพพิาทสทิธใินการโอนตางราย
โดยกฎหมายก ําหนดวารายใดไดบอกกลาวกอนรายนัน้มสิีทธดิกีวา ดงันีแ้ลวหากขอเทจ็จรงิปรากฏวา
ค ไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้กอน ค จะมีสิทธิดีกวาและสามารถยกการโอนสิทธิขึ้นยัน จ ได 
แตหากขอเท็จจริงปรากฏวา จ แมจะไดรับโอนมาภายหลังแตไดบอกกลาวการโอนกอน ค ดังนี้แลว 
จ ยอมสามารถยกการโอนสิทธิขึ้นยัน ค ได โดยที่ระบบกฎหมายไทยไดถือหลักการบอกกลาว   
การโอนกอนเปนสิ่งสํ าคัญ ดังนั้นหากมองในกรณีบุคคลภายนอกผูสุจริต คือ ไมทราบถึงการโอน
สิทธเิรียกรองและไดรับโอนสทิธเิรียกรองมาจะตองมาโตแยงในปญหาดงักลาวยอมสรางความล ําบาก
ในการทํ านิติกรรม เนื่องจากผูประสงครับโอนสิทธิเรียกรองจะไมสามารถตรวจสอบการโอนสิทธิ
จากเจาหนี้ผูโอนได หากเจาหนี้ไมสุจริตในการดํ าเนินการ จงึตองใชวิธีการตรวจสอบไปยังลูกหนี้
แหงสิทธิเรียกรองกอนเสมอ เพื่อความแนใจกอนรับโอน

แมวากฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 307 จะไดมี
การก ําหนดหลกัเกณฑในการพจิารณาสทิธดิกีวากรณมีกีารโอนสทิธเิรยีกรองเดยีวกนัใหกบัผูรับโอน
ตางรายไวกต็าม แตกเ็ปนการก ําหนดแนวทางแกไขปญหาทีป่ลายเหตุ คอื เมือ่เกดิกรณพีพิาทขึน้แลว
และเนื่องจากกฎหมายมิไดกํ าหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกันไว จึงมีประเด็นปญหา      
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ทีค่วรน ํามาพจิารณาและหามาตรการทางกฎหมายมาเพือ่คุมครองบคุคลภายนอกใหสามารถตรวจสอบ
การโอนสทิธเิรยีกรองได เพือ่ทีจ่ะไมเกดิกรณพีพิาทในการโอนสทิธเิรียกรองใหแกผูรับโอนตางราย
อีกตอไป อันเปนการสรางความมัน่ใจสํ าหรับบุคคลภายนอกกอนจะรับโอนสิทธิเรียกรองDPU



บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการโอนสิทธิเรียกรอง

ตามระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายตางประเทศ

สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันที่สิทธิเรียกรองกาวเขามามีบทบาทในการพัฒนา
ธุรกจิในฐานะทีเ่ปนทนุอนัถือเปนปจจยัทีสํ่ าคญัอยางยิง่ในการด ําเนนิธรุกจินัน้ เนือ่งจากแนวความคดิ
ที่ยอมรับวาสิทธิเรียกรองถือเปนทรัพยสินอยางหนึ่งอันสามารถจํ าหนาย จาย โอน หรือนํ ามา     
เปนหลักประกันได สงผลใหในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมมักนํ าหลักการเรื่องการโอน
สิทธิเรียกรองมาปรับใชเพื่อใหสามารถนํ าทรัพยากรหรือสิทธิตางๆ ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุด โดยทั้งในระบบกฎหมายไทยและตางประเทศตางยอมรับใหมีการนํ าหลักการโอน  
สิทธิเรียกรองมาใชในธรุกรรมทางการเงินสมัยใหมอยางกวางขวาง

สํ าหรับการโอนสิทธิเรียกรองที่นํ ามาใชในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมในฐานะ
เปนทุนในการทํ าธุรกิจนั้น มักมีการโอนสิทธิเรียกรองในลักษณะที่เปนการโอนสิทธิเรียกรอง     
ครัง้ละจ ํานวนมากๆ หรืออาจเรยีกวาเปนการโอนในรปูแบบของบญัชลูีกหนีท้างการคาซ่ึงอาจเปนการโอน
เพือ่เปนการประกนัการช ําระหนีห้รือการโอนขาด (True sale) ทัง้ยงัมกีารโอนสทิธเิรียกรองในอนาคต
ทีร่ะบบกฎหมายบางประเทศยอมรับใหสามารถกระทํ าไดและมีผลทางกฎหมาย แตในขณะที่ระบบ
กฎหมายบางประเทศหรือในการทํ าธุรกรรมบางอยางอาจยังไมมีการยอมรับใหมีผลทางกฎหมาย 
โดยเหตุดังกลาวจึงสงผลใหมีประเด็นปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรองตางๆ วา
ในกรณใีดทีส่ามารถกระท ําไดและมผีลตามกฎหมายเพยีงไร ทัง้ในขณะทีก่ารท ําธรุกรรมทางการเงนิ
สมัยใหมมักจะมีการพัฒนาขึ้นตามลํ าดับ ดังนั้นจึงควรมีการกํ าหนดหลักเกณฑหรือแนวทาง
กฎหมายขึน้มาเพือ่รองรับใหการด ําเนนิการโอนสทิธิเรียกรอง ซ่ึงจะมใีนการท ําธรุกรรมตางๆ เหลานัน้
เปนการดํ าเนินการอยางถูกตองและชอบดวยกฎหมาย อีกทั้งยังเปนการวางแนวทางในการแกไข
ปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ไดเพือ่ใหการโอนสทิธเิรียกรองมผีลสมบรูณอันจะสามารถคุมครองประโยชน
ทางการคา และคูสัญญารวมถงึสามารถคุมครองประโยชนบคุคลภายนอกได ซ่ึงจะถอืเปนการน ํากฎหมาย
มาใชอยางเกิดประโยชนอยางสูงสุด
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3.1  มาตรการทางกฎหมายของไทยในการโอนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ในระบบกฏหมายไทยยอมรับหลักการโอนสิทธิเรียกรองซึ่งไดมีบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 เร่ืองหนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 303 – 312
ซ่ึงไดแบงประเภทของการโอนสิทธิเรียกรองไว 3 ประเภท อันไดแก 1. การโอนสิทธิเรียกรอง     
อันพงึตองชํ าระแกเจาหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 2. การโอนสิทธิเรียกรองอันพึงตองชํ าระ
ตามเขาสั่ง และ 3. การโอนสิทธิเรียกรองอันพึงตองชํ าระแกผูถือ และในที่นี้จะนํ าหลักการในเรื่อง
การโอนสทิธเิรียกรองอนัพงึตองช ําระแกเจาหนีค้นใดคนหนึง่โดยเฉพาะเจาะจงมาศกึษา ซ่ึงการโอน
สิทธเิรียกรองประเภทนี้มีการนํ ามาใชในทางธุรกิจอยางมาก และหลักการโอนสิทธิเรียกรองที่ดีนั้น
ควรคุมครองประโยชนของลูกหนีท้างการคา ประโยชนของคูสัญญาและประโยชนของบคุคลภายนอก
ทกุฝายดวย จงึจะเปนการสมดังเจตนารมณของกฎหมาย

3.1.1 สทิธิเรียกรองทีโ่อนไดและกระบวนการทีก่ฎหมายก ําหนดส ําหรบัการโอนสทิธิเรียกรอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยในปจจุบันถือตามหลักสากลวา

สิทธิเรียกรองยอมโอนได1 ไมวาจะเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญา สิทธิเรียกรองที่มีเงื่อนไข 
เงือ่นเวลา หรือสิทธิเรียกรองทีเ่กดิจากละเมดิ คงมขีอยกเวนหามโอนสทิธิเรียกรองในเฉพาะบางกรณี
เทานัน้ โดยไดบญัญตัไิวในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 303 วรรคสอง และมาตรา 3042

                                                       
1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
 มาตรา 303 “สิทธิเรียกรองนั้นทานวาจะพึงโอนกันได เวนไวแตสภาพแหงสิทธินั้นเองไมเปดชองให

โอนกันได
 ความที่กลาวมานี้ยอมไมใชบังคับ หากคูกรณีไดแสดงเจตนาเปนอยางอื่น การแสดงเจตนาเชนวานี้ 

ทานหามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทํ าการโดยสุจริต”
2 มาตรา 304 “สทิธเิรยีกรองเชนใดตามกฎหมายศาลจะสัง่ยดึไมได สทิธเิรยีกรองเชนนัน้ทานวาจะโอนกนั

หาไดไม”
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ไดแก สิทธเิรียกรองซึง่สภาพแหงหนีไ้มเปดชองใหโอนได3 สิทธิเรียกรองทีคู่กรณมีขีอตกลงหามโอนไว4

และสิทธิเรียกรองที่ศาลสั่งยึดไมได5

ดงันัน้ หากเปนนอกเหนอืจากกรณดีงักลาวการโอนสทิธเิรยีกรองใดๆ นาจะสามารถ
โอนไดตามกฎหมาย และโดยเหตุที่ปจจุบันมีการนํ าหลักการเรื่องการโอนสิทธิเรียกรองมาใช       
ในทางธรุกจิประกอบกบัประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยของไทยยอมรบัหลักการโอนสทิธิเรียกรอง
โดยมองการโอนสิทธิเรียกรองเพื่อประโยชนทางการคา ดังนั้นสิทธิเรียกรองจึงมีคาเปนเงินทอง
เชนเดียวกับทรัพยสิน และสามารถนํ ามาโอนกันไดอยางทรัพยสิน อีกทั้งยังสามารถนํ ามาขาย       
ยกใหโดยเสนหา โอนโดยมีคาตอบแทน ใชเปนประกันการชํ าระหนี้หรือชํ าระหนี้ได

3.1.1.1 กระบวนการโอนสิทธิเรียกรอง
                โดยที่การโอนสิทธิเรียกรองเปนการทํ านิติกรรมสัญญาประเภทหนึ่ง   
ที่คูกรณีหรือคูสัญญาสามารถทํ าสัญญาตกลงโอนสิทธิเรียกรองกันไดตามที่บทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 3066 ไดก ําหนดรปูแบบของการโอนสทิธิเรียกรองไว ซ่ึงจะแยกพจิารณา
ออกเปน 2  กรณี กลาวคือ กรณีแรก การโอนสิทธิเรียกรองระหวางผูโอนและผูรับโอนซึ่งกฎหมาย
ก ําหนดใหตองท ําเปนหนงัสือ และกรณทีีส่องเมือ่ไดท ําการโอนสทิธเิรียกรองโดยท ําเปนหนงัสือแลว

                                                       
3 สิทธิเรียกรองที่สภาพแหงสิทธิไมเปดชองใหโอนได เปนเพราะสิทธิเรียกรองอันนั้นจะตองมีการชํ าระ

หน้ีใหแกเจาหนี้คนนั้นโดยเฉพาะเจาะจง หรืออาจเกิดจากกฎหมายบัญญัติวาหามโอน โดยมีเจตนารมณใหเจาหนี้
คนใดคนหนึง่โดยเจาะจงใหไดรบัชํ าระหนี ้ ท ํานองเดยีวกับทีห่ามใชสทิธเิรยีกรองของลกูหนีต้ามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 223 เชน คาเสียหายอันมิใชตัวเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 446 หรือ 
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีหมั่น ตามมาตรา 1447 หรือสิทธิเรียกคาอุปการะเลี้ยงดู ตามมาตรา 1598/41

4 กรณคีูกรณตีกลงหามโอนนัน้ ถาเปนหนีท้ีเ่กดิจากมลูสญัญา คูกรณสีามารถตกลงกนัไวในขณะท ําสญัญา
หรือตกลงเพิ่มเติมภายหลังก็ได และหากคูกรณีตกลงหามโอนกันไวนั่นแสดงวาคูกรณีตองการผูกพันกับเจาหนี้
คนนั้นโดยเฉพาะ ดังนั้น ถาเจาหนี้ยังขืนโอนสิทธิเรียกรองนั้นไป ก็ไมทํ าใหผูรับโอนมีสิทธิบังคับเอาแกลูกหนี้ได

5 สิทธิเรียกรองที่ศาลสั่งยึดไมได คือ สิทธิเรียกรองที่มีกฎหมายบัญญัติไววาหามยึด เชน สิทธิที่จะไดรับ
คาอุปการระเลี้ยงดู หรือสิทธิในประเภทที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกํ าหนดวาไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี มาตรา 286

6 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
 มาตรา 306 “การโอนหนี้อันพึงตองชํ าระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถาไมทํ าเปนหนังสือ 

ทานวาไมสมบูรณ อน่ึง การโอนหนี้นั้นทานวาจะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไดแตเมื่อได              
บอกกลาวการโอนไปยงัลกูหนีห้รอืลูกหนีจ้ะไดยนิยอมดวยในการโอนนั้นคํ าบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานั้น
ทานวาตองทํ าเปนหนังสือ”
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ทํ าใหการโอนสิทธิเรียกรองนั้นมีผลสมบูรณตามกฎหมาย ดังนั้นการจะยกการโอนสิทธิเรียกรอง
ซ่ึงสมบรูณตามกฎหมายขึ้นอางยันตอลูกหนี้และบุคคลภายนอกไดนั้น กฏหมายกํ าหนดวาจะตองมี
การบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมเปนหนังสือดวย ซ่ึงจะเห็นไดวา
ในบทบัญญัติ มาตรา 306 ไดกํ าหนดรูปแบบการโอนสิทธิเรียกรองไววาทั้งผูโอนและผูรับโอน     
จะตองท ําเปนหนงัสือโอนสทิธเิรยีกรอง รวมถึงในสวนของการบอกกลาวการโอนหรอืแจงการโอน
ไปยงัลูกหนีห้รือลูกหนี้ไดใหความยินยอมจะตองทํ าเปนหนังสือดวยเชนเดียวกัน

อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นปญหาในเรื่องการโอนสิทธิเรียกรองนั้น
หากมิไดทํ าเปนหนังสือ ซ่ึงในมาตรา 306 กํ าหนดวาไมสมบูรณนั้น มีขอพิจารณาวาจะถือวา       
การโอนเปนโมฆะเนื่องจากไมทํ าเปนหนังสือซ่ึงจะถือวาเปนแบบของนิติกรรมเลยหรือไมนั้น และ
หากไมท ําตามแบบจะไมสมบรูณหรือโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 1527หรือไม

จากการศกึษาปรากฏวามคี ําพพิากษาศาลฎกีาที ่ 2331/25228 สนบัสนนุวา
การโอนสทิธิเรียกรองตองท ําเปนหนงัสือ หากไมท ําโมฆะ นอกจากนีย้งัมคี ําพพิากษาฎกีาที ่ 536/24989

สนับสนุนวา การโอนสิทธิเรียกรองตองทํ าใหถูกแบบการโอนดวย โดยมีนักกฎหมายทานหนึ่ง    
ไดใหความเห็นทางกฎหมายไววา “เพื่อตองการใหมีหลักฐานเพื่อผูรับโอนจะไดแสดงแกลูกหนี้   
ใหลูกหนี้มั่นใจไดวามีการโอนสิทธิเรียกรองกันแลว ทั้งจะเปนการปองกันมิใหเจาหนี้โอน        
สิทธิเรียกรองนั้นใหแกผูอ่ืนอีก หรือเพื่อปองกันการฉอโกงกันนั่นเอง10” อีกทั้งยังมีความเห็น      

                                                       
7 แบบของนิติกรรม คือ วิธีการในการแสดงเจตนาทํ านิติกรรมที่กฎหมายกํ าหนดไว ถาไมทํ าตามแลว  

จะเปนผลท ําใหนติิกรรมเปนโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 152 เพราะฉะนัน้แบบในกรณนีี้
จึงเปนองคแหงความสมบูรณของนิติกรรม.

8 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 2331/2522  จํ าเลยที่ 1 ตกลงใหจํ าเลยที่ 2 ไปรับโอนสิทธิการเชามาจากผูใหเชา   
โดยมีขอสัญญาวาจํ าเลยที่ 1 จะตองชํ าระเงินจํ านวนหนึ่งใหแกจํ าเลยที่ 2 แลวจํ าเลยที่  2 จะโอนสิทธิการเชาใหแก
จํ าเลยที่ 1 ตอมาจํ าเลยที่ 1 ไปตกลงกับโจทกวาถาโจทกชํ าระเงินใหแกจํ าเลยที่ 2 แทนจํ าเลยที่ 1 แลว จํ าเลยที่ 2   
จะโอนสิทธิการเชาใหแกโจทก ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ขอตกลงระหวางจํ าเลยที่ 2 และโจทกเปนการเปลี่ยนตัวเจาหนี้
จากจํ าเลยที่ 1 มาเปนโจทก ตองบังคับตามบทบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิเรียกรองซึ่งกํ าหนดใหตองทํ าเปนหนังสือ 
เมื่อมิไดทํ าเปนหนังสือไมมีผลบังคับ

9 ทานอาจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดมีบันทึกทายคํ าพิพากษาฎีกา 536/2498 การเซงสิทธิใชเครื่องโทรศัพท
อาจเปนการโอนสิทธิเรียกรอง คือสิทธิตามสัญญาใชเครื่องโทรศัพทกับกรมไปรษณียทางหนึ่งและเปนการซื้อขาย
สทิธนิัน้ระหวางผูโอนและผูรบัโอนอกีทางหนึง่ ผลในทางแรกยอมกระทบไปถงึหนีเ้ดมิทีโ่อนกนัจะสมบรูณแคไหน
อยางไร ตองบงัคบัตามลกัษณะโอนสทิธเิรยีกรอง ผลในทางหลงัยอมผกูพนัเฉพาะคูกรณซีึง่ยงัไมมผีลถงึลกูหนีเ้ดมิ
จนกวาจะไดบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องโอนสิทธิเรียกรองแลว

10 โสภณ รัตนากร. เลมเดิม. หนา 439.
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ของนกักฎหมายอกีทานหนึง่11 กลาววา “ความทีบ่ญัญตัไิวเหน็ไดชัดวาเปนเรือ่งแบบ ซ่ึงถาไมท ําตามแบบ
จะไมสมบรูณหรือตกเปนโมฆะตามหลกัในมาตรา 115 หาใชแตเพยีงตองการหลกัฐานแหงการฟองรอง
เทานั้นไม ที่บัญญัติไวแยกไดเปนสองตอน ตอนตนวาดวยการโอนระหวางเจาหนี้กับผูรับโอน 
ตอนหลงัวาดวยการบอกกลาวแจงการโอนไปยงัลูกหนีห้รือการทีลู่กหนีจ้ะไดยนิยอมดวย และไดก ําหนด
เปนแบบบังคับไวใหตองทํ าเปนหนังสือทั้งสองตอน กลาวคือ การโอนระหวางเจาหนี้กับผูรับโอน
ตองทํ าเปนหนังสือ การบอกกลาวแกลูกหนี้หรือความยินยอมของลูกหนี้ก็ตองทํ าเปนหนังสือ
เหมอืนกนั” ดังนั้นอาจกลาวไดวาการที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306 ไดกํ าหนด
ไววาการโอนสิทธิเรียกรองตองทํ าเปนหนังสือจึงมีผลสมบูรณตามกฎหมาย ทั้งการจะยกขึ้นยัน   
ตอบุคคลภายนอกตองบอกกลาวการโอนเปนหนังสือไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้ไดใหความยินยอม
เปนหนังสือ จึงเปนแบบของการโอนสิทธิเรียกรองที่ตองกระทํ าตามกฎหมาย

การโอนสิทธิเรียกรองระหวางเจาหนี้ผูโอนกับผูรับโอนสิทธิเรียกรอง 
การทีก่ฎหมายก ําหนดแบบไววาตองท ําเปนหนงัสือจงึจะสมบรูณ ดงันัน้การตกลงโอนสทิธเิรยีกรอง
จะตองมกีารท ําเปนหนงัสือระหวางผูโอนและผูรับโอน ซ่ึงการท ําเปนหนงัสอืดงักลาวนีเ้พยีงลงลายมอืช่ือ
ผูโอนฝายเดียวก็สมบูรณ ไมจํ าตองลงลายมือช่ือผูรับโอน12

สํ าหรับขั้นตอนในการบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้ไดให
ความยินยอมนั้น การที่บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกํ าหนดวาแมจะมีการโอน
สิทธิเรียกรองซ่ึงไดทํ าเปนหนังสืออยางถูกตองตามแบบแลวก็ตาม แตจะสามารถยกการโอน     
สิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไดตอเมื่อไดมีการบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้
เปนหนังสือหรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมเปนหนังสือดวยแลว13 เนื่องจากลูกหนี้เปนผูมีหนาที่  
ตองช ําระหนี้ตามมูลหนี้นั้น และการโอนสิทธิเรียกรองเปนการทํ าสัญญาระหวางเจาหนี้กับผูรับโอน

                                                       
11 เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. เลมเดิม. หนา 948.
12 คํ าพพิากษาฎีกาที ่1893/2512 การโอนสทิธเิรยีกรองนัน้ เพยีงท ําเปนหนงัสอืลงลายมอืช่ือผูโอนฝายเดยีว

กส็มบรูณ หาจ ําตองลงลายมอืช่ือผูรบัโอนดวยไม แตการโอนนัน้จะยกขึน้เปนขอตอสูลกูหนีห้รอืบคุคลภายนอกได
แตเมื่อไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมดวยการโอนโดยไดทํ าคํ าบอกกลาวหรือ
ความยินยอมเปนหนังสือ

13 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
 มาตรา 306 “การโอนหนี้อันจะพึงตองชํ าระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถาไมทํ าเปน

หนังสือ ทานวาไมสมบูรณ อนึ่งการโอนหนี้นั้นทานวาจะยกเปนขอตอสูลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได แตเมื่อได
บอกกลาวการโอนไปยงัลกูหนีห้รอืลูกหนีจ้ะไดยนิยอมดวยในการโอนนัน้ ค ําบอกกกลาวหรอืความยนิยอมเชนวานี้
ทานวาตองทํ าเปนหนังสือ”
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โดยไมตองไดรับความเหน็ชอบจากลกูหนี ้ลูกหนีซ่ึ้งเปนผูมหีนาทีชํ่ าระหนีจ้งึอยูในฐานะเปนบคุคลภายนอก
ที่ไมมีความผูกพันกับผูรับโอนตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรองที่ทํ าขึ้นระหวางผูโอนกับผูรับโอน    
ดังนั้นเพื่อใหการโอนสิทธิเรียกรองมีผลผูกพันลูกหนี้ จึงตองมีขั้นตอนการบอกกลาวใหลูกหนี้
ทราบถงึการโอนสทิธเิรียกรองหรือลูกหนีใ้หความยนิยอม14 ซ่ึงค ําบอกกลาวหรือยนิยอมตองท ําเปนหนงัสอื
จะท ําดวยวาจามิได และผูที่จะบอกกลาวการโอนอาจเปนเจาหนี้หรือผูรับโอนก็ได เพราะมาตรา 306
มไิดก ําหนดไวเจาะจงวาใหผูใดเปนผูบอกกลาว ซ่ึงการบอกกลาวจงึเปนการแจงวาไดโอนสิทธิเรียกรอง
ไปแลวและนาจะระบุดวยวาโอนใหผูใด และกรณีมีลูกหนี้หลายคนบอกกลาวแกลูกหนี้คนใด
สามารถยกขึน้อางยนัไดเฉพาะคนนัน้เทานัน้ นอกจากนีก้ฎหมายยงัก ําหนดวาถาไมไดมกีารบอกกลาว
การโอนแตหากลูกหนี้ไดใหความยินยอมดวยเปนหนังสือในการโอนการโอนนั้นมีผลใชยันลูกหนี้
และบคุคลภายนอกไดเชนเดยีวกนั ซ่ึงสวนสํ าคญัในการยกขึน้ยนัไดนัน้ส ําคญัทีว่าหากมกีารบอกกลาว
การโอนอยางถูกตองเมื่อใดหรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมเมื่อใดก็สามารถยกการโอนสิทธิเรียกรอง
ขึน้ยันไดเมื่อนั้น

ผลของการทีไ่มไดบอกกลาวการโอนตามมาตรา 306 สงผลใหไมสามารถ
ยกเรือ่งการโอนสทิธิเรียกรองขึน้มายนัลูกหนีไ้ดนัน้ คอื การโอนนัน้ถาลูกหนีม้ไิดยนิยอมหรอืมไิดรับ
การบอกกลาวเปนหนังสือก็ถือสํ าหรับลูกหนี้วายังไมมีการโอนและถือวาผูโอนยังเปนเจาหนี้ ลูกหนี้
จงึยงัสามารถช ําระหนีแ้กผูโอนได และเมือ่ชํ าระแลวถือวาหนีร้ะงบัและผูรับโอนจะมาเรยีกใหลูกหนี้
ชํ าระหนี้อีกมิได แตในทางตรงกันขามหากมีการบอกกลาวการโอนอยางถูกตองแลว หรือลูกหนี้  
ไดใหความยนิยอมแลวเปนหนังสือลูกหนี้จะตองชํ าระหนี้แกผูรับโอนจะชํ าระแกผูอ่ืนอีกไมได15

                                                       
14 ไพโรจน วายุภาพ. (2549). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้ (พิมพครั้งทั่ 4).

หนา 292.
15 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 890/2540 จํ าเลยที่ 1 ทํ าสัญญาจางจํ าเลยที่ 4 กอสรางอาคารและจํ าเลยที่ 4 ทํ าสัญญา

กูเงินโจทก โดยมีขอความในสัญญากูวา จํ าเลยที่ 4 โอนสิทธิเรียกรองการรับเงินคากอสรางตามสัญญาใหแกโจทก 
เมื่อปรากฎวาจํ าเลยที่ 4 โอนสิทธิเรียกรองใหแกโจทกและโจทกกับจํ าเลยที่ 4 มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดและ
ผูวาราชการจังหวัดแจงมายังจํ าเลยที่ 2 และ 3 ผูมีหนาที่จะตองเบิกจายเงินคาจาง จึงถือวาโจทกและจํ าเลยที่ 4 ได
ปฏิบัติตามวิธีการโอนสิทธิเรียกรองที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 303 และ มาตรา 306 วรรค 1 
บญัญติัไวแลว สทิธเิรยีกรองของจ ําเลยที ่ 4 ในการรบัเงนิคาจางกอสรางจงึตกเปนของโจทกต้ังแตนัน้ สวนจ ําเลยที ่ 4
ยอมหมดสิทธิที่จะรับเงินจํ านวนดังกลาวอีกตอไป จํ าเลยที่ 1 จึงไมมีความผูกพันที่จะตองจายเงินคาจางใหแก
จ ําเลยที ่ 4 เมือ่จ ําเลยที ่2 และ 3 ไดขออนมุติัผูวาราชการจงัหวัดเพือ่จายคาจางใหแกจ ําเลยที ่ 4 และผูวาราชการจงัหวัด
อนุมัติจายใหได จึงเปนการละเมิดตอสิทธิของโจทก ซึ่งจํ าเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตองรวมกันชดใชคาเสียหายใหแก
โจทก
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สํ าหรับบุคคลภายนอก16 คือ บุคคลที่มิไดเกี่ยวของกับสิทธิเรียกรอง
เปนบุคคลที่สาม  (third person)  หรือเปนบุคคลภายนอกใดๆ ทีจ่ะพงึมาเกี่ยวของโตเถียงกันวาไดมี
การโอนแลวหรือไม เมือ่ไดมกีารบอกกลาวหรือยนิยอมตามกฎหมายแลว จะถอืวาบคุคลอืน่เปนเจาหนี้
ไมได นอกจากผูรับโอนเทานัน้ เชน กรณนีายแดงโอนสทิธเิรยีกรองทีน่ายเหลอืงเปนหนีต้ามสญัญากูเงนิ
นายแดงใหนายดํ า และนายดํ าไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ คือ นายเหลืองแลว ดังนี้นายเขียว
เจาหนีข้องนายแดงจะมาใชสิทธเิรยีกรองของนายแดงเอาชํ าระหนี้จากนายเหลืองลูกหนี้ของนายแดง
มิได ถึงแมวานายเขียวซ่ึงเปนบุคคลภายนอกจะไมรูถึงการโอนนั้นก็ตาม เพราะประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย มาตรา 306 วรรค 2 ได ก ําหนดใหถือวาเมือ่มกีารบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีแ้ลว
ยอมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันบุคคลภายนอกได

การโอนสทิธเิรียกรองไมเหมอืนกบัการโอนทรพัยสิทธซ่ึิงการโอนทรพัยสิทธนิัน้
กฎหมายใหความคุมครองบุคคลภายนอกโดยวิธีการเปดเผยใหทราบ ถาเปนอสังหาริมทรัพยตองทํ า
เปนหนงัสอืและจดทะเบยีนตอพนกังานเจาหนาที ่ ถาเปนสงัหารมิทรพัยตองสงมอบการครอบครองไว
แตการโอนสิทธิเรียกรองซึ่งเปนวัตถุไมมีรูปรางอันไมอาจเปดเผยดังกลาวได กฏหมายจึงไดกํ าหนด
วิธีการดวยการบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือใหลูกหนี้ยินยอมดวยเปนหนังสือตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306 วรรคแรก และขณะเดียวกันก็กํ าหนดใหสัญญาระหวางผูโอน
และผูรับโอนทํ าเปนหนังสือเพื่อปองกันการฉอโกง ดวยเหตุที่สิทธิเรียกรองเปนวัตถุไมมีรูปราง    
จงึจ ําเปนตองก ําหนดแบบเพือ่ความสะดวกในการพสูิจนขอเทจ็จรงิวาไดมกีารตกลงกนัโอนสทิธิเรียกรองกนั
จริงหรือไม

3.1.1.2 ผลการโอนสิทธิเรียกรอง
เมือ่ไดมกีารโอนสทิธเิรยีกรองไปโดยสมบรูณตามหลักเกณฑที่กฎหมาย

ก ําหนดไวแลว จะกอใหเกิดผล คือ
ผูรับโอนสิทธิเรียกรองมีฐานะเปนเจาหนี้แทนเจาหนี้เดิมโดยมีสิทธิ

เรยีกรองบงัคับชํ าระหนี้จากลูกหนี้ไดในนามของตนเอง และเจาหนี้เดิมส้ินสิทธิที่มีอยูตามหนี้นั้น

                                                       
16 จิ๊ด เศรษฐบุตร. เลมเดิม. หนา 181. และเสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. เลมเดิม. หนา 955.
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นอกจากนี้ผูรับโอนสิทธิเรียกรองจะมีสิทธิเหนือประกันแหงหนี้ดวย  
เนื่องจากประกันแหงหนี้ดังกลาวยอมถือเปนอุปกรณของหนี้ประธานที่โอนไป ตามบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 30517 สํ าหรับลูกหนี้ จะถือวาผูรับโอนเปนเจาหนี้โดยตรง 
ทัง้ลูกหนีม้ีหนาที่ตองชํ าระหนี้ใหแกผูรับโอนจะชํ าระแกบุคคลอื่นมิได

ลูกหนี้มีสิทธิยกขอตอสูของตนที่มีอยูตอเจาหนี้ขึ้นตอสูผูรับโอนได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 30818 กลาวคอื กรณลูีกหนีใ้หความยนิยอมในการโอน
สิทธเิรยีกรองโดยมิอิดเอื้อนหรือสงวนสิทธิที่จะยกขอตอสูใดไว ลูกหนี้จะยกขอตอสูที่มีอยูขึ้นตอสู
ผูรับโอนมิได ซ่ึงจะหมายความเฉพาะขอตอสูที่มีอยูกอนหรือในขณะใหความยินยอมในการโอน
ถาเปนขอตอสูทีเ่กดิขึน้ภายหลงั แมลูกหนีม้ไิดอิดเอือ้นหรือสงวนไว ลูกหนีก้ส็ามารถยกเปนขอตอสูได

กรณีลูกหนี้ไดรับคํ าบอกกลาวการโอน หากลูกหนี้มีขอตอสูเจาหนี้    
อยูกอนเวลาที่รับคํ าบอกกลาว ก็สามารถยกขึ้นตอสูผูรับโอนได

ในกรณทีีลู่กหนีไ้ดรับค ําบอกกลาวการโอน และลูกหนีม้สิีทธิหกักลบลบหนี้
ไดอยูกอน แตหนีน้ัน้ยงัไมถึงก ําหนดเวลาในการบอกกลาวการโอน ลูกหนีก้แ็สดงเจตนาหกักลบลบหนี้
ไปยงัผูรับโอนได ถาสทิธิเรียกรองของลกูหนีน้ัน้ถึงก ําหนดไมชากวาเวลาทีสิ่ทธิเรียกรองทีไ่ดโอนไป19

                                                       
17 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
 มาตรา 305 “เมื่อโอนสิทธิเรียกรองไป สิทธิจํ านองหรือจํ านํ าที่มีอยูเกี่ยวพันกับสิทธิเรียกรองนั้นก็ดี 

สิทธิอันเกิดแตการคํ้ าประกันที่ใหไวเพื่อสิทธิเรียกรองนั้นก็ดี ยอมตกไปไดแกผูรับโอนดวย
 อนึ่ง ผูรับโอนจะใชบุริมสิทธิใดๆที่ตนมีอยูเกี่ยวดวยสิทธิเรียกรองในกรณีบังคับยึดทรัพยหรือ                   

ลมละลายนั้นก็ได”
18 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
  มาตรา 308 ถาลูกหนี้ใหความยินยอมดังกลาวมาในมาตรา 306 โดยมิไดอิดเอื้อน ทานวาจะยกขอตอสู  

ที่มีตอผูโอนขึ้นตอสุผูรับโอนนั้นหาไดไม แตถาเพื่อจะระงับหนี้นั้น ลูกหนี้ไดใชเงินใหแกผูโอนไปไซร ลูกหนี้  
จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได หรือถาเพื่อการเชนกลาวมานั้นลูกหนี้รับภาระเปนหนี้อยางใดอยางหนึ่งขึ้นใหมตอผูโอน 
จะถือเสมือนหนึ่งวาหนี้นั้นมิไดกอขึ้นเลยก็ได

 ถาลกูหนีเ้ปนแตไดรบัค ําบอกกลาวการโอน ทานวาลกูหนีม้ขีอตอสูผูโอนกอนเวลาทีไ่ดรบัค ําบอกกลาวนัน้
ฉนัใด กจ็ะยกขึน้เปนขอตอสูแกผูรบัโอนไดฉนันัน้ ถาลกูหนีม้สีทิธเิรยีกรองจากผูโอน แตสทิธนิัน้ยงัไมถงึก ําหนด
ในเวลากลาวไซร ทานวาจะเอาสิทธิเรียกรองนั้นมาหักกลบกันก็ได หากวาสิทธินั้นจะไดถึงกํ าหนดไมชากวา  
เวลาถึงกํ าหนดแหงสิทธิเรียกรองไดโอนไปนั้น

19 ไพโรจน วายุภาพ. เลมเดิม. หนา 303.
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เมือ่การโอนสทิธเิรยีกรองไดท ําเปนหนงัสอืและมกีารบอกกลาวการโอน
ไปยงัลูกหนีห้รือลูกหนีไ้ดใหความยนิยอมเปนหนงัสอื ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
มาตรา 306 แลว ซ่ึงสงผลใหการโอนสทิธเิรียกรองดงักลาวสมบรูณและสามารถยกการโอนสทิธิเรียกรองนัน้
ขึน้ยนับคุคลภายนอกได ซ่ึงหมายถงึภายหลงัจากทีม่กีารบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีแ้ลว จะถอืวา
ผูรับโอนเปนเจาหนี ้ดงันัน้บคุคลภายนอก เชน กรณเีจาหนีข้องผูโอนสิทธิเรียกรองจะใชสิทธิเรียกรอง
ของผูโอนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 233 เอาชํ าระหนี้จากลูกหนี้มิได หรือ 
บคุคลภายนอกทีจ่ะรบัโอนสทิธเิรียกรองเดยีวกนัจากผูโอนภายหลงัจากทีม่กีารบอกกลาวการโอนแลว
ไมได โดยบุคคลภายนอกในที่นี้รวมถึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยกรณีผูโอนลมละลาย หนี้นั้น     
ตองรวมอยูภายในกองทรัพยสินของผูลมละลาย

นอกจากในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมมีการโอนสิทธิเรียกรอง
ในแตละครั้งที่มีจํ านวนมากๆ แลว ยงัมีการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต ซ่ึงการโอนสิทธิเรียกรอง
ในอนาคตนี้ มปีระเดน็ปญหาที่นาพิจารณาเนื่องจากเปนสิทธิเรียกรองที่ผูโอนจะไดมาเมื่อนิติกรรม
เกดิขึน้และในขณะโอนสทิธิเรียกรองนติกิรรมยงัไมเกดิขึน้ เชน สิทธิไดรับคาจางตามสญัญากอสราง
อาคารที่ผูโอนชนะการประมูลงานแลวจะทํ าสัญญาดังกลาวกับผูวาจางตอไป การโอนสิทธิเรียกรอง
ในธรุกรรมแฟคตอริง่ในการไดรับคาจางหรอืเงนิคาตอบแทนในการทีผู่โอนจะเปนเจาหนีห้รือสามารถ
เรยีกเกบ็คาสนิคาหรอืคาตอบแทนไดจากลกูหนีใ้นอนาคตในธรุกรรมการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย
การโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้บัตรเครดิต หรือสัมปทานการเก็บคาบริการการสื่อสารตางๆ       
โดยการโอนสทิธเิรยีกรองตางๆ เหลานี้ ผูรับโอนจะพจิารณาใหสินเชือ่โดยจะพจิารณาจากกระแสรายรบั
หรือความเปนไปไดของการไดรับช ําระหนีห้รือรับช ําระเงนิจากบรรดาลกูหนีห้รือผูใชบริการทีจ่ะเกดิ
ในอนาคต ซ่ึงหากพจิารณาแลวการโอนสทิธิเรียกรองจะสามารถกระท ําไดตอเมือ่ผูโอนมสิีทธิเรียกรองนัน้
อยูแลว เพราะไมมีบุคคลใดจะโอนสิ่งที่ตนไมมีใหแกบุคคลอื่นไดตามหลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวา
ผูโอน แตอยางไรกต็ามมคีวามเหน็ของนกักฎหมายไทยเกีย่วกบัเรือ่งการโอนสทิธิเรียกรองในนติกิรรม
ทีย่งัไมเกดิขึ้นวาจะโอนไดหรือไม  “สิทธิในความหวังตางกับความหวังธรรมดาที่ไมใชสิทธิ เชน
ถาตกลงกันไวในเวลาที่ยังไมไดเปนเจาหนี้ใครวา ถาตอไปภายหนาไดเปนเจาหนี้ใคร จะโอน    
สิทธิเรียกรองให ดั่งนี้ไมมีการโอนสิทธิอะไรกันเลย เพราะเปนแตความหวังที่จะไดเปนเจาหนี้      
ยงัไมมสิีทธใินความหวงัหรอืสิทธอิยางอืน่ใดทีจ่ะโอนกนัได”20 ซ่ึงหากพจิารณาจากกฎหมายตางประเทศ
หลักกฎหมายเยอรมนั นกักฎหมายยอมรบัวาสามารถโอนได แตสิทธิเรียกรองนัน้ตองระบไุดแนนอน
ตามสมควร แมวาผูโอนจะยังไมมีฐานะเปนเจาหนี้ก็ตาม และการโอนมีผลใหสิทธิเรียกรองโอนผาน

                                                       
20 เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. เลมเดิม.  หนา 942.
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มอืจากผูโอนไปยังผูรับโอนเมื่อสิทธิเรียกรองเกิดมีขึ้นหรือตกมาเปนของผูโอนแลว แตหากไมระบุ  
รายละเอยีดการโอนอยางเพยีงพอ การโอนโมฆะ แตสํ าหรบักฏหมายขององักฤษมองวาสทิธเิรยีกรอง
ที่ยังไมมีอยูไมสามารถโอนแกกันได เพราะขณะโอนไมมีอะไรอยูที่จะโอนใหแกกันไดเลย และ
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในตอนแรกมองวาบุคคลใดๆ ไมสามารถโอนสิ่งที่ตนมิไดเปนเจาของ
อยูใหแกบคุคลอืน่ได และหลกัดงักลาวใชกบัการโอนทรพัยสินทกุชนดิ หลักผูรับโอนไมมสิีทธดิกีวา
ผูโอนแตตอมามีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดวา การโอนสิทธิเรียกรองในนิติกรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
หรือสิทธิเรียกรองที่จะมีในอนาคต สามารถกระทํ าไดโดยการใหสิทธิแกผูรับโอน ถือวามีการโอน
สิทธเิรียกรองตามหลักอิควิตี้ ตั้งแตขณะโอน21

สํ าหรับกรณกีารโอนสทิธเิรยีกรองในอนาคต โดยทัว่ไปการโอนสทิธเิรยีกรอง
จะสามารถกระท ําไดตอเมือ่ผูโอนมสิีทธเิรียกรองนัน้อยูแลว เพราะไมมบีคุคลใดจะโอนสิง่ทีต่นไมมอียู
ใหแกบุคคลอื่นไดตามหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” ซ่ึงสิทธิเรียกรอง คือ สิทธิของเจาหนี้
ทีจ่ะเรยีกรองใหลูกหนีชํ้ าระหนีแ้กตนไดตามประมวลกฏหมายแพงและพาณชิย มาตรา 194 มคีวามเหน็
ของนกักฎหมายเหน็วา เมือ่หนีเ้กดิขึน้เมือ่ใดยอมมสิีทธเิรยีกรองใหโอนไดเมือ่นัน้การโอนสทิธเิรียกรอง
เปนนติกิรรมอนัเปนมลูหนีอ้ยางหนึง่ซึง่กอใหเกดิหนีท้ีผู่รับโอนมสิีทธจิะเรยีกใหผูโอนโอนสทิธเิรยีกรอง
ใหได หนีน้ัน้มสิีทธเิรียกรองเปนวตัถุแหงหนีต้ามหลกักฎหมายลกัษณะหนี ้ทรัพยสินอนัเปนวตัถุแหงหนี้
อาจเปนสิง่ทีม่ไิดมอียูในปจจบุนัและยงัไมอาจรูโดยเฉพาะเจาะจงวาเปนสิง่ไหนกไ็ด ในขณะทีห่นีเ้กดิขึน้
เพราะวตัถุแหงหนี้มิใชปจจัยหรือส่ิงของจํ าเปนแหงหนี้ส่ิงที่เปนปจจัยหรือส่ิงของจํ าเปนแหงหนี้ คอื
บคุคลหรือบคุคลสทิธิ22 แสดงใหเหน็วากอนนัน้หนีอั้นมสีภาพอนัเปนบคุคลสทิธหิรือสิทธิเรียกรองอยู
โดยทีว่ตัถุแหงหนีท้ีเ่กีย่วกบัทรพัยสินกไ็มจ ําเปนตองมตีวัทรัพยสินในขณะท ําสญัญา ดงันัน้การซือ้ขายทรพัย
ในอนาคตหรือทรัพยที่ยังไมมีตัวแนนอนก็สามารถทํ าได23 นอกจากนี้มีผูใหความเห็นในเรื่องเรื่อง
การซือ้ขายทรพัยสินในอนาคตไววา “สํ าหรับไทยเรายงัไมมบีทบญัญตักิฏหมายตามประมวลกฏหมาย
แพงและพาณชิยบญัญตัไิว จงึยงัไมมคีวามหมายของทรพัยสินในอนาคต โดยเหน็วานาจะยมืความหมาย
ของทรพัยสินในอนาคตตามพระราชบญัญตัซ้ืิอขายสนิคา ค.ศ. 1979 ขององักฤษมาใชในทางปฏบิตัไิด
เนือ่งจากในการรางประมวลกฎหมายแพงของไทยไดใชพระราชบญัญตัซ้ืิอขายสนิคา ค.ศ. 1893 ขององักฤษ
รวมถึงประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศสเปนแบบฉบบัในการราง ซ่ึงการจะพจิารณาวาอะไรเปนทรพัยสิน
                                                       

21 เลิศชาย จิวะชาติ. (2536). หลักการโอนสิทธิเรียกรองอันจะพึงตองชํ าระแกเจาหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
วิเคราะหถึงพัฒนาการของแนวความคิดในการโอนสิทธิเรียกรองตลอดจนกระบวนการ และผลของการโอน   
สิทธิเรียกรอง. หนา 83.

22 แหลงเดิม. หนา 75-87.
23 แหลงเดิม. หนา 84.
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ในอนาคตที่สามารถทํ าสัญญาซื้อขายไดตองแลวแตกรณีไป โดยวัตถุประสงคของสัญญาซื้อขาย
ทรัพยสินในอนาคตขอหนึ่ง คอื ผูขายตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซ้ือขายใหแกผูซ้ือ ซ่ึงถาเปน
ซ้ือขายเสรจ็เดด็ขาดแลว ทรัพยสินทกุประเภทยอมซ้ือขายกนัได ยกเวนทรพัยนอกพาณชิย ซ่ึงรวมถงึ
สิทธิประเภทตางๆ ดวย แตเนื่องจากสาระของทรัพยสินในอนาคต กค็อื ทรัพยสินที่เกิดขึ้นภายหลัง
หรือผูขายไดกรรมสทิธิม์าภายหลงัท ําสัญญาซือ้ขาย ดวยเหตนุีท้รัพยสินทีซ้ื่อขายกนัอยางธรรมดาได
ยอมจะซื้อขายในรูปของทรัพยสินในอนาคตได”24 ดวยเหตุดังกลาวการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต
ก็ไมจํ าตองมีสิทธิเรียกรองอยูแลวในขณะทํ าสัญญา การโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตยอมสามารถ
ท ําได แตผูรับโอนจะเปนเจาของสิทธิเรียกรองที่โอนไดตอเมื่อ สิทธิเรียกรองนั้นเปนของผูโอนกอน 
อีกทั้งการโอนสิทธิเรียกรองตองอยูในวิสัยที่สามารถปฏิบัติไดและสิทธิเรียกรองในอนาคตตอง
สามารถระบุไดวาเปนสิทธิเรียกรองใด หากสิทธิเรียกรองในอนาคตไมสามารถเกิดได การโอน
สิทธิเรียกรองนั้นยอมมีวัตถุประสงคเปนการพนวิสัยและตกเปนโมฆะ ตามมาตรา 150 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

แมวานกักฏหมายจะยอมรบัการโอนสทิธเิรยีกรองในนติกิรรมในอนาคต
ใหสามารถท ําไดแลวกต็าม และไดวางหลกัวา การโอนสทิธิเรียกรองทีจ่ะมใีนอนาคตมผีลใชยนัผูโอน
และลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองนั้นได แตจะยกขึ้นยันผูรับโอนรายหลังซ่ึงสุจริตและเสียคาตอบแทน
และเจาหนีต้ามคํ าพิพากษาของผูโอนไมไดจนกวาการโอนสิทธิเรียกรองนั้นจะเกิดขึ้นแลว25

หากกฏหมายไทยมองวาการโอนสทิธเิรียกรองในนติกิรรมทีย่งัไมเกดิขึน้
หรือการโอนสทิธิเรียกรองในอนาคตสามารถกระท ําได โดยมองวาการโอนสทิธิเรียกรองเปนนติกิรรม
อันเปนมลูหนีอั้นกอใหเกดิหนีท้ีผู่รับโอนมสิีทธเิรยีกใหผูโอนชํ าระหนีไ้ด โดยหนีเ้ปนสทิธเิรยีกรอง
อันเปนวตัถุแหงหนี้ซ่ึงอาจเปนสิ่งที่ไมจํ าตองมีอยูในปจจุบันและไมอาจรูวาเปนสิ่งไหนก็ได เพราะ
ส่ิงที่เปนปจจัยสํ าคัญแหงหนี้นั้นเปนบุคคลสิทธิ โดยที่วัตถุแหงหนี้เกี่ยวกับทรัพยสินก็ไมจํ าตองมี
ตวัทรพัยขนาดทํ าสัญญาได ดังนั้นการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตยอมสามารถทํ าได แตผูรับโอน
จะเปนเจาของสทิธิเรียกรองทีไ่ดรับโอนมาเมือ่สิทธเิรียกรองนัน้ตกเปนของผูโอนกอน โดยทีก่ารโอน
สิทธิเรียกรองนั้นตองอยูในวิสัยที่สามารถปฏิบัติได และสิทธิเรียกรองในอนาคตตองสามารถระบุ
ไดวาเปนสิทธิเรียกรองใด โดยที่การโอนสิทธิเรียกรองนั้นตองไมเปนการพนวิสัยหรือโมฆะ        
ซ่ึงผลจากการมองวาการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตสามารถกระทํ าไดนั้น สงผลใหมีการโอน

                                                       
24 ธีระ เบญจรัศมีโรจน. (2527). สัญญาซื้อขายทรัพยสินในอนาคต ปญหาบางประการในกฎหมายไทย.

หนา 47-51.
25 เลิศชาย จิวะชาติ. เลมเดิม. หนา 83.
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สิทธเิรียกรองในอนาคตในการท ําธรุกรรมสมยัใหม ดงัเชนธรุกรรมการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย
ก็มีกรณีการนํ าสิทธิเรียกรองในอนาคตหรือสินทรัพยในอนาคตมาเปนหลักประกันได โดยยอมให        
ผูจ ําหนายสินทรพัยน ําสินทรพัยทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตคอนขางแนนอนมาเปนหลักประกนัหลักทรพัย
ออกจ ําหนายแกผูลงทนุโดยการช ําระหนีจ้ะขึน้อยูกบัรายได แตสํ าหรับธรุกรรมแฟคตอริง่ในประเทศไทย
ยังไมคอยรับโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตเทาใดนักเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง แตอยางไรก็ตาม        
ในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมหลายประเภทที่ยังไมมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ   
จึงตองนํ าบทบัญญัติวาดวยการโอนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใช 
และน ํามาพจิารณาเกีย่วกบัความมผีลทางกฏหมายของการโอนสทิธเิรยีกรองในอนาคตในการท ําธรุกรรม
ในกรณีตางๆ

3.1.2 กลไกการคุมครองลูกหนี้
กลไกการคุมครองลูกหนี้ถือเปนหลักการสํ าคัญอยางหนึ่งที่ควรนํ ามาพิจารณา

เมือ่มกีารโอนสทิธิเรียกรองเนือ่งจากการในการโอนสทิธเิรียกรองนัน้แมวาจะเปนการเปลีย่นตวัเจาหนี้
แตไมเปลี่ยนสิ่งซ่ึงเปนสาระสํ าคัญแหงหนี้ แตการโอนสิทธิเรียกรองยังตองพิจารณาถึงลูกหนี้    
แหงสทิธดิวย เนือ่งจากลกูหนีม้หีนาทีจ่ะตองช ําระหนีใ้หแกเจาหนีท้ีแ่ทจรงิ จงึจะมผีลท ําใหหนีร้ะงบัได
และเพือ่เปนการคุมครองลกูหนีซ่ึ้งไมทราบถงึความสมบรูณของการโอนสทิธเิรยีกรองระหวางผูโอน
และผูรับโอน กฎหมายจงึไดมกีารบญัญตัหิลักเกณฑการคุมครองลกูหนีไ้ว เพือ่ใหลูกหนีไ้ดทราบถงึ
การเปลี่ยนตัวเจาหนี้ โดยไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 30626 ใหมี   
การทํ าหนังสือบอกกลาวลูกหนี้ใหทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรอง แตหากปรากฏวากอนไดรับ
หนงัสือบอกกลาวลูกหนีไ้ดท ําการช ําระหนีแ้กผูโอนหรอืเจาหนีเ้ดมิไปแลว ใหถือวาการช ําระหนีน้ัน้
มีผลสมบูรณ ลูกหนี้จะหลุดพนจากการชํ าระหนี้ โดยท่ีการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองนี้      
ถือเปนกระบวนการหรือมาตรการสํ าคัญในการคุมครองลูกหนี้อยางหนึ่งแตประมวลกฏหมายแพง
และพาณิชยก็มิไดกํ าหนดหนาที่ในการบอกกลาววาเปนของผูโอนหรือผูรับโอนที่จะตองดํ าเนินการ

                                                       
26 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
  มาตรา 306 “ การโอนหนี้อันพึงตองชํ าระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถาไมทํ าเปนหนังสือ 

ทานวาไมสมบรูณ อนึง่การโอนหนีน้ัน้ทานวาจะยกขึน้เปนขอตอสูลกูหนีห้รอืบคุคลภายนอกได แตเมือ่ไดบอกกลาว
การโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวยในการโอนนั้น คํ าบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานี้ ทานวา
ตองทํ าเปนหนังสือ

 ถาลูกหนี้ทํ าใหพอใจแกผูโอนดวยการใชเงิน หรือดวยประการอื่นเสียแตกอนไดรับบอกกลาว หรือ
กอนไดตกลงใหโอนไซร ลูกหนี้นั้นก็เปนอันหลุดพนจากหนี้”
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ดังนั้นในการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองไปยังลูกหนี้ผูโอนหรือผูรับโอนผูใดก็ได สามารถ   
ทํ าคํ าบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ แตผูที่ไมมีสวนไดเสียที่มิใชผูโอนหรือผูรับโอนและไมใช   
ตัวแทนหรือผูรับมอบอํ านาจจากผูโอนหรือผูรับโอนไมสามารถบอกกลาวการโอนได หากทํ า    
การบอกกลาวการโอนไปก็ถือวาเปนการบอกกลาวที่มิชอบดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 306

การที่กฎหมายไมไดกํ าหนดหนาที่ในการทํ าคํ าบอกกลาวไวเฉพาะเจาะจงจึงเปน
การสรางภาระและความเสี่ยงใหแกลูกหนี้ในการไดรับการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง        
จากบุคคลที่ไมรูจักในกรณีที่ผูรับโอนเปนผูบอกกลาวการโอนสิทธิไปยังลูกหนี้อาจเกิดปญหา      
ในความเชือ่ถือของค ําบอกกลาวสงผลใหลูกหนีม้ภีาระทีจ่ะตองตรวจสอบวา ผูบอกกลาวเปนผูทีไ่ดรับ
โอนสิทธิเรียกรองมาจริงหรือไม โดยอาจตองสอบถามจากเจาหนี้ผูโอนและกรณีอาจเกิดปญหาวา
หากมีบุคคลอื่นอางวาเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองมาจากเจาหนี้และหากลูกหนี้ไดชํ าระหนี้ใหแก     
ผูที่แอบอางไปก็อาจเกิดปญหาวาหนี้นั้นไมระงับเนื่องจากไมไดชํ าระหนี้แกเจาหนี้ที่แทจริง ดังนั้น
กรณดีงักลาวจงึเกดิปญหาและความยุงยากแกลูกหนีอ้ยางมากในการตรวจสอบอนัถือเปนการสรางภาระ
แกลูกหนี้ อีกทัง้การทีบ่ทบญัญตักิฏหมายมไิดก ําหนดถงึความชดัเจนเกีย่วกบัรายละเอยีดการบอกกลาว
แจงการโอนสิทธิเรียกรองอันกอใหเกิดปญหาตามที่ไดกลาวมานั้น จึงมีขอพิจารณาวาบทบัญญัติ
กฎหมายทีม่ีอยูยังมิไดมีกลไกในการคุมครองลูกหนี้อยางชัดเจนเทาใด

แตอยางไรก็ตาม มบีทบญัญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 30827

กรณีลูกหนี้ไดรับคํ าบอกกลาวในการโอนเปนหนังสือตามมาตรา 306 ลูกหนี้สามารถยกขอตอสู     
ทีต่นมอียูขึน้ตอสูผูรับโอนไดทัง้ส้ิน คอื การโอนสทิธิเรียกรองไมจ ําตองไดรับความยนิยอมจากลกูหนี้
แมลูกหนีไ้มยนิยอมกส็ามารถโอนได เพยีงแตจะยกขึน้ยนัลูกหนีห้รือบคุคลภายนอกมไิดหากยงัไมได
มีการบอกกลาวการโอน และเมื่อมีการบอกกลาวการโอนแลวแมลูกหนี้ไมไดยินยอมดวยการโอน  

                                                       
27 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
   มาตรา 308 “ถาลกูหนีไ้ดใหความยนิยอมดงักลาวมาใน มาตรา 306 โดยมไิดอดิเอือ้น ทานวาจะยกขอตอสู

ที่มีตอผูโอนขึ้นตอสูผูรับโอนนั้นหาไดไม  แตถาเพื่อจะใหระงับหนี้นั้น  ลูกหนี้ไดใชเงินแกผูโอนไปไซร  ลูกหนี้
จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได หรือถาเพื่อการเชนกลาวมานั้นลูกหนี้รับภาระเปนหนี้อยางใดอยางหนึ่งขึ้นใหมตอผูโอน
จะถือเสมือนหนึ่งวาหนี้นั้นมิไดกอขึ้นเลยก็ได
  ถาลกูหนีเ้ปนแตไดรบัค ําบอกกลาวการโอน ทานวาลกูหนีม้ขีอตอสูผูโอนกอนเวลาทีไ่ดรบัค ําบอกกลาวนัน้
ฉันใด ก็จะยกขึ้นเปนขอตอสูผูรับโอนฉันนั้น ถาลูกหนี้มีสิทธิเรียกรองจากผูโอนแตสิทธินั้นยังไมถึงกํ าหนด      
ในเวลาบอกกลาวไซร ทานวาจะยกเอาสิทธิเรียกรองนั้นมาหักกลบลบกันก็ได หากวาสิทธินั้นจะไดถึงกํ าหนด   
ไมชากวาเวลาถึงกํ าหนดแหงสิทธิเรียกรองอันไดโอนไปนั้น”
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กผู็กพนัใหลูกหนีต้องช ําระหนีใ้หแกผูรับโอนแลว แตสํ าหรับสิทธทิีโ่อนกนัไปยอมโอนไปตามสภาพ
ทีเ่ปนอยูตอนทีม่กีารบอกกลาวแกลูกหนีเ้ทานัน้ กลาวคอื ถาลูกหนีม้ขีอตอสูอะไรทีจ่ะไมตองช ําระหนี้
แกผูโอนซ่ึงมอียูกอนการโอน ยอมสามารถยกขึน้ตอสูผูรับโอนไดทัง้ส้ินไมวาจะเปนขอตอสูเกีย่วกบั
ตวัผูโอนหรือโดยเฉพาะเกี่ยวกับหนี้ก็ตาม28

3.1.3 กลไกการคุมครองบุคคลภายนอก
การคุ มครองบุคคลภายนอกถือเปนประเด็นสํ าคัญอีกกรณีหนึ่งในการโอน   

สิทธิเรียกรอง แมวาในการพิจารณาเบื้องตนบุคคลภายนอกอาจมิใชคูกรณีหรือมีความเกี่ยวพันใดๆ
ในการโอนสทิธิเรียกรองอยางชดัเจนเทาใดนกั แตอยางไรกต็ามหากพเิคราะหใหดจีะเหน็วาบคุคลภายนอก
ถือวาเปนบุคคลที่มีความสํ าคัญซึ่งกฎหมายไดใหความคุมครองไวเชนเดียวกับคูกรณีและลูกหนี้
แหงสทิธเิรยีกรอง ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 30629

กฎหมายไดแยกกระบวนการในการโอนสิทธิเรียกรองไวเปนสองตอน คือ ตอนแรก การตกลง  
โอนสิทธิเรียกรองระหวางผูโอนและผูรับโอนซึ่งตองทํ าตามแบบที่กฎหมายกํ าหนดไว จึงจะมี     
ผลสมบูรณตามกฎหมาย และตอนที่สอง คือ การจะยกเอาการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้หรือ
บคุคลภายนอกไดนัน้จะตองบอกกลาวเปนหนงัสือหรือลูกหนีไ้ดใหความยนิยอมเปนหนงัสอื ดงันัน้
แมการโอนสทิธเิรียกรองจะมผีลสมบรูณตามกฎหมายหากแตมไิดท ําการบอกกลาว การโอนกย็งัไมสามารถ
ยกการโอนสทิธิเรียกรองขึน้ยนับคุคลภายนอกได เหตผุลทีก่ฎหมายก ําหนดใหตองบอกกลาวการโอน
เพื่อเปนการคุมครองลูกหนี้และบุคคลภายนอกโดยเปดเผยใหทราบวามีการโอนสิทธิเรียกรอง     
เกดิขึน้แลว ซ่ึงเมือ่มีการบอกกลาวการโอนแลวลูกหนีจ้ะทราบไดแตสํ าหรับบคุคลภายนอกทีก่ฎหมาย
ถือวาเมือ่ไดมกีารบอกกลาวแจงการโอนสทิธเิรียกรองไปยงัลูกหนีแ้ลว บคุคลภายนอกยอมทราบดวย
โดยปรยิาย ซ่ึงกฎหมายมองวาสํ าหรับบุคคลภายนอกแลวจะสามารถทราบการโอนสิทธิเรียกรองได
โดยการสอบถามจากลกูหนี ้ ซ่ึงมนีกักฎหมายทานหนึง่กลาววา “แมการโอนสทิธิจะไดท ําเปนหนงัสอื

                                                       
28 โสภณ รัตนากร. เลมเดิม. หนา 441-442
29 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
   มาตรา 306 “ การโอนหนี้อันพึงตองชํ าระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถาไมทํ าเปนหนังสือ 

ทานวาไมสมบรูณ อนึง่การโอนหนีน้ัน้ทานวาจะยกขึน้เปนขอตอสูลกูหนีห้รอืบคุคลภายนอกได แตเมือ่ไดบอกกลาว
การโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวยในการโอนนั้น คํ าบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานี้ ทานวา
ตองทํ าเปนหนังสือ

 ถาลูกหนี้ทํ าใหพอใจแกผูโอนดวยการใชเงิน หรือดวยประการอื่นเสียแตกอนไดรับบอกกลาว หรือ
กอนไดตกลงใหโอนไซร ลูกหนี้นั้นก็เปนอันหลุดพนจากหนี้”
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ถูกตองระหวางผู โอนกับผูรับโอนแลวก็ตาม ผลที่จะไดประโยชนจากการโอนสิทธิเรียกรอง       
เพื่อเอาชํ าระหนี้และอื่นๆ ยังไมเกิดมีขึ้น ผูรับโอนจะยกขึ้นอางวาไดมีการโอนสิทธิยันตอลูกหนี้
หรือบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดมีการบอกกลาวแจงการโอนไปยังลูกหนี้เปนหนังสือ หรือ
ลูกหนีไ้ดใหความยินยอมเปนหนังสือ ลํ าพงัแตการทํ าหนังสือระหวางโอนกันระหวางเจาหนี้ผูโอน
กบัผูรับโอน เปนแตนติกิรรมสญัญาใชบงัคบัเรยีกเอาประโยชนแหงการช ําระหนีจ้ากกนัไดในระหวาง
ผูโอนกับผูรับโอนหรือทายาทผูสืบสิทธิหนาที่โดยเฉพาะเทานั้น จะใชยันตอคนอ่ืนไมได เหตุผล  
อยูที่วาการโอนสิทธิตามมาตรา 306 เปนสิทธิเรียกรองในหนี้ที่พึงตองชํ าระตอเจาหนี้คนหนึ่ง     
โดยเฉพาะเจาะจง การทีเ่จาหนีไ้ดโอนสิทธิเรียกรองอนัมตีอลูกหนีใ้หแกใครไป ถาท ําในระหวางกนัเอง
มไิดบอกกลาวเปดเผยออกมาโดยทางหนึง่ทางใด ผูเปนลูกหนีห้รือบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วของกไ็มอาจ
ทีจ่ะรูได” “คลายกับเรื่องการไดทรัพยสิทธิโดยนิติกรรมตามหลักทั่วไปในมาตรา 1299 วรรค 130 
จะกลาวอางการไดมาตอเมื่อเปดเผยใหคนทั้งหลายทราบทางทะเบียน ความประสงคมุงคุมครอง
บคุคลภายนอกผูทํ าการโอนสุจริตมิใหตองเสียหาย แตการโอนสิทธิตามมาตรา 306 เปนเรื่องบุคคล
สิทธใินหนีไ้มใชทรัพยสิทธิจะเปดเผยทางทะเบยีนตามหลกัในมาตรา 1299 ไมไดจงึก ําหนดใหเปดเผย
โดยวิธีบอกกลาวแกลูกหนี้เปนหนังสือหรือใหลูกหนี้ยินยอมดวยเปนหนังสือ”31 จะเห็นไดวา
กฎหมายไดใหความสํ าคัญแกบุคคลภายนอกในระดับหนึ่ง

อยางไรก็ตาม การพิจารณาวากรณีที่จะถือวาเปนบุคคลภายนอกนั้น กลาวคือ 
เปนบุคคลภายนอกใดๆ ทีจ่ะพงึมาเกี่ยวของโตเถียงวามีการโอนแลวหรือไม หรือเปนบุคคลที่มิได
เกีย่วของกับการโอนสิทธิเรียกรองเปนบุคคลที่สาม (third person)32 อาจไดแก บุคคลภายนอกผูมิได
มคีวามเกีย่วของกบัการโอนสทิธเิรยีกรองมาแตตน เจาหนีข้องผูโอนผูจะใชสิทธเิรยีกรองของลกูหนี้

                                                       
30 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

  มาตรา 1299 “ภายในบังคับแหงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ทานวาการไดมา
โดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้นไมบริบูรณ เวนแตนิติกรรมจะได
ทํ าเปนหนังสือและไดจดทะเบียนการไดมากับพนักงานเจาหนาที่

 ถามีผูไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม 
สิทธิของผูไดมานั้นถายังมิไดจดทะเบียนไซร ทานวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไมได และสิทธิอันยังมิได
จดทะเบียนนั้น มิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริตและได       
จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลว
 31 เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. เลมเดิม. หนา 949-950.

32 จิ๊ด เศรษฐบุตร. เลมเดิม. หนา 181.
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ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 23333 เจาพนกังานบงัคบัคด ีบคุคลผูรับโอนสทิธเิรียกรอง
เดยีวกนักบัผูรับโอนรายอืน่ ซ่ึงผูรับโอนรายอืน่ไดท ําการบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีเ้ปนหนงัสอื
หรือลูกหนีไ้ดใหความยนิยอมเปนหนงัสอืกอน และเจาพนกังานพทิกัษทรพัยของผูโอนกรณศีาลไดมี
ค ําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือพิพากษาใหผูโอนสิทธิเรียกรองลมละลาย

โดยทีบ่ทบญัญตักิฎหมายมไิดก ําหนดบงัคบัวาตองท ําการโอนและท ําการบอกกลาว
หรือใหลูกหนีย้นิยอมในเวลาเดยีวกนักบัทีท่ ําการโอนสทิธิเรียกรอง ดงันัน้แมมกีารโอนสทิธเิรียกรอง
โดยท ําถูกตองตามแบบทีก่ฎหมายก ําหนดแลวสงผลใหการโอนสทิธิเรียกรองมผีลสมบรูณตามกฎหมาย
ก็ตาม หากแตภายหลังซึ่งอาจมีชวงระยะเวลาที่เนิ่นนานออกไปจากการโอนจึงจะทํ าการบอกกลาว
หรือใหความยนิยอมกนั ดงันัน้ตราบใดทีย่งัไมไดมกีารบอกกลาวหรือยนิยอมกนัจะยกเอาการบอกกลาว
หรือยนิยอมขึ้นยันตอลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกมิได

สํ าหรับการยกอางยันบุคคลภายนอกที่อาจเกิดขึ้นได อาทิ  กรณี  ก เปนเจาหนี้
ในสญัญากูของ ข  และ ก ไดโอนสิทธิเรียกรองให ค  โดยที่ ค ยังมิไดบอกกลาวการโอน หาก ง    
ซ่ึงเปนเจาหนีต้ามค ําพพิากษาของ ก ไดขอใหเจาพนกังานบงัคบัคดอีายดัสทิธินัน้ไว มใิห ข ชํ าระหนี้
แกใคร ดงันัน้ ค ผูรับโอนสทิธิเรียกรองซึง่ยงัมไิดมกีารบอกกลาวการโอนจะโตแยงคดัคานมใิหเจาหนี้
ของ ก หรือเจาพนักงานบังคับคดีใชสิทธินั้นมิไดกรณีหนึ่ง หรือกรณีภายหลัง ก โอนสิทธิเรียกรอง
ให ค แลว แตยงัมไิดบอกกลาวแจงการโอนสทิธิไปยงัลูกหนี ้หากระหวางนัน้ศาลมคี ําส่ังพทิกัษทรพัย
เดด็ขาดหรอืพพิากษาให  ก ลมละลาย เจาพนกังานพทิกัษทรัพยใชสิทธิเรียกเกบ็หนีสิ้นหรือทวงหนี ้ข
ลูกหนีข้อง ก ได ซ่ึง ค เปนผูรับโอนสทิธิเรียกรองมาแลวแตยงัมไิดบอกกลาวการโอนกจ็ะไมสามารถ
ยกการโอนสทิธเิรียกรองขึน้ยนัเจาพนกังานพทิกัษทรัพยไดเชนกนั ดงันีเ้ปนกรณทีีก่ฎหมายมุงประสงค
คุมครองบุคคลภายนอกที่ถือวาไมทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองเนื่องจากยังไมมีการบอกกลาว
แจงการโอนสิทธิเรียกรองเปนหนังสือไปยังลูกหนี้ ใหไมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้น     
ยนับุคคลภายนอกได

ในกรณบีคุคลภายนอกทีม่คีวามเกีย่วพนักบัการโอนสทิธเิรยีกรองยงัมปีระเดน็ปญหา
ทีค่วรพจิารณาอกีกรณี คอื การท ําผูโอนไดท ําการโอนสทิธิเรียกรองใหแกผูรับโอน อาทิ ในการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย ซ่ึงผูจํ าหนายสินทรัพยไดทํ าการโอนสินทรัพย อันไดแก สิทธิเรียกรอง  
ใหแกนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งเปนการโอนแบบขายขาด (True Sale) ดงันัน้ นิติบุคคลเฉพาะกิจจะเปน          
                                                       

33 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.
 มาตรา 233 “ถาลูกหนี้ขัดขืนไมยอมใชสิทธิเรียกรองหรือเพิกเฉยเสียไมใชสิทธิเรียกรอง เปนเหตุให        

เจาหนี้ตองเสียประโยชนไซร ทานวาเจาหนี้จะใชสิทธิเรียกรองนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อปองกัน  
สิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได เวนแตในขอที่เปนการของลูกหนี้สวนตัวโดยแท”
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ผูรับโอนสทิธเิรียกรองมาโดยสิน้เชงิ มไิดเปนเพยีงโอนประกนัหนีแ้ละหากตอมาปรากฏวาผูจ ําหนาย
สินทรพัยลมละลาย เจาพนกังานพทิกัษทรัพยซ่ึงถือเปนบคุคลภายนอกยอมไมอาจรวบรวมสทิธเิรียกรอง
หรืออายดัสิทธิเรียกรองของผูจํ าหนายสินทรัพยได แตผลจะตางกันหากวาในการโอนสิทธิเรียกรอง
เปนเพียงการโอนเปนประกันหนี้เทานั้น หากผูโอนลมละลาย เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจทํ า    
การรวบรวมทรัพยสินของผูโอนได เนื่องจากมองวาเปนเพียงการโอนประกันหนี้เงินกูเทานั้น       
ซ่ึงเปนประเด็นปญหาที่ควรนํ ามาพิจารณาวากฎหมายไดใหความคุมครองบุคคลภายนอกไวเพียงไร

นอกจากนีก้รณทีีย่งัไมมกีารบอกกลาวการโอนสทิธเิรยีกรอง ก ไดโอนสิทธเิรียกรอง
ให ค แลว โดยที่ ค ยังมิไดบอกกลาวแจงการโอนสิทธิไปยัง ข ระหวางนั้น ก ไดโอนสิทธิเรียกรอง
ใหคนอื่นอีก และผูรับโอนรายหลังไดทํ าการบอกกลาวแจงการโอนสิทธิไปยังลูกหนี้แลว กรณีนี้
เขาเปนบุคคลภายนอกที่ ค ไมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันไดเชนกัน กลาวคือ           
เปนบุคคลภายนอกในการโอนสิทธิเรียกรองสํ าหรับ ก และ ค หากแตผูรับโอนรายหลังซ่ึงไดมี   
การบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้กอน ดังนี้ผูรับโอนรายหลังจะมีฐานะเปนผูรับโอนที่สามารถ   
ยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยัน ค ซ่ึงถือเปนบุคคลภายนอกได ซ่ึงกรณีนี้เปนเรื่องที่บทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 30734 ไดใหความคุมครองบุคคลภายนอกไวในกรณี       
มีขอพิพาทสิทธิในการโอนตางราย โอนรายใดไดบอกกลาวการโอนกอนโอนรายนั้นมีสิทธิดีกวา
โอนรายอื่น ซ่ึงถือเปนผลรายของผูรับโอนรายแรกที่มิไดบอกกลาวการโอน ดงันัน้กฎหมายจึงให
ความคุมครองแกบุคคลภายนอกผูซ่ึงถือวาไมทราบวามีการโอนสิทธิเรียกรอง

ดงัทีไ่ดกลาวมาเปนกรณทีีก่ฎหมายมกีลไกในการคุมครองบคุคลภายนอกในการโอน
สิทธิเรียกรองไว แตอยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ควรนํ ามาพิจารณาวาการที่กฎหมายบัญญัติถึงกลไก
ในการคุมครองบุคคลภายนอกไว แตสํ าหรับทางปฏิบัติแลวกลไกดังกลาวไดใหความคุมครอง     
แกบคุคลภายนอกอยางเพียงพอแลวหรือไมนั้นตองนํ ามาวิเคราะหกันตอไป

นอกจากนี้ การที่ระบบกฎหมายไทยไดถือหลักการบอกกลาวการโอนกอน   
เปนสิ่งสํ าคัญ ดังนั้นหากมองในกรณีบุคคลภายนอกผูสุจริตไมทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองและ
ไดรับโอนสิทธิเรียกรองมา จะตองมาโตแยงในปญหาดังกลาวแมจะมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับ
เพื่อคุมครองบุคคลภายนอกไวก็ตามแตก็ยังถือเปนอุปสรรคอันสํ าคัญอยางยิ่งในการทํ านิติกรรม
เนื่องจากผู ประสงครับโอนสิทธิเรียกรองหรือบุคคลภายนอกไมอาจตรวจสอบวามีการโอน       

                                                       
34 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
   มาตรา 307 “ถาพิพาทอางสิทธิในการโอนตางราย โอนรายใดไดบอกกลาวหรือตกลงกอน โอนรายนั้น

มีสิทธิดีกวาโอนรายอื่นๆ”
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สิทธิเรียกรองนั้นๆ โดยตรวจสอบจากเจาหนี้ผูโอนไดหากผูโอนสิทธิเรียกรองไมสุจริตจึงตองทํ า
การตรวจสอบไปยังลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองกอนวามีการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวนี้ใหแกผูใด
แลวหรือไม และลูกหนี้ไดรับการบอกกลาวการโอนเปนหนังสือหรือไดยินยอมเปนหนังสือแลว
หรือไม เพือ่สรางความมัน่ใจแกบคุคลภายนอกกอนจะรบัโอนสทิธิเรียกรองนัน้ๆ มา ซ่ึงการด ําเนนิการ
ดงักลาวเปนการสรางภาระแกผูรับโอนสทิธเิรียกรองหรือบคุคลภายนอกเปนอยางยิง่อนัถือเปนอปุสรรค
ในการใชกฎหมายประการหนึ่ง

สํ าหรับกรณทีีค่วรน ํามาพจิารณาตอไปวาหากบคุคลภายนอกไดรูถึงการโอนรายแรก
อยูกอนแลวกอนทีผู่รับโอนรายแรกจะไดบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีเ้ปนหนงัสอื และบคุคลภายนอก
ยงัขนืรบัโอนสิทธิเรียกรองนั้นอยูอีก ปญหาวาบุคคลภายนอกจะยังคงมีสิทธิดีกวาผูรับโอนรายแรก
โดยอาศยัประโยชนจากบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา 307 ไดหรือไม ซ่ึงจะได
น ํามาวิเคราะหกันในบทตอไป

3.2  มาตรการตามหลักกฎหมายตางประเทศในการโอนสิทธิเรียกรอง

3.2.1 กฎหมายญี่ปุน
ระบบกฎหมายญีปุ่นซ่ึงใชประมวลกฎหมายแพง ไดมบีทบญัญตัใินเรือ่งการโอน

สิทธิเรียกรองไวในบทบัญญัติมาตรา 466-473 ซ่ึงเปนเรื่องการโอนสิทธิเรียกรองในกรณีทั่วไป 
นอกจากนีญ้ี่ปุนซึ่งมีวิวัฒนาการในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมจํ านวนมาก ยังมีการบัญญัติ
กฎหมายพเิศษขึน้มา ซ่ึงเปนบทบญัญตัอัินเกีย่วกบัการโอนสทิธิเรียกรองในการท ําธรุกรรมทางการเงนิ
สมยัใหม เพือ่ใชเปนกฎเกณฑพเิศษส ําหรบัการท ําธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหม อาท ิการแปลงสนิทรพัย
เปนหลักทรพัย การท ําแฟคตอริง่ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายทีเ่อ้ือตอการโอนสทิธเิรียกรองเปนจ ํานวนมาก  
ทั้งยังใหการคุมครองผูลงทุนจากกรณีผูโอนสิทธิเรียกรองลมละลาย มีกระบวนการในคุมครอง
บุคคลที่สาม ลดขั้นตอนทางกฎหมาย ชวยแกไขปญหาตางๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการโอนสิทธิเรียกรอง 
รวมถึงการรองรบัตอรูปแบบการโอนสทิธิเรียกรองตางทีจ่ะมขีึน้ในการท ําธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหม
เหลานี้ อาทิ การโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต เปนตน
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3.2.1.1 ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน
   กฎเกณฑการโอนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน35

1) เงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกรอง
โดยหลักตามประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน สิทธิเรียกรองทุกประเภท

สามารถโอนกนัไดเวนแตสภาพแหงหนีไ้มเปดชองใหโอน36 ไดแก สิทธเิรียกรองทีเ่ปนการเฉพาะตวั
สิทธเิรียกรองในการไดรับคาอุปการะเลี้ยงดู เปนตน

สํ าหรับเงื่อนไขในการโอนสิทธิเรียกรองใหชํ าระหนี้แกเจาหนี้   
คนใดคนหนึง่โดยเฉพาะเจาะจงนัน้ กฎหมายไมไดก ําหนดแบบพธีิไว การโอนสทิธิเรียกรองจงึสามารถ
โอนกันไดและมีผลสมบูรณทันทีที่คูสัญญาสองฝาย ไดแก ผูโอนและผูรับโอนไดแสดงเจตนา    
ตองตรงกนัในการโอนโดยจะท ําเปนหนงัสอืหรือไมกไ็ด อีกทัง้ไมมขีอก ําหนดวาจะตองสงมอบเอกสาร
หรือหลักฐานแหงสิทธิตอกัน

2) การนํ าผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันตอบุคคลอื่น
(1) การยกขึ้นยันลูกหนี้

การจะยกการโอนสทิธิเรียกรองนัน้ขึน้ยนัลูกหนีห้รือบคุคลภายนอกได
เมื่อผูโอนไดมีหนังสือบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมเปนหนังสือ  
ในการโอนนั้นตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 467 วรรค 137

                                                       
35 Hiroshi Oda. Basic Japanese Law. pp. 107-108; Becker. Annotated Civil Code of Japan. pp. 73-80.
36 The Civil Code of  Japan
   Article 466  “An Obligation – right may  be assigned unless its nature does not permit assignment.   
   The provision of the preceding paragraph shall not apply if the parties have declared an intention to 

the contrary, but such declaration of intention may not be set up against a third person who has acted in good 
faith.”

   สิทธิเรียกรองสามารถโอนกันได เวนแตสภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหโอน
  ความในวรรคกอนไมใชบังคับหากคูสัญญาตกลงกันไวเปนอยางอื่น แตการตกลงเชนวานั้นไมสามารถ

ยกขึ้นตอสูบุคคลภายนอกผูสุจริตได
37 The Civil Code of Japan
   Article 467 “ The assignment of a nominative obligation – right may not be set up against the 

obligor or any other third person, unless the assignor has given notice thereof the obligor or the obligor has 
consented thereto.

   The notice or consent referred to in the preceding paragraph may not be set up against a third person 
other than the obligor unless it is set forth in an instrument bearing an authenticated date.”
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(2) การยกขึ้นยันบุคคลภายนอก
การโอนสิทธิเรียกรองจะสามารถยกขึ้นยันบุคคลภายนอกได

ตอเมือ่ผูโอนไดบอกกลาวการโอนแกลูกหนีห้รือลูกหนีไ้ดใหความยนิยอมดวยในการโอน โดยการท ํา
เปนหนังสือที่มีการบันทึกเวลาระบุชัดเจนเปนทางการหรือเปนเอกสารซึ่งรับรองโดยเจาพนักงาน  
ผูมอํี านาจและระบวุนัที่แนนอนในการบอกกลาวตามประมวลกฎหมายแพงญีปุ่น มาตรา 467 วรรค 2

การที่ผู โอนกับผูรับโอนตกลงโอนสิทธิเรียกรองกันมีผลให
สิทธเิรียกรองโอนผานมอืจากผูโอนไปยงัผูรับโอนทนัท ี แตการจะยกขึน้ตอสูลูกหนีไ้ดตอเมือ่ลูกหนี้
รูถึงการโอนแลว ไมวาจะโดยวิธีการที่ผูโอนบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอมดวย
ในการโอนโดยการยกขึ้นตอสูลูกหนี้นี้ คือ การที่ผูรับโอนเรียกใหลูกหนี้ชํ าระหนี้ และการโอน
สิทธิเรียกรองที่จะยกขึ้นตอสูบุคคลภายนอกไดตอเมื่อการบอกกลาวหรือใหความยินยอมนั้นไดทํ า
เปนหนังสือลงวันที่และรับรองโดยเจาพนักงานผูมีอํ านาจ ซ่ึงการบอกกลาวการโอนหรือการให
ความยนิยอมดงักลาวใชเปนเกณฑในการพจิารณาสทิธิของบคุคลภายนอก โดยบคุคลภายนอกทีไ่ดรับ
ความยนิยอมจากลูกหนี้กอนยอมมีสิทธิดีกวาผูอ่ืน

โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงญี่ปุ นกํ าหนดวา   
ในการอางการโอนสทิธิเรียกรองยนับคุคลภายนอกนัน้ มาตรา 467 วรรค 2 ใหถือหลักวาผูทีบ่อกกลาว
การโอนกอนมีสิทธิดีกวา ดังเชนหลักกฎหมายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย

3) ผลทางกฎหมายของการโอนสิทธิเรียกรอง
 กรณทีีลู่กหนีไ้ดใหความยนิยอมโดยไมอิดเอือ้น แมวามกีรณทีีย่กขึน้
เปนขอตอสูผูโอนไดก็ตาม ลูกหนี้ไมอาจยกกรณีเหลานั้นขึ้นตอสูผูรับโอนได38

                                                                                                                                                              
  การโอนสิทธิเรียกรองไมอาจยกขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก เวนแตผูโอนไดบอกกลาวการโอน

สิทธิเรียกรองไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมในการนั้นแลว
  การบอกกลาวหรอืใหความยนิยอมตามวรรคกอนไมอาจยกขึน้ยนับคุคลภายนอกได เวนแตการบอกกลาว

หรือใหความยินยอมนั้นไดทํ าเปนเอกสาร ลงวันที่ รับรองโดยเจาพนักงาน
38 Article 468 When the debtor has given the concert of the preceding Article without making any 

reservation, even when there are circumstances which could have been set up against the assignor, they cannot 
be set up against the assignee. But if the debtor has paid anything to the assignors in extinguish the obligation to 
the assignor, he may regard it as non-existent.

    When the assignor has merely notified the assignment to the debtor, the leter may set up against the 
against the assignee any defense which he could have set up against the assignor previous to the receipt of such 
notification.
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กรณทีีลู่กหนี้เพียงไดรับคํ าบอกกลาวลูกหนี้ยอมสามารถยกเอากรณี
ทีอ่าจใชยกเปนขอตอสูผูโอนขึ้นตอสูผูรับโอนได

3.2.1.2 กฎหมายญีปุ่น ป ค.ศ. 1998 กฎหมายวาดวยกฎเกณฑพเิศษส ําหรบักลไก
การยกผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นตอสูบุคคลภายนอก (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กฎหมายเลขที่ 104 

(The Law Prescribing Exceptions etc. to The Civil Code Enrequirements for Setting Up 
Against a Third Party to an Assignment of Claims)

กฎหมายดงักลาวนีไ้ดจดัท ําขึน้เนือ่งจากการท ําธรุกรรมการแปลงสนิทรพัย
เปนหลักทรัพยมีการพัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็วในญี่ปุน โดยที่การท ําธุรกรรมดังกลาวมีการนํ า
กระบวนการโอนสิทธิเรียกรองมาใช ซ่ึงการโอนสิทธิเรียกรองที่นํ ามาใชในกรณีที่มีลูกหนี้แหงสิทธิ
จ ํานวนมากอาจเกดิปญหาในการด ําเนนิการแจงการบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีน้ัน้อาจตองเสยีเวลา
และคาใชจายเปนจ ํานวนมาก และในการท ําธรุกรรมดงักลาวจะมกีรณกีารโอนสทิธิเรียกรองในอนาคต
(Future cash flows) ซ่ึงเปนประเด็นปญหาสํ าคัญในการกํ าหนดถึงความมีผลสมบูรณตามกฎหมาย
ของการโอนสิทธิเรียกรองในกรณีดังกลาว ซ่ึงกฎหมายที่มีอยูเดิมไมสามารถกํ าหนดขอบเขตหรือ
ความมีผลทางกฎหมายที่ชัดเจนได รวมถึงปญหาในการคุมครองบุคคลภายนอก (Third Parties) 
(สํ าหรับการโอนสิทธิเรียกรองเนื่องจากกฎหมายเดิมยังไมไดใหความสํ าคัญในการคุมครองตอ
บุคคลภายนอกมากเทาใดนัก) ดังนั้นญี่ปุนจึงมีการจัดทํ ากฎหมายพิเศษนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค
เพือ่แกไขปญหาทีเ่กดิขึน้จากทีก่ลาวมา อันเกดิจากการโอนสทิธเิรียกรองในการท ําธรุกรรมการเงนิตางๆ
อาทิ การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย

กฎหมายนี้บัญญัติขึ้นเพื่อใชสํ าหรับการโอนสิทธิเรียกรองทางการคา
ในฐานะที่เปนกฏเกณฑพิเศษเฉพาะวิธีการเพื่อยกผลการโอนขึ้นยันตอบุคคลภายนอก โดยให
สามารถเลอืกใชวธีิการหรอืกฏเกณฑดงักลาวไดโดยทีก่ฏเกณฑตามกฏหมายพิเศษนี้ถือเปนทางเลือก
ในการใชกฎหมาย ก ําหนดล ําดบัสิทธิในการช ําระหนี ้การคุมครองบคุคลภายนอก ซ่ึงหลักเกณฑสํ าคญั
ที่นํ ามาใช คือ ก ําหนดใหมีการนํ าระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองมาใชเพื่อเปนการเพิ่มเติม         

                                                                                                                                                              
   มาตรา 468 “หากลูกหนี้ไดรับความยินยอมตามความในมาตรากอนโดยมิไดอิดเอื้อน แมจะมีกรณี      

ที่อาจยกขึ้นเปนขอตอสูผูโอนไดก็ตาม ลูกหนี้ก็ไมอาจยกกรณีเหลานั้นขึ้นเปนขอตอสูผูรับโอนไดเชนกัน แตถา
เพื่อใหระงับหนี้ลูกหนี้ไดมอบทรัพยสินแกผูโอน ลูกหนี้ยอมมีสิทธิไดรับทรัพยสินนั้นคืน หรือเพื่อการนั้นลูกหนี้
รับภาระเปนหนี้อยางหนึ่งอยางใดขึ้นใหม ใหถือวาหนี้นั้นไมไดกอขึ้นเลย

  ในกรณีที่ผูโอนเพียงแตไดรับคํ าบอกกลาวการโอนตอลูกหนี้ ลูกหนี้ยอมสามารถยกเอากรณีที่ตน    
อาจใชเปนขอตอสูผูโอนกอนที่จะไดรับคํ าบอกกลาวมาเปนขอตอสูผูรับโอนได”
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เกี่ยวกับการบังคับหลักประกันในการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยโดยมีเจตนาเพื่อสนับสนุนใหมี
การระดมทุนโดยการใหโอกาสผูทํ าธุรกิจที่ขาดเงินทุนใหสามารถนํ าสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับเงินหรือ
ทรัพยสินมาเปนหลักประกันไดแทนที่จะใชแตอสังหาริมทรัพยมาเปนหลักประกันไดเพียงเทานั้น 
ซ่ึงแตเดิมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตามกฏหมายญี่ปุนผูที่จะโอนสิทธิเรียกรองจะตองมี
หนาที่ในการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองหรือไดรับความยินยอมจากลูกหนี้แหงสิทธิทุกราย
อีกทัง้ตองมกีระบวนการรบัรองการโอนสทิธเิรียกรองโดยตองใหโนตารพีบับลคิประทบัตรารบัรองดวย
ซ่ึงการตองปฎิบัติตามกระบวนการดังกลาวทํ าใหเกิดภาระและคาใชจายจํ านวนมาก เนื่องจาก     
การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยนั้นจะมีการโอนสิทธิเรียกรองใหแกนิติบุคคลเฉพาะกิจ          
ครั้งละจํ านวนมากๆ เพือ่เปนการหนุนหลังหลักทรัพยที่ออกจํ าหนาย อีกทั้งการแจงการบอกกลาว
การโอนสิทธิเรียกรองจะเกิดปญหาในกรณีที่ลูกหนี้แหงสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู ดังนั้นผูแจง
การโอนสทิธไิมวาจะเปนนติบิคุคลเฉพาะกจิหรอืผูโอน จะไมสามารถบอกกลาวการโอนสทิธไิดในทนัที
ตองใชเวลาตรวจสอบรายละเอียดของลูกหนี้อีกครั้งสงผลใหเกิดความลาชา39

นอกจากนีแ้ลวกฎหมายพเิศษนีย้งับญัญตัถึิงกระบวนการโอนสทิธเิรียกรอง
ในอนาคต (Future cash flows) การก ําหนดถึงความมีผลทางกฎหมายของการโอนสิทธิเรียกรอง   
ในอนาคต ซ่ึงการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตนี้ถือเปนเรื่องที่มีการนํ ามาใชในการทํ าธุรกรรม   
เปนจํ านวนมาก

โดยทีก่ฎหมายดงักลาวมหีลักการสํ าคัญคือการกํ าหนดระบบจดทะเบียน
การโอนสทิธเิรียกรองขึน้มาเพือ่แกไขปญหาตางๆ ทีเ่กดิจากการโอนสทิธิเรียกรองในธรุกรรมทางการเงนิ
สมัยใหมดังที่กลาวมา ทั้งนี้รวมถึงเปนการใหความคุมครองแกบุคคลภายนอก (Third parties)      
ใหสามารถตรวจสอบการโอนสิทธิเรียกรองตางๆ ทีม่กีารจดทะเบียนได

1) หลักการสํ าคัญ
กฎหมายไดก ําหนดวธีิการใหมกีารจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรอง

เพื่อแยกกระบวนการใชยันลูกหนี้และการใชยันบุคคลภายนอกออกจากกันซึ่งเมื่อไดจดทะเบียน
การโอนสิทธิเรียกรองแลว ก็ไมจํ าตองบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองใหแกลูกหนี้แหงสิทธิ       
ในแตละรายอีก ถือเปนแนวทางใหมในการแกไขปญหาขอกฎหมายและความลาชาและยังชวยลด
คาใชจายในการทํ าธุรกรรมสมัยใหมที่เกิดจากกระบวนการโอนสิทธิเรียกรอง
                                                       

39 Roy B. True. New Developments in Japanese Asset Securitization: open the Floodgates. from 
www.tuj.ac.jp; Masaru Ono, Nishimura & Partners. Tokyo.  Securitization thrives despite economic dip.  from
www.expertguides.com; Kazamoto Kitamura. Perfection Law clears way for financing opportunities. from
www.iflr.com
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นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวยังไดกํ าหนดหลักเกณฑไหสามารถ  
น ําสทิธิเรียกรองในอนาคต (Future case flows) มาจดทะเบยีนได โดยก ําหนดความมผีลทางกฎหมาย
ของการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตไว กลาวคือ สามารถนํ าสิทธิเรียกรองที่จะเกิดในอนาคต       
มาจดทะเบยีนโอนแกกันได หากวาสิทธิเรียกรองในอนาคตดังกลาวนั้นจะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน
และสามารถระบุไดถึงการเกิดสิทธิ มูลคาของสิทธิเรียกรองนั้นๆ ซ่ึงระบบจดทะเบียนจะกํ าหนด
ใหการมผีลทางกฎหมายของการโอนสทิธิเรียกรองในอนาคตมผีลไปถงึเมือ่สิทธิเรียกรองนัน้ไดเกดิขึน้
และตอไปในอนาคตโดยถือวันเวลาในการจดทะเบียนเปนสํ าคัญ40

2) ขอบเขตการบังคับของกฎหมาย
(1) ผูโอน41

กฎหมายไดกํ าหนดใหเฉพาะกรณีที่นิติบุคคลที่เปนผูโอน  
สิทธเิรยีกรองโดยมีวัตถุประสงคในการระดมทุนเปนสํ าคัญ  ใหสามารถใชกฎเกณฑการจดทะเบียน
การโอนสิทธิเรียกรองได

(2) ผูรับโอน
กฎหมายมไิดก ําหนดคณุลักษณะของผูรับโอนไว ดงันัน้ผูรับโอน

จงึอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได
3) คณุลักษณะของการโอนสทิธเิรียกรองทีอ่าจจดทะเบยีนไดตามกลไก

ทีก่ฎหมายกํ าหนด

                                                       
40 Masaru ono. Unique aspect of  Japanese securitization relating to the assignment of financial assets.

from www.law.duke.edu
41 Article 2 Exceptions to requirements for setting up against a third party to an assignment of  claims.
   (1) When a corporation assigns claims (where such claims are nominated pecuniary claims), if the 

claim assignment is registered in a claim assignment registration file, it shall be  regarded,  in relation to a third 
party, that notice with officially stamped date is given to the debtors as provided for under Article 467 of the 
Civil Code. In this case, the date of  the registration shall be regarded as the officially stamped date.
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(1) การโอนสิทธิเรียกรองทั่วไป ซ่ึงเปนการโอนขายสิทธิเรียกรอง
อันมผีลทํ าใหสิทธิเรียกรองหลุดไปจากกองทรัพยสินของผูโอนโดยเด็ดขาด (True Sale)42

(2) การจํ านํ าสิทธิ
(3) การโอนไปเปนประกนัซ่ึงหมายถงึ การโอนทีม่ผีลท ําใหสิทธเิรยีกรอง

ไปอยูในกองทรัพยสินของผูรับโอนอยางมีเงื่อนไข ผูรับโอนกลายเปนผูทรงสิทธิบนเงื่อนไขที่วา
หากผูโอนชํ าระหนี้ที่มีตอผูรับโอนสิทธิเรียกรองจะตองโอนกลับมายังกองทรัพยสินของผูโอน    
แตกรณผูีโอนไมชํ าระหนีแ้กผูรับโอนผูรับโอนมสิีทธเิรยีกรองใหลูกหนีแ้หงสิทธนิัน้ช ําระหนีแ้กตน

4) ขอบเขตเกีย่วกบัสทิธิเรียกรองทีก่ฎหมายก ําหนดใหน ํามาจดทะเบยีนได
(1)  สิทธิเรียกรองใหชํ าระหนี้เงิน
(2) สิทธิเรียกรองในอนาคต โดยที่ระบบจดทะเบียนการโอน   

สิทธิเรียกรองตามกฎหมายญีปุ่นนัน้ แตเดมิจ ํากดัใหสามารถกระท ําไดเฉพาะในการโอนสทิธิเรียกรอง
ทีเ่กดิจากสญัญาเชาเทานัน้ แตตอมาไดมกีารอนญุาตใหสามารถจดทะเบยีนการโอนสทิธิเรียกรองอืน่ๆ
ไดอีกจ ํานวนมาก และมีการแกไขกฎหมายใหสามารถใชระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองได
กบัการโอนสิทธิเรียกรองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได โดยมีหลักการสํ าคัญ คอื หามมิใหจดทะเบียน
โอนสิทธิเรียกรองซึ่งจะเกิดขึ้นแกผูโอนในอนาคต โดยที่ผูโอนไมสามารถระบุเหตุผลของการเกิด
สิทธิเรียกรองดงักลาว และไมสามารถระบรุะยะเวลาทีจ่ะเกดิสทิธเิรียกรองและวนัทีสิ่ทธเิรียกรองนัน้
ส้ินสดุ ดงัเชนกรณีระบบจดทะเบียนจะจดทะเบียนการโอนสิทธิในหลักประกันเหนือสิทธิเรียกรอง
สํ าหรับจํ านวนเงินที่จะครบกํ าหนดชํ าระโดยบุคคลหนึ่งในเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม 
ป พ.ศ. 2535 แตระบบไมรับจดทะเบียนการโอนสิทธิในหลักประกันเหนือสิทธิเรียกรองสํ าหรับ
จ ํานวนเงนิทีจ่ะครบก ําหนดช ําระโดยลูกหนีแ้หงสทิธิตลอดชวีติของลกูหนีน้ัน้ ดงันัน้หากเปนสทิธิเรียกรอง
ในอนาคตทีส่ามารถระบไุดวาสทิธิเกดิเมือ่ใด มมีลูคา เหตเุกดิสทิธิเมือ่ใดกส็ามารถน ํามาจดทะเบยีนได

                                                       
42 True Sale การขายทีแ่ทจรงิ เปนค ําทีม่คีวามหมายทางเทคนคิ  (Technical term) ทีใ่ชเพือ่สือ่ความหมาย

ของลกัษณะการขายสนิทรพัยทีเ่ปนไปตามหลกัเกณฑในเรือ่งทีเ่กีย่วของในแตละเรือ่งทีอ่าจมหีลักเกณฑทีแ่ตกตางกนั
ออกไป และสํ าหรับ True sale ทางดานกฎหมาย จะหมายถึง การโอนสินทรัพยที่จะทํ าใหนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(spv) มีสิทธิสมบูรณตามกฎหมายในฐานะเจาของสินทรัพยในอันที่จะบังคับ จํ าหนาย ใชสอย หรือจัดการ         
สินทรัพยอยางใดๆ  รวมทั้งจะไมถูกผลกระทบจากการที่ ผูโอนสินทรัพย (originator) ลมละลาย กลาวคือ ในกรณี
ที่ลมละลาย นิติกรรมการโอนสินทรัพยระหวางผูโอนสินทรัพย และนิติบุคคลเฉพาะกิจ จะไมถูกเพิกถอนภายใต
กฎหมายลมละลาย ซึ่ง True Sale นี้ ถือเปนประเด็นสํ าคัญในการพิจารณารับโอนสินทรัพยในการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพยของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
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5) ขอความในการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรอง43

ในการจดทะเบยีนการโอนสทิธิเรียกรองจะมรีายละเอยีดทางทะเบยีน
คือ

(1) ช่ือทางการคาหรือช่ือและสํ านักงานใหญผูโอน
(2) ช่ือและที่อยูของผูรับโอน
(3) สํ านักงานของผูโอนหรือผูรับโอนที่ตั้งอยู
(4) มลูเหตใุนการจดทะเบยีน เชน โอนทัว่ไป โอนเปนประกนั จ ําน ํา

มกีารระบุวันเวลาที่โอนสิทธิเรียกรองแสดงในรายการจดทะเบียน
(5) มูลคาทั้งหมดของสิทธิเรียกรองที่โอน
(6) ลูกหนี้แหงสิทธิหรือส่ิงอื่นใดที่จะสามารถกํ าหนดความชัดเจน

ของลูกหนี้ได
(7) ระยะเวลามีผลของการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรอง
(8) หมายเลขทะเบียน
(9) วนัและเวลาที่จดทะเบียน

                                                       
43 Article 5 Claim Assignment Registration
  (1) Claims assignment registration shall occur by recordation of  the following matters in a claim 

assignment file which is made of a magnetic disc ( this include devices which can precisely record specified 
matters in a corresponding manner ) in accordance with application of both an a corresponding manner) in 
accordance with application of both an assignor and an assignee:
 ((1)) the  trade name or name, and main office of an assignor ;

((2)) the name and address of an assignee (when an assignee is a corporation, then the trade 
name and main office);

((3)) when the main office of an assignor or an assignee is located in a foreign country, then its 
office located in Japan;

((4)) the cause for registration and date thereof ;
((5)) the total amount of assigned claims;
((6)) the debtors of assigned claims and other required matters provided for under the 

ordinance of the Ministry of Justice to identify the claims;
((7)) the duration of claim assignment registration;
((8)) the registration number; and,
((9)) the date of registration.
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6) ระยะเวลามีผลใชบังคับของการจดทะเบียน44

กฎหมายกํ าหนดวาการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองที่มีอยู   
ในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยยังไมอาจระบุผูกอสิทธิเรียกรองไดอยางแนนอนจะมีผล
ไมเกนิ 10 ป นับจากวันที่ไดจดทะเบียนและสํ าหรับสิทธิเรียกรองอื่นใดที่มีอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป 
จงึตองขอขยายระยะเวลาการจดทะเบียนใหมทันทีที่ครบกํ าหนด 10 ป

                                                       
44 Article 5 Claim Assignment Registration
   (2) The duration provided for in Article 5 (1) ((7))  shall not extend beyond 50 years, unless special 

circumstances exist which require that the duration should extend beyond 50 years.
  (3)  When an assigned claim with claims assignment registration (“the original registration” in this 

section) is further assigned by the original assignee, and this later assignment also receives claim assignment 
registration ( “the new registration” in this section)  prior to the expiration of the original registration, if the 
expiration date of the duration of the new registration falls after that of the duration of the original considered to 
be extended, in relation to this claim, until the expiration date of the duration of the new registration.

  (4) When an assigned claim with claim assignment registration is further assigned by the original 
assignee, if notice or approval for such further assignment as provided for under Article 467 of the Civil Code is 
given prior to the expiration  of the claim assignment registration (except for the case that notice is regarded to 
be given in accordance with Article 2 (1) ), then the duration of the claim assignment registration of the original 
assignment shall be regarded as unlimited, in relation to this claim.

  Article 6 Extension registration
  (1) An assignor and assignee of claim assignment registration may apply to extenfvthe duration of 

registration. Notwithstanding, extensions shall not be permitted in violation of Article 5 (2).
  (2)  The extension registration of the duration as provide under Article 6 (1) (hereinafter “extension 

registration”) shall occur by recordation of the following matters in the claims assignment registration file of the 
claim assignment registration:

((1)) the fact that duration of the claim assignment registration shall be extended;
((2)) the duration fixed by extension;
((3)) the registration number; and,
((4)) the date of registration.
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7) สถานที่จดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรอง45

ระบบการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้ จะมีนายทะเบียน
เปนผูดูแลระบบทะเบียนซ่ึงสํ านักงานอยูที่กระทรวงยุติธรรม

8) ผลการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรอง
(1) การยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้46

ในระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้ บางกรณียังคงใช
หลักการแจงลูกหนี้ใหทราบถึงการโอนโดยผูบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองสามารถกระทํ าได
โดยผูโอนและผูรับโอน วิธีการ คือ มหีนงัสอืบอกกลาวและสงมอบใบรับรองแสดงการจดทะเบียน
การโอนแกลูกหนีใ้นกรณทีีผู่รับโอนจะท ําการใชสิทธิเรียกรองตอลูกหนี ้ โดยถือเวลาในการบอกกลาว
การโอนเปนหลัก

                                                       
45 Article 3 Registry Office
   (1) The offices for claim assignment registration shall be those Legal Affairs Bureaus, District Legal 

Affairs Bureaus and Branch Offices or Local Offices thereof designated by The Minister of Justice (in Article 4 
these are referred to as “Designated Legal Affairs Bureaus etc.”) as registry offices.

   (2) The designations of Article 3 (1) shall be promulgated.
   Article 4 Registrar

                   Officers  of  the Designated Legal Affairs Bureaus etc. designated by their directors shall perform 
the work of claim assignment  registration in the registry offices as registrars.

46 Article  2  Exceptions to requirements for setting up against a third party to an assignment of  claims
                  (1) When a corporation assigns claims (where such claims are nominated pecuniary claims), if the 
claim assignment is registered in a claim assignment registration file, it shall be regarded, in relation to a third 
party, that notice with officially stamped date is given to the debtors as provided for under Article 467 of the
Civil Code. In this case, the date of the registration shall be regarded as the officially stamped date.

  (2) When registration occurs as provided for under Article 2 (1) (hereinafter “claim assignment 
registration”), if the assignor or the assignee notified the depots of the assignment and the registration by 
delivery of registration certificates as provided for under Article 8 (2) or if the debtors approve the assignment 
and the registration, the effect of Article 2 (1) shall apply to the debtors.
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(2) การคุมครองลูกหนี้47

หากลูกหนี้มีขอตอสูใดๆที่มีตอผูโอนกอนไดรับคํ าบอกกลาว  
กจ็ะสามารถยกขึ้นยันผู รับโอนไดตามหลักประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนมาตรา 46848

นอกจากนี้กฎหมายไดกํ าหนดเกี่ยวกับการคุมครองลูกหนี้ไว
คือ ใหลูกหนี้หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาสืบคนทางทะเบียนในสวนที่เกี่ยวของกับลูกหนี้หรือ    
ผูมีสวนไดเสียได49

                                                       
47 Article 2 Exceptions to requirements for setting up against a third party to an assignment of claims.
   (3) Among the situations of Article 2 (2), Article 468 (2) of the Civil Code shall only apply if notice 

provided for under Article 2 (2) is given to the debtors. In this case, the debtors can set up against the assignee 
any defense which has arisen against the the assignor  prior to receipt of the notice.

48 Article 468 When the debtor has given the consent of the preceding Article without making any 
reservation, even when there are circumstances which could have been set up against the assignor, they cannot 
be set up against the assignee. But if the debtor has paid anything to the assignors in extinguish the obligation to 
the assignor, he may regard it as non-existent.

   When the assignor has merely notified the assignment to the debtor, the leter may set up against the 
against the assignee any defense which he could have set up against the assignor previous to the receipt of such 
notification.

  มาตรา 468 “หากลูกหนี้ไดรับความยินยอมตามความในมาตรากอนโดยมิไดอิดเอื้อน แมจะมีกรณี       
ที่อาจยกขึ้นเปนขอตอสูผูโอนไดก็ตาม ลูกหนี้ก็ไมอาจยกกรณีเหลานั้นขึ้นเปนขอตอสูผูรับโอนไดเชนกัน แตถา
เพื่อใหระงับหนี้ลูกหนี้ไดมอบทรัพยสินแกผูโอน ลูกหนี้ยอมมีสิทธิไดรับทรัพยสินนั้นคืน หรือเพื่อการนั้นลูกหนี้
รับภาระเปนหนี้อยางหนึ่งอยางใดขึ้นใหม ใหถือวาหนี้นั้นไมไดกอขึ้นเลย

  ในกรณีที่ผูโอนเพียงแตไดรับคํ าบอกกลาวการโอนตอลูกหนี้ ลูกหนี้ยอมสามารถยกเอากรณีที่ตน    
อาจใชเปนขอตอสูผูโอนกอนที่จะไดรับคํ าบอกกลาวมาเปนขอตอสูผูโอนได”

49 Article 8 Delivery of summary registration certificates and registration certificates
   (1) Any person may demand delivery of a certificate from a register proving a summary of the 

registered matters recorded in the claim assignment registration file (registered  matters except for the matters 
provided for in Article 5 (1) ((6)) and Article 7 (3) ((2)) ,this shall be referred to as “summary registered  
matters” in Article 9 (1) (the certificate shall be referred to as  “summery registration certificate”)

   (2) An assignor, an assignee and other interested person of the assigned claims as determined by the 
Cabinet Order may demand delivery of a certificate from a registrar proving all of the registered matters 
recorded in the claim assignment registration file (hereinafter “registration certificate”).
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9) การยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันบุคคลภายนอก50

ใหถือการจดทะเบยีนการโอนมผีลเทากบัหนงัสอืมบีอกกลาวการโอน
ไปถงึลูกหนี้ที่มีการบันทึกเวลาเปนทางการตามประมวลกฎหมายแพง

10) การคุมครองบุคคลภายนอก51

โดยระบบการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้เปดโอกาสให
บุคคลภายนอกสามารถสืบคนทางทะเบียนเกี่ยวกับรายการในการจดทะเบียนในสวนที่มิใชขอมูล  
ทีจ่ะเสยีหายแกผูโอนและลูกหนี้ได อีกทั้งมีการกํ าหนดความรับผิดของนิติบุคคลจะแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรพัยไมแสดงหนงัสอืสํ าคญัการจดทะเบยีนดงักลาวในโครงการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย
จะถือวานิติบุคคลนั้นกระทํ าการโดยประมาทเลินเลออันจะสงผลใหบุคคลภายนอกไมสามารถ

                                                       
50 Article 2 Exceptions to requirements for setting up against a third party to an assignment of claims.
   (1) When a corporation assigns claims (where such claims are nominated pecuniary claims), if the 

claim assignment is registered in a claim assignment registration file, it shall be  regarded,  in relation to a third 
party, that notice with officially stamped date is given to the debtors as provided for under Article 467 of the 
Civil Code. In this case, the date of  the registration shall be regarded as the officially stamped date.

   The Civil Code of Japan
   Article 467  Assignment of nominated claim – requirement for setting up  Against
   The assignment of a nominated claim cannot be set up against the obligor or any other third party, 

unless the assignor has given notice thereof to the obligor or the obligor has approved thereto.
                   The notice or approval mentioned in the proceeding section cannot be set up against a third party 
other than the obligor, unless it is with an officially stamped date.

 การโอนสิทธิเรียกรองไมอาจยกขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก เวนแตผูโอนไดบอกกลาวการโอน
สิทธิเรียกรองไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมในการนั้นแลว

 การบอกกลาวหรอืใหความยนิยอมตามวรรคกอนไมอาจยกขึน้ยนับคุคลภายนอกได เวนแตการบอกกลาว
หรือใหความยินยอมนั้นไดทํ าเปนเอกสาร ลงวันที่ รับรองโดยเจาพนักงาน

51 Article 8 Delivery of summary registration certificates and registration certificates
   (1) Any person may demand delivery of a certificate from a register proving a summary of the 

registered matters recorded in the claim assignment registration file (registered  matters except for the matters 
provided for in Article 5 (1) ((6))and Article 7 (3) ((2)) ,this shall be referred to as “summary registered  
matters”  in Article 9 (1) (the certificate shall be referred to as  “summery registration certificate”

    (2) An assignor, an assignee and other interested person of the assigned claims as determined by the 
Cabinet Order may demand delivery of a certificate from a registrar proving all of the registered matters 
recorded in the claim assignment registration file (hereinafter “registration certificate”.
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ทราบไดวาสนิทรพัยดงักลาวมกีารน ํามาเปนหลักประกนัหรอืมกีารโอนสทิธเิรียกรอง ซ่ึงขอดขีองระบบ
จดทะเบียนจะชวยใหบุคคลภายนอกสามารถทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองและชวยลดความเสี่ยง
ของเจาหนี้หากจะรับสินทรัพยใดๆมาเปนหลักประกันหรือรับโอนสิทธิเรียกรองซึ่งจะเปน
ประโยชนในแกการระดมทุนอยางมาก

11) การจัดลํ าดับสิทธิของผูรับโอน52

กฎหมายถือการจดทะเบียนการโอนมีผลเทากับหนังสือบอกกลาว
การโอนที่มีการบันทึกเวลาเปนทางการ

3.2.2 การโอนสิทธิเรียกรองตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการโอนสิทธิเรียกรอง
ในการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001 (Convention on Assignment of Receivable in International Trade
2001)

หลักการใน Convention on Assignment of Receivable in International Trade 
2001 นี้ มีแนวทางจากการที่คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ 
(United Nation Commission on International Trade Law: UNCITRAL) ซ่ึงเปนหนวยงาน         
ของสหประชาชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากฎหมายการคาระหวางประเทศไดจัดทํ า
อนสัุญญานีข้ึน้โดยมวีตัถุประสงคเพือ่ขจดัปญหาและอปุสรรคดานกฎหมายในการโอนสทิธเิรยีกรอง
ใหสามารถทํ าไดงายและรวดเร็วขึ้นอันจะเปนผลใหผูประกอบธุรกิจและสถาบันกานเงินสามารถ
หาแหลงเงนิทนุในราคาและคาใชจายทีต่ํ ่าลงได ซ่ึงอนสัุญญานีจ้ะใชบงัคบักบัการโอนสทิธเิรยีกรอง
เปนสทิธิตามสญัญาในการช ําระเงนิเปนตวัเงนิ โดยครอบคลมุถึงการโอนสทิธเิรียกรองประเภทตางๆ
ทีเ่ปนสทิธิเรียกรองทางการคาในการซือ้ขายหรือบริการทางธรุกจิ อันรวมไปถงึการโอนสทิธเิรียกรอง
ในธรุกรรมทางการเงินสมัยใหมจํ านวนมาก ไดแก แฟคตอริง่แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย และ
ใหสินเชื่อสนับสนุนโครงการ

                                                       
52 Article 2 Exceptions to requirements for setting up against a third party to an assifnment of  claims.
(1)   When a corporation assigns claims (where such claims are nominataed pecuniary claims), if the 

claim assignment is registered in a claim assignment registration file, it shall be  regarded,  in relation to a third 
party, that notiice with offically stamped date is given to the debtors as povided for under Article 467 of the 
Civil Code. In this case, the date of  the registration shall be regarded as the offcailly stamped date.
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3.2.2.1 หลักการสํ าคัญของ Convention on Assignment of Receivable in 
International Trade 2001

อนุสัญญานี้ไดกํ าหนดหลักการที่ถือเปนหัวใจสํ าคัญคือการกํ าหนดวา  
คูสัญญาในสญัญานีไ้มสามารถหามการโอนสทิธิเรียกรองได เนือ่งจากจะเปนการขดัขวางการไหลเวยีน
ทางการเงนิ และไมควรสรางภาระใหแกผูรับโอนในอนัทีต่องตรวจสอบเอกสารแหงสทิธเิรียกรองแตละฉบบั
วามีขอหามโอนหรือไม ซ่ึงกระบวนการในการตรวจสอบจะเปนการเพิ่มคาใชจายใหกับผูรับโอน 
โดยเฉพาะการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมที่ตองมีการโอนสิทธิเรียกรองครั้งละจํ านวนมากๆ
หรือรวมถึงการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต53 ดวย โดยอนุสัญญานี้มีความมุงหมายใหการโอน               
สิทธิเรียกรองสามารถทํ าไดงายเพื่อใหเจาหนี้สามารถหาแหลงเงินทุนไดงายเพื่อนํ ามาชํ าระหนี้   
โดยไมตองการใหการโอนสิทธิเรียกรองกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของลูกหนี้ที่มีอยู 
นอกจากนั้นแลวอนุสัญญาดังกลาวยังมุงประสงคคุมครองบุคคลที่สามผูรับโอน โดยที่อนุสัญญา
กํ าหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูที่มีสิทธิดีกวา ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกรองเดียวกันใหแก 
ผูรับโอนมากกวาหนึ่งรายขึ้นไปดวยวาผูใดจะเปนผูมีสิทธิดีกวา หรือเปนผูมีสิทธิจะไดรับกอนนั้น
อันถือเปนประเด็นปญหาสํ าคัญในการพิจารณาผูมีสิทธิดีกวา

อยางไรก็ดี ในภาคผนวกของอนุสัญญาไดจัดทํ าตัวอยางทางเลือก
สํ าหรบักลไกการใชผลการโอนขึน้ยนับคุคลภายนอกและการจดัลํ าดบัสทิธขิองบคุคลภายนอกไวดวย
อันไดแก หลักผูมสิีทธดิกีวาบนพืน้ฐานการจดทะเบยีน หลักการจดัตัง้ระบบจดทะเบยีนระหวางประเทศ
ขึน้มาเฉพาะ หลักผูมสิีทธดิกีวาบนพืน้ฐานของเวลา และหลกัผูมสิีทธดิกีวาบนพืน้ฐานของการบอกกลาว
การโอน โดยหลักการอยางหนึง่ทีน่าสนใจและจะน ํามากลาวในทีน่ี้ คอื หลักผูมสิีทธิดกีวาบนพืน้ฐาน
การจดทะเบียน

3.2.2.2 การจัดตั้งระบบจดทะเบียน
ระบบจดทะเบียนจะตองไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทํ าหนาที่รับจดทะเบียน

ขอมูลเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรอง แมวาการโอนสิทธิเรียกรองนี้จะไมใชการโอนสิทธิเรียกรอง
ระหวางประเทศก็ตาม โดยท่ีระเบียบขอบังคับจะกํ าหนดขึ้นโดยนายทะเบียนหรือหนวยงานที่มี
อํ านาจควบคุมและระเบียบขอบังคับจะมีการกํ าหนดลักษณะวิธีการทํ างานของระบบจดทะเบียน

                                                       
53 วิลาวรรณ มังคละธนะกุล. (2546). “อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการโอนสิทธิเรียกรอง

ในการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001.” วารสารกฎหมายทรัพยสินทางปญญา. หนา 201.
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โดยละเอียดรวมถึงขั้นตอนในการดํ าเนินการ เพื่อแกปญหาเมื่อเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับการทํ างาน  
ของระบบจดทะเบียนดวยหลักการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรอง54

3.2.2.3 คณุลักษณะของสิทธิเรียกรองท่ีนํ ามาจดทะเบียน55

1) การโอนสทิธเิรียกรองใดๆ มากกวาหนึง่รายการจากผูโอนใหแกผูรับโอน
2) การโอนสิทธิเรียกรองที่ยังมิไดกระทํ าการ
3) การโอนสทิธเิรยีกรองในอนาคต โดยไมค ํานงึวาสทิธเิรียกรองดงักลาว

จะมอียูแลว ณ เวลาที่จดทะเบียนหรือไมก็ตาม

3.2.2.4 ผูขอจดทะเบียน
บุคคลใดๆ อาจขอจดทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรองได 

ณ สํ านกังานทะเบียน ตามระเบียบขอบังคับการจดทะเบียน56

                                                       
54 Article 3
    Establishment of a registration system
   A registration system will be established for the registration of data about assignments, even if the 

relevant assignment or receivable is not international, pursuant to the regulations to be promulgated by the 
registrar and the supervising authority. Regulations promulgated by the registrar and the supervising authority 
under this annex shall be consistent with this annex. The regulations will prescribe in detail the manner in 
which the registration system will operate, as well as the procedure for resolving disputes relating to that 
operation.

55 Article 4
    Registration
    2. A single registration may cover one or more assignments by the assignor to the assignee of one 

or more existing or future receivables, irrespective of whether the receivables exist at the time of registration.
56 Article 4
    Registration
   1. Any person may register data with regard to an assignment at the registry in accordance with this 

annex and the regulations. As provided in the regulations, the data registered shall be the identification of the 
assignor and the assignee and a brief description of the assigned receivables.
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3.2.2.5 รูปแบบการจดทะเบียน
1) ขอมลูเกีย่วกบัผูโอนสิทธิเรียกรองและขอมลูของผูรับโอนสทิธเิรยีกรอง

อันประกอบไปดวย ช่ือ ที่อยู
2) รายละเอยีดตางๆ อันเกีย่วกบัสทิธเิรียกรองทีโ่อน ซ่ึงการจดทะเบยีน

การโอนสิทธิเรียกรองนี้อาจเปนการโอนสิทธิเรียกรองในปจจุบันหรือที่จะมีในอนาคตก็ตาม จะตอง
ระบรุายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองที่โอนนั้น

3.2.2.6 ความมีผลใชบังคับในการจดทะเบียน
การจดทะเบยีนหรือแกไขเพิม่เตมิจะมผีลนบัแตเวลาทีข่อมลูทีจ่ดทะเบยีนนี้

ไดรับการเปดเผยใหบคุคลทัว่ไปเขาสืบคนได โดยผูขอจดทะเบยีนอาจระบรุะยะเวลาในการมผีลบงัคบัใช
ของการจดทะเบียนไวดวย โดยสามารถเลือกจากระยะเวลาตางๆที่มีใหเลือกในระเบียบขอบังคับ
การจดทะเบยีน และส ําหรับกรณทีีไ่มมกีารระบเุวลาดงักลาวไวเปนการเฉพาะ ใหถือวาการจดทะเบยีน
มผีลเปนระยะเวลา 5 ป57

3.2.2.7 ผลการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรอง
1) การคุมครองลูกหนี้

การจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรองนีถื้อการจดทะเบยีนเปนส ําคญั
ดวยเหตุดังกลาวระบบจดทะเบียนจึงใหลูกหนี้สามารถเขาสืบคนรายละเอียดการจดทะเบียนได   
เพือ่ลูกหนี้จะสามารถทราบถึงรายละเอียดการโอนสิทธิเรียกรอง ช่ือ ที่อยูของเจาหนี้หรือผูรับโอน
เพือ่ลูกหนีส้ามารถชํ าระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่แทจริงอันจะสงผลใหหนี้ระงับได

2) การยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้
ระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้ถือหลักฐานทางทะเบียน

เปนสํ าคัญ ดังนั้นผูรับโอนสิทธิเรียกรองที่ไดจดทะเบียนการโอนไวสามารถขอรับผลการสืบคน
ทางทะเบียนเปนลายลักษณอักษรจากสํ านักงานทะเบียนและสามารถใชเปนพยานหลักฐานไดและ

                                                       
57 Article 4
    Registration
    4. Registration or its amendment is effective from the time when the data set forth in paragraph 1 of 

this article are available to searchers. The registering party may specify, from options set forth in the 
regulations, a period of effectiveness for the registration. In the absence of such a specification, a registration is 
effective  for a period of five years.
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ในกรณีที่ไมมีพยานหลักฐานอื่นมาหักลาง ใหถือวาผลการสืบคนดังกลาวเปนหลักฐานของขอมูล  
ทีเ่กีย่วกบัการสบืคนนัน้ โดยใหรวมถึงขอมลู วนัเวลาจดทะเบยีน และลํ าดบัการจดทะเบยีน ซ่ึงหลักฐาน
ดงักลาวผูรับโอนสิทธิเรียกรองสามารถยกขึ้นยันลูกหนี้ได

3) การคุมครองบุคคลภายนอก
การทีร่ะบบจดทะเบยีนใหมกีารบนัทกึขอมลูบางประการในการโอน

สิทธเิรยีกรองลงในระบบทะเบยีนของทางราชการโดยความสมคัรใจของผูขอจดทะเบยีน วตัถุประสงคสํ าคญั
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิบุคคลภายนอก โดยเปนการแจงใหบุคคลภายนอกทราบวามีการโอน  
สิทธิเรียกรองเกิดขึ้นแลว และเพื่อวางแนวทางในการตัดสินขอพิพาทเกี่ยวกับลํ าดับสิทธิระหวาง    
ผูรับโอนหลายรายในกรณีที่สิทธิเรียกรองดังกลาวมีผลสมบูรณเทาเทียมกัน

ระบบจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรองนีจ้ะมผีลเม่ือบุคคลภายนอก
สามารถเขาสืบคนขอมูลที่จดทะเบียนโดยบุคคลใดๆ สามารถเขาสืบคนขอมูลของสํ านักทะเบียนได
ตามรายละเอยีดทีป่รากฎในรายการจดทะเบยีนและมสิีทธิขอรบัผลการสบืคนเปนลายลักษณอักษรได58

ซ่ึงในการใหบุคคลภายนอกสามารถสืบคนไดเปนการสรางความมั่นใจใหแกบุคคลภายนอก และ
การสืบคนดังกลาวไมถือเปนการละเมิดขอมูลความลับที่จํ าเปนเกี่ยวกับการทํ าธุรกรรมทางการเงิน 
เนือ่งจากขอมูลที่เปดใหสืบคนได สํ านักงานทะเบียนเปนขอมูลที่มีขอบเขตจํ ากัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมลูทีสื่บคนไดเปนขอมูลทีจ่ ําเปนในการพสูิจนลํ าดบัสิทธิ อันไดแก วนัเวลาการจดทะเบยีน  รวมถึง
ลํ าดับสิทธิในการจดทะเบียน

4) การยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันบุคคลภายนอก
ดังที่ไดกลาวมาการใชระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้

ถือหลักฐานทางทะเบียนเปนสํ าคัญ ดังนั้นหากผูรับโอนไดดํ าเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิเรียกรอง
อยางถูกตองครบถวนลงในระบบทะเบียนแลวยอมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวขึ้น  
ยนับุคคลภายนอกได

                                                       
58 Article 5
    Registry searches
   1. Any person may search the records of the registry according to identification of the assignor, as 

set forth in the regulations, and obtain a search result in writing.
   2. A search result in writing that purports to be issued by the registry is admissible as evidence and 

is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the registration of the data to which the search relates, 
including the date and hour of registration.
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5) การกํ าหนดลํ าดับสิทธิระหวางผูรับโอนสิทธิเรียกรองหลายราย
ในบรรดาผูรับโอนสทิธเิรยีกรองหลายรายทีไ่ดรับโอนสทิธเิรยีกรอง

อยางเดียวกันจากผูโอนรายเดียวกันนั้น การกํ าหนดลํ าดับสิทธิจะเปนไปตามลํ าดับกอนหลัง        
ของการจดทะเบยีนขอมลูการโอนโดยไมค ํานงึถึงเวลาในการโอนสทิธิเรียกรอง แตหากไมมกีารจดทะเบยีน
การโอนสิทธิเรียกรอง การกํ าหนดลํ าดับสิทธิจะอางอิงกับเวลาในการโอนสิทธิเรียกรอง

6) การก ําหนดล ําดบัสทิธริะหวางผูรับโอนและผูบริหารแผนของผูโอน
ในกระบวนการลมละลายหรือเจาหนี้ของผูโอน

หากมีการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองกอนการเริ่มตน       
ของกระบวนการฟองลมละลายเกีย่วกบัทรพัยสินและกจิการของผูโอนหรอืกอนเริม่ตนของกระบวนการ
อายดัสิทธเิรยีกรองทีอ่ยูในความครอบครองของผูโอนแลว ผูรับโอนจะมสิีทธเิหนอืกวาเจาหนีข้องผูโอน
ดงันัน้ผูรับโอนจะไดรับชํ าระหนี้กอนเจาหนี้ไมมีประกัน
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บทที่ 4
วเิคราะหมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนสิทธิเรียกรอง

ตามทีไ่ดศกึษาการโอนสทิธิเรียกรองในธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหม อันไดแก แฟคตอริง่
และการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย ซ่ึงในการท ําธรุกรรมเหลานีห้ากจะน ําหลักการโอนสทิธเิรยีกรอง
ตามบทบญัญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช ทํ าใหพบปญหาหลายประการ คือ ปญหา
การโอนสิทธิเรียกรองซึ่งมีลูกหนี้เปนจํ านวนมาก ปญหาการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต ปญหา
การคุมครองลกูหนี ้ ประการสดุทาย ปญหาการคุมครองบคุคลภายนอกในการท ําธุรกรรมทางการเงนิ
และเมื่อผูเขียนไดทํ าการศึกษาคนควาเกี่ยวกับหลักเกณฑการโอนสิทธิเรียกรองตามบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยของไทย กฎหมายแพงญีปุ่น รวมถึงกฏหมายวาดวยกฎเกณฑพเิศษ
สํ าหรับกลไกการยกผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นตอสูบุคคลภายนอก (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กฎหมาย
เลขที่ 104 (The Law Prescribing Exceptions etc. to The Civil Code Enrequirements for Setting Up 
Against a Third Party to an Assignment of Claims) และการโอนสิทธิเรียกรองตามอนุสัญญา     
สหประชาชาติวาดวยการโอนสิทธิเรียกรองทางการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001 (Convention on 
Assignment of Receivable in International Trade 2001 ) มาในบทที่ 3 แลวนั้น พบความแตกตาง
ในหลักการของกฎหมายแตละฉบับอันจะสามารถนํ ามาปรับใชเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได 
ในบทที ่4 นี ้ผูเขียนจะไดทํ าการวิเคราะหใหเห็นในแตละสวนโดยลํ าดับ ดังนี้

4.1  วเิคราะหมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกลไกการโอนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณชิยไทย ประมวลกฎหมายแพงญีปุ่นและกฎหมายญีปุ่น ป ค.ศ. 1998 กฎหมายวาดวยกฎเกณฑ
พิเศษสํ าหรับกลไกการยกผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นตอสูบุคคลภายนอก (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
(The Law Prescribing Exceptions etc. to The Civil Code Enrequirements for Setting Up 
Against a Third Party to an Assignment of Claims) และการโอนสิทธิเรียกรองตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการโอนสิทธิเรียกรองทางการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001 (Convention on 
Assignment of Receivable in International Trade 2001)

จากที่ไดทํ าการศึกษากระบวนการในการโอนสิทธิเรียกรองทั้งตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย การโอนสทิธิเรียกรองในการท ําแฟคตอริง่และการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยนัน้
ปรากฏวามปีระเดน็ปญหาตางๆ เกดิขึน้มากมาย ทัง้ในทางปฏบิตัทิีเ่กดิจากลกัษณะของการท ําธรุกรรม
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ประเภทนั้นๆ เอง รวมถึงจากการที่บทบัญญัติกฎหมายที่มีอยูยังไมเพียงพอตอการนํ ามาปรับใช    
ในการโอนสิทธิเรียกรองในปจจุบันที่มีลักษณะหลากหลาย เปนเหตุใหบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของ    
อันไดแก ผูโอน ผูรับโอน ลูกหนี้ รวมถึงบุคคลภายนอก ไดรับผลกระทบจากการโอนสิทธิเรียกรอง
กลาวคือ บทบัญญัติกฎหมายปจจุบันอาจยังไมมีมาตรการในการคุมครองบุคคลดังกลาวเทาที่ควร 
นอกจากนี้ในการโอนสิทธิเรียกรองบางประเภทมีลักษณะที่บทบัญญัติกฎหมายที่มีอยูอาจยังไมมี
เพียงพอที่จะนํ ามาปรับใชไดหรือหากมีก็ยังไมรองรับเทาที่ควร จึงกอใหเกิดปญหาหลายประการ   
ทีส่ามารถพบได โดยทีก่ารท ําธรุกรรมแฟคตอริง่และการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยนีม้ใีชอยางมาก
ในตางประเทศ ซ่ึงหลักการที่มีใน Convention on Assignment of Receivable in International Trade 
2001 นี้ เกิดจากการที่ UNCINTRAL ซ่ึงเปนหนวยงานของสหประชาชาติที่มีความเชี่ยวชาญ        
ในการพฒันาการคาระหวางประเทศไดจดัท ําอนสัุญญานีข้ึน้เพือ่ขจดัปญหาและอปุสรรคดานกฎหมาย
จากการโอนสิทธิเรียกรองใหสามารถทํ าไดงายและรวดเร็วขึ้น อันจะเปนผลใหผูประกอบธุรกิจ
และสถาบันการเงินสามารถหาแหลงเงินทุนในราคาและคาใชจายที่ตํ่ าลงได ซ่ึงในประเทศญี่ปุน    
ทีม่กีารพฒันากฎหมายเพือ่ใหสอดรบัไปกบัการพฒันาการท ําธรุกรรมการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย
จงึไดจดัท ํากฎหมายพเิศษ (Perfection Law)  นี ้ขึน้มา ซ่ึงจากการทีไ่ดศกึษาถงึลักษณะและกระบวนการ
โอนสิทธิเรียกรองในระบบกฎหมายญี่ปุนและในตาม Convention on Assignment of Receivable in 
International Trade 2001 พบวาระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองเปนระบบที่ในอนุสัญญา
ไดเขยีนไวเพื่อใหเปนทางเลือกแกประเทศผูจัดทํ ากฎหมาย นอกจากนี้การที่ญี่ปุนไดจัดทํ ากฎหมาย
พิเศษ (Perfection Law) นี้ขึ้น กเ็พือ่วตัถุประสงคในการแกไขปญหาและพัฒนาการทํ าธุรกรรมตางๆ 
อาท ิแปลงสนิทรัพยเปนหลักทรัพย โดยวิทยานิพนธนี้ผูเขียนไดทํ าการศึกษาถึงระบบดังกลาวพบวา
มีผลดีหลายประการทั้งยังสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการโอนสิทธิเรียกรองในการทํ าธุรกรรม
ทางการเงินสมัยใหมดังเชนแฟคตอริ่งและการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยได ซ่ึงตอไปนี้          
จะทํ าการวิเคราะหถึงการโอนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายญี่ปุน 
และการโอนสทิธิเรียกรองตาม Convention on Assignment of Receivable in International Trade 2001  
เพือ่ใหเห็นถึงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
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4.1.1 วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกลไกการโอนสิทธิเรียกรองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย

จากการศกึษาการหลกัการโอนสทิธเิรียกรองตามประมวลกฏหมายแพงและพาณชิย
ของไทย การโอนสิทธิเรียกรองคือการที่เจาหนี้ตกลงยินยอมโอนสิทธิที่จะเรียกใหลูกหนี้ชํ าระหนี้
ใหแกอีกบุคคลหนึ่ง มีผลใหผูรับโอนเขามาเปนเจาหนี้คนใหมแทนเจาหนี้เดิม และมีสิทธิเรียกให            
ลูกหนีชํ้ าระหนีไ้ดดงัเชนเจาหนีเ้ดมิ ซ่ึงหากไดกระท ําการครบถวนตามกระบวนการทีป่ระมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยบัญญัติไวจะสงผลใหการโอนสิทธิเรียกรองสมบูรณตามกฎหมายอันจะสามารถ
ยกขึ้นยันลูกหนี้และบุคคลภายนอกได โดยที่การโอนสิทธิเรียกรองถือเปนการทํ านิติกรรมสัญญา
ประเภทหนึง่ทีก่ฏหมายยอมรบัใหคูกรณหีรือคูสัญญาสามารถท ําสัญญาตกลงโอนสทิธเิรียกรองกนัได
ไมวาจะเปนการท ําสญัญาซือ้ขาย โอนเปนประกนัการช ําระหนี ้ กส็ามารถท ําไดทัง้สิน้ โดยทีก่ารโอน
สิทธเิรียกรองนัน้ไมไดเพิม่ภาระหรอืกระทบกระเทอืนสทิธขิองลกูหนี ้ ลูกหนีย้งัคงมหีนาทีชํ่ าระหนี้
อยูเชนเดมิ เพยีงแตเปนการเปลีย่นตวัผูทีลู่กหนีจ้ะช ําระใหเทานัน้ ดงันัน้โดยทัว่ไปการโอนสทิธเิรียกรอง
จงึไมตองไดรับความยินยอมจากลูกหนี้

ในบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 3061 ไดกํ าหนดแบบ
การโอนสทิธเิรียกรองไว คอื การโอนสทิธเิรียกรองระหวางผูโอนกบัผูรับโอนจะตองท ําเปนหนงัสอื
มฉิะนัน้ไมสมบรูณ ถือเปนแบบของการโอนระหวางผูโอนและผูรับโอนสวนหนึง่ซึง่การทีก่ฎหมาย
ก ําหนดไวดงักลาวเปนการก ําหนดแบบ2 ในการท ํานติกิรรมการโอนสทิธเิรียกรองและหากไมท ําตาม
จะไมสมบรูณหรือโมฆะ สวนการจะยกการโอนสทิธิเรียกรองขึน้ยนัลูกหนีห้รือบคุคลภายนอกไดนัน้
จะตองทํ าการบอกกลาวการโอนหรือแจงการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมดวย
ในการโอนโดยจะตองทํ าเปนหนังสือดวย โดยไดมีนักกฎหมายทานหนึ่งวิเคราะหวา แบบการโอน
สิทธเิรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 306 แบบของการโอนอยูทีก่ารท ําหนงัสอื
ระหวางผูโอนและผูรับโอน เรือ่งการทีลู่กหนีจ้ะยนิยอมดวยในการโอนนัน้ตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 306
หาใชแบบหรือองคสมบูรณของการโอนสิทธิเรียกรองไม เร่ืองการบอกกลาวหรือยินยอมเปนแตผล

                                                          
1 ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย

  มาตรา 306 “การโอนหนี้อันพึงตองชํ าระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถาไมทํ าเปนหนังสือ 
ทานวาไมสมบรูณ อน่ึงการโอนหนีน้ัน้ทานวาจะยกขึน้เปนขอตอสูลกูหนีห้รอืบคุคลภายนอกไดแตเมือ่ไดบอกกลาว
การโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวยในการโอนนั้นคํ าบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานั้น ทานวา
ตองทํ าเปนหนังสือ”

2 แบบแหงนิติกรรม หมายถึงวิธีการในการแสดงเจตนาทํ านิติกรรมซึ่งกฎหมายกํ าหนดไว ถาไมทํ าตาม
จะเปนโมฆะ ตามมาตรา 152 เพราะฉะนั้นแบบนี้จึงเปนความองคแหงสมบูรณในการทํ านิติกรรม
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เกี่ยวกับการที่จะยกขึ้นอางยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไดเทานั้น3 โดยกฎหมายไดบัญญัติไว    
แยกเปนสองตอนดังที่ไดกลาวมา

ดงันัน้หากไดมกีารท ําหนงัสอืโอนสทิธเิรียกรองแลวท ําใหการโอนสทิธเิรียกรองนัน้
มีผลสมบูรณตามกฎหมาย แตหากจะยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได
จะตองท ําการบอกกลาวการโอนหรอืลูกหนีใ้หความยนิยอมดวยในการโอนเปนหนงัสอื เหตทุีก่ฎหมาย
กํ าหนดใหตองทํ าการบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้เปนกลไกในการคุมครองลูกหนี้ประการหนึ่ง
เนื่องจากลูกหนี้เปนผูมีความผูกพันที่ตองชํ าระหนี้ตามมูลหนี้นั้น และการโอนสิทธิเรียกรอง       
เปนการทํ าสัญญาระหวางเจาหนี้กับผูรับโอนโดยไมตองใหความเห็นชอบจากลูกหนี้ ลูกหนี้ซ่ึงเปน
ผูมหีนาทีใ่นการช ําระหนีจ้งึอยูในฐานะเปนบคุคลภายนอกทีไ่มมคีวามผูกพันกับผูรับโอนตามสัญญา
โอนสิทธเิรียกรองทีท่ ําขึน้ระหวางเจาหนีก้บัผูรับโอน ดงันัน้เพือ่ใหการโอนสทิธเิรียกรองมผีลผูกพนั
ลูกหนี้ จึงตองมีขั้นตอนในการบอกกลาวใหลูกหนี้ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรอง หรือลูกหนี้      
ใหความยินยอม

อยางไรกต็าม ในประมวลกฏหมายแพงและพาณชิยกม็ไิดก ําหนดหนาทีใ่นการบอกกลาว
วาเปนของผูโอนหรือผูรับโอนที่จะตองดํ าเนินการ ดังนั้นในการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง
ไปยังลูกหนี้ผูโอนหรือผูรับโอนผูใดก็ไดสามารถทํ าคํ าบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ แตผูที่ไมมี
สวนไดเสียที่มิใชผูโอนหรือผูรับโอนและไมใชตัวแทนหรือผูรับมอบอํ านาจจากผูโอนหรือผูรับโอน
ไมสามารถบอกกลาวการโอนได หากท ําการบอกกลาวการโอนไปกถื็อวาเปนการบอกกลาวทีม่ชิอบ
ดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306 การที่กฎหมายไมไดกํ าหนดหนาที่ในการทํ า    
ค ําบอกกลาวไวเฉพาะเจาะจงจงึเปนการสรางภาระและความเสีย่งใหแกลูกหนีใ้นการไดรับการบอกกลาว
การโอนสทิธเิรียกรองจากบคุคลทีไ่มรูจกัในกรณทีีผู่รับโอนเปนผูบอกกลาวการโอนสทิธไิปยงัลูกหนี้
อาจเกดิปญหาในความเชือ่ถือของค ําบอกกลาวสงผลใหลูกหนีม้ภีาระทีจ่ะตองตรวจสอบวาผูบอกกลาว
เปนผูที่ไดรับโอนสิทธิเรียกรองมาจริงหรือไม โดยอาจตองสอบถามจากเจาหนี้ผูโอนและกรณี   
อาจเกิดปญหาวาหากมีบุคคลอื่นอางวาเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองมาจากเจาหนี้และหากลูกหนี้     
ไดชํ าระหนีใ้หแกผูทีแ่อบอางไปก็อาจเกิดปญหาวาหนี้นั้นไมระงับเนื่องจากไมไดชํ าระหนี้แกเจาหนี้
ที่แทจริง ดังนั้นกรณีดังกลาวจึงเกิดปญหาและความยุงยากแกลูกหนี้อยางมากในการตรวจสอบ    
อันถือเปนการสรางภาระแกลูกหนีอี้กทัง้การทีบ่ทบญัญตักิฏหมายมไิดก ําหนดถงึความชดัเจนเกีย่วกบั
รายละเอียดการบอกกลาวแจงการโอนสิทธิเรียกรองอันกอใหเกิดปญหาตามที่ไดกลาวมานั้น จึงมี
ขอพจิารณาวาบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยูยังมิไดมีการคุมครองลูกหนี้อยางชัดเจนเทาใดนัก

                                                          
3 เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. เลมเดิม. หนา 949-950.
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นอกจากนี ้บทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 3084 กรณลูีกหนี้
ไดรับคํ าบอกกลาวในการโอนเปนหนังสือตามมาตรา 306 ลูกหนี้สามารถยกขอตอสูที่ตนมีอยู     
ขึน้ตอสูผูรับโอนไดทัง้ส้ิน คอื การโอนสทิธิเรียกรองไมจ ําตองไดรับความยนิยอมจากลกูหนี ้แมลูกหนี้
ไมยินยอมก็สามารถโอนได เพียงแตจะยกขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกมิไดหากยังไมไดมี     
การบอกกลาวการโอน และเมือ่มกีารบอกกลาวการโอนแลวแมลูกหนีไ้มไดยนิยอมดวยการโอนกผู็กพนั
ใหลูกหนีต้องช ําระหนีใ้หแกผูรับโอนแลว แตสํ าหรับสิทธิทีโ่อนกนัไปยอมโอนไปตามสภาพทีเ่ปนอยู
ตอนทีม่กีารบอกกลาวแกลูกหนีเ้ทานัน้ กลาวคอื ถาลูกหนีม้ขีอตอสูอะไรทีจ่ะไมตองช ําระหนีแ้กผูโอน
ซ่ึงมอียูกอนการโอนยอมสามารถยกขึน้ตอสูผูรับโอนไดทัง้สิน้ ไมวาจะเปนขอตอสูเกีย่วกบัตวัผูโอน
หรือโดยเฉพาะเกี่ยวกับหนี้ก็ตาม5

สํ าหรบัการบอกกลาวการโอนสทิธเิรียกรองเปนหนงัสอืไปยงัลูกหนีเ้พือ่ใหสามารถ
ยกการโอนสทิธเิรียกรองขึน้ยนับคุคลภายนอกนัน้ เหตผุลทีก่ฎหมายก ําหนดใหตองบอกกลาวการโอน
เพือ่เปนการคุมครองลกูหนีแ้ละบคุคลภายนอกโดยเปดเผยใหทราบวามกีารโอนสทิธเิรียกรองเกดิขึน้แลว
ซ่ึงเมื่อมีการบอกกลาวการโอนแลวลูกหนี้จะทราบได แตสํ าหรับบุคคลภายนอกที่กฎหมายถือวา
เมื่อไดมีการบอกกลาวแจงการโอนสิทธิเรียกรองไปยังลูกหนี้แลว บุคคลภายนอกยอมทราบดวย
โดยปรยิาย ซ่ึงกฎหมายมองวาสํ าหรับบุคคลภายนอกแลวจะสามารถทราบการโอนสิทธิเรียกรองได
โดยการสอบถามจากลกูหนี ้ แตในความเปนจรงิแลวบคุคลภายนอกอาจไมสามารถสอบถามจากลกูหนีไ้ด
หรืออาจไมไดรับความรวมมอืจากลกูหนีเ้ทาทีค่วร เปนเหตใุหไมสามารถทราบถงึการโอนสทิธเิรียกรอง
ดงักลาว และหากมีความจํ าเปนหรือความสัมพันธในอันที่บุคคลภายนอกเขามาเกี่ยวพันในการโอน
สิทธเิรยีกรอง โดยทีบ่คุคลภายนอกไมอาจทราบวาสทิธเิรียกรองดงักลาวอาจมกีารโอนไปใหแกผูใดบาง
บุคคลภายนอกยอมเปนผูเสียเปรียบอยางยิ่ง หากวาบุคคลภายนอกทํ าการโดยสุจริต และสํ าหรับ

                                                          
4 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.

          มาตรา 308 “ถาลกูหนีไ้ดใหความยนิยอมดงักลาวมาใน มาตรา 306 โดยมไิดอดิเอือ้น ทานวาจะยกขอตอสู
ที่มีตอผูโอนขึ้นตอสูผูรับโอนนั้นหาไดไม แตถาเพื่อจะใหระงับหนี้นั้น ลูกหนี้ไดใชเงินแกผูโอนไปไซร ลูกหนี้ 
จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได หรือถาเพื่อการเชนกลาวมานั้นลูกหนี้รับภาระเปนหนี้อยางใดอยางหนึ่งขึ้นใหมตอผูโอน
จะถือเสมือนหนึ่งวาหนี้นั้นมิไดกอขึ้นเลยก็ได
        ถาลกูหนีเ้ปนแตไดรบัค ําบอกกลาวการโอน ทานวาลกูหนีม้ขีอตอสูผูโอนกอนเวลาทีไ่ดรบัค ําบอกลาวนัน้
ฉันใด ก็จะยกขึ้นเปนขอตอสูผูรับโอนฉันนั้น ถาลูกหนี้มีสิทธิเรียกรองจากผูโอนแตสิทธินั้นยังไมถึงกํ าหนดใน
เวลาบอกกลาวไซร ทานวาจะยกเอาสทิธเิรยีกรองนัน้มาหกักลบลบกนักไ็ด หากวาสทิธนิัน้จะไดถงึก ําหนดไมชากวา
เวลาถึงกํ าหนดแหงสิทธิเรียกรองอันไดโอนไปนั้น”

5 โสภณ รัตนากร. เลมเดิม. หนา 441-442
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กรณบีคุคลภายนอกนัน้ อาจเปนบคุคลภายนอกใดๆ ทีจ่ะพงึมาเกีย่วของโตเถียงวามกีารโอนแลวหรือไม
หรือเปนบุคคลที่มิไดเกี่ยวของกับการโอนสิทธิเรียกรองเปนบุคคลที่สาม (third person)6 ไดแก 
บุคคลภายนอกผูมิไดมีความเกี่ยวของกับการโอนสิทธิเรียกรองมาแตตน เจาหนี้ของผูโอนผูจะใช
สิทธเิรยีกรองของลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 233 เจาพนักงานบังคับคดี 
บุคคลผูรับโอนสิทธิเรียกรองเดียวกันกับผูรับโอนรายอื่น ซ่ึงผูรับโอนรายอื่นไดทํ าการบอกกลาว
การโอนไปยังลูกหนี้เปนหนังสือหรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมเปนหนังสือกอน และเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยของผูโอนกรณีศาลไดมีคํ าส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือพิพากษาใหผูโอนสิทธิเรียกรอง
ลมละลาย

โดยทีบ่ทบญัญตักิฎหมายมไิดก ําหนดบงัคบัวาตองท ําการโอนและท ําการบอกกลาว
หรือใหลูกหนีย้นิยอมในเวลาเดยีวกนักบัทีท่ ําการโอนสทิธิเรียกรอง ดงันัน้แมมกีารโอนสทิธเิรียกรอง
โดยท ําถูกตองตามแบบทีก่ฎหมายก ําหนดแลว สงผลใหการโอนสทิธเิรยีกรองมผีลสมบรูณตามกฎหมาย
ก็ตาม หากแตภายหลังซึ่งอาจมีชวงระยะเวลาที่เนิ่นนานออกไปจากการโอนจึงจะทํ าการบอกกลาว
หรือใหความยนิยอมกนั ดงันัน้ตราบใดทีย่งัไมไดมกีารบอกกลาวหรือยนิยอมกนัจะยกเอาการบอกกลาว
หรือยนิยอมขึน้ยนัตอลูกหนีห้รือบคุคลภายนอกมไิดส่ิงนีเ้ปนปญหาส ําคญัซึง่แมกฎหมายจะมบีทบญัญตัิ
รองรับในการแกไขปญหาตางๆ ไว สํ าหรับผูเขียนเองแลวเห็นวาเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ 
กฎหมายควรมมีาตรการในการปองกันมิใหเกิดปญหาจึงจะเปนผลดีมากกวา ดังตัวอยางเชน

กรณ ี ก เปนเจาหนี้ในสัญญากูของ ข  และ ก ไดโอนสิทธิเรียกรองให ค โดยที่ ค 
ยงัมไิดบอกกลาวการโอน หาก ง ซ่ึงเปนเจาหนีต้ามค ําพพิากษาของ ก ไดขอใหเจาพนกังานบงัคบัคดี
อายดัสิทธนิั้นไวมิให ข ชํ าระหนี้แกใคร ดังนั้น ค ผูรับโอนสิทธิเรียกรองซึ่งยังมิไดมีการบอกกลาว
การโอนจะโตแยงคัดคานมิใหเจาหนี้ของ ก หรือเจาพนักงานบังคับคดีใชสิทธินั้นมิได ตอปญหานี้ 
ไดมคี ําพพิากษาศาลฎกีาที ่ 5237/25387 ก ําหนดแนวทางวา เมือ่สิทธเิรียกรองไดโอนไปยงัผูรับโอนแลว
หากเจาหนี้เปนลูกหนี้ตามคํ าพิพากษาในคดีใด เจาหนี้ตามคํ าพิพากษาในคดีนั้นก็ไมมีสิทธิอายัด
สิทธิเรียกรองดังกลาว เพราะไมใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ตามคํ าพิพากษาแลว อยางไรก็ตาม

                                                          
6 จิ๊ด เศรษฐบุตร. เลมเดิม. หนา 181.
7 คํ าพพิากษาฎกีาที ่ 5237/ 2538 เงนิคาจางเหมากอสรางทีอ่งคการสรุากรมสรรพสามติจะตองจายใหแกจ ําเลย

เปนสทิธเิรยีกรองทีพึ่งโอนใหแกกนัไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 303 จ ําเลยโอนสทิธเิรยีกรอง
ของจํ าเลยในเงินจํ านวนดังกลาวไปยังผูรองกอนวันที่จํ าเลยจะทํ าสัญญาวาจางโจทกและกอนศาลชั้นตนมีคํ าสั่ง
อายัดไปยังองคการสุรากรมสรรพสามิตถึงสองปเศษ ทั้งการโอนสิทธิเรียกรองไดปฎิบัติครบถวนและถูกตองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 306 แลว สิทธิเรียกรองที่จะไดรับเงินคาจางเหมาไดตกเปนของผูรอง
และขาดจากการการเปนสิทธิหรือทรัพยสินของจํ าเลยแลว โจทกไมมีสิทธิขอใหศาลอายัดเงินจํ านวนดังกลาว
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สํ าหรับคํ าพิพากษานี้เปนกรณีที่การโอนสิทธิเรียกรองนั้นไดปฎิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306 อยางครบถวนแลว จึงไมมีปญหาที่ตองพิจารณา    
ในกรณทีีย่งัมไิดมีการบอกกลาวการโอน เปนหนังสือไปยังลูกหนี้ แตปญหาในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้น
เมื่อมีการทํ าหนังสือโอนสิทธิเรียกรองแลว หากแตยังมิไดมีการบอกกลาวการโอนเปนหนังสือ     
ไปยงัลูกหนีห้รือลูกหนีม้ไิดใหความยนิยอมเปนหนงัสือ และเจาหนีต้ามค ําพพิากษาหรือเจาพนกังาน
บงัคบัคดไีดทํ าการอายัดสิทธิเรียกรองไว ดังนี้แลวจะเกิดปญหาที่ตองมาพิจารณาถึงผลทางกฎหมาย
วาควรไปในแนวทางใด เนือ่งจากนติกิรรมการโอนสทิธเิรยีกรองไดกระท ําตามแบบในขัน้ตอนแรกแลว
ทํ าใหการโอนสิทธิเรียกรองสมบูรณตามกฎหมาย หากแตยังไมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรอง
ขึน้ยนัลูกหนีห้รือบคุคลภายนอกไดเพราะมไิดมกีารบอกกลาวการโอนตามกฎหมาย ทัง้บคุคลภายนอก
ในที่นี้ คอื เจาหนี้ตามคํ าพิพากษาสุจริต ไมรูถึงการโอนสิทธิเรียกรอง ซ่ึงบุคคลภายนอกก็สามารถ
ยกขึ้นอางไดวาเนื่องจากยังไมมีการบอกกลาวการโอนเปนหนังสือไปยังลูกหนี้และลูกหนี้ก็ยังมิได
ใหความยนิยอมเปนหนงัสือ กรณนีีเ้ปนปญหาส ําคญัในทางกฎหมายซึง่ตองหาแนวทางในการแกไข
ตอไป

กรณ ีภายหลัง ก โอนสิทธเิรียกรองให ค แลว แตยงัมไิดบอกกลาวแจงการโอนสทิธิ
ไปยงัลูกหนี ้หากระหวางนัน้ศาลมคี ําสัง่พทิกัษทรัพยเดด็ขาดหรอืพพิากษาให ก ลมละลาย เจาพนกังาน
พิทักษทรัพยมีหนาที่ในการรวบรวมทรัพยสินของผูลมละลายตามพระราชบัญญัติลมละลาย ดังนี้
หาก ค เปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองมาแลวแตยังมิไดบอกกลาวการโอนก็จะไมสามารถยกการโอน
สิทธิเรียกรองขึ้นยันเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดเชนกัน  แตปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวาหากมี  
การบอกกลาวการโอนแลว ผูรับโอนจะสามารถยกการบอกกลาวการโอนขึน้ยนัเจาพนกังานพทิกัษทรัพยได
เพยีงไร (เนื่องจากหากเปนการโอนสิทธิเรียกรองเพื่อเปนประกันหนี้เทานั้น สิทธิเรียกรองดังกลาว
อาจยังเปนของผูโอนอยูและอาจรวบรวมเขาสูกองทรัพยสินของผูโอนซ่ึงลมละลายได แตหาก    
เปนการโอนสทิธเิรียกรองแบบขายขาด (True Sale) สิทธเิรียกรองดงักลาวยอมหลุดจากกองทรพัยสิน
ของผูลมละลายโดยสิน้เชงิ ซ่ึงประเดน็ปญหานีเ้ปนเรือ่งส ําคญัทีย่งัไมมบีทสรปุวาจะเปนไปในแนวทางใด
ซ่ึงคงตองมาวิเคราะหหาแนวทางกันในการพิจารณาตอไป) ดังนี้เปนกรณีที่กฎหมายมุงประสงค  
คุมครองบุคคลภายนอกที่ถือวาไมทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองเนื่องจากยังไมมีการบอกกลาว
แจงการโอนสิทธิเรียกรองเปนหนังสือไปยังลูกหนี้ ใหไมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้น     
ยันบุคคลภายนอกไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้แลวกรณีนี้ยังมีประเด็นปญหาเพิ่มเติมวาผลจากที่มิได
มกีารบอกกลาวการโอนสทิธเิรียกรองท ําใหไมสามารถยกการโอนสทิธเิรียกรองขึน้ยนับคุคลภายนอก
อันไดแกเจาพนกังานพทิกัษทรัพยได และสงผลใหการทีเ่จาพนกังานพทิกัษทรัพยไดท ําการรวบรวม
ทรัพยสินของลกูหนี้ รวมถึงสทิธเิรียกรองของลกูหนีต้ามทีก่ระบวนการแหงพระราชบญัญตัลิมละลาย
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ใหอํ านาจไวแลวนั้น จะสงผลใหสิทธิเรียกรองดังกลาวเขาสูกองทรัพยสินของลูกหนี้อันอาจแบง  
แกเจาหนี้ไดตามกฎหมาย ดงันี้แลว เปนกรณีที่กฎหมายใหความคุมครองแกบุคคลภายนอก หากแต
ผูเสียผลประโยชนกลับเปนผูทีรั่บโอนสทิธเิรยีกรองมา แตมไิดปฎบิตัติามกระบวนการของกฎหมาย
ใหครบถวนทํ าใหเสียสิทธิหรือผลประโยชนของตนไป และอาจทํ าใหยอนกลับมาพิจารณาไดวา 
บทบัญญัติกฎหมายที่มีอยูนั้นมีความเหมาะสมและจะสามารถเอื้อประโยชนแกการทํ าธุรกรรม   
ทางการเงินอยางเพียงพอหรือไม

สํ าหรับ กรณทีีย่งัไมมกีารบอกกลาวการโอนสทิธิเรียกรอง ก ไดโอนสิทธิเรียกรอง
ให ค แลว โดยที่ ค ยังมิไดบอกกลาวแจงการโอนสิทธิไปยัง ข ระหวางนั้น ก ไดโอนสิทธิเรียกรอง
ใหคนอื่นอีก และผูรับโอนรายหลังไดทํ าการบอกกลาวแจงการโอนสิทธิไปยังลูกหนี้แลว กรณีนี้
เขาเปนบุคคลภายนอกที่ ค ไมสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันไดเชนกัน กลาวคือ           
เปนบุคคลภายนอกในการโอนสิทธิเรียกรองสํ าหรับ ก และ ค หากแตผูรับโอนรายหลังซ่ึงไดมี   
การบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้กอน ดังนี้ผูรับโอนรายหลังจะมีฐานะเปนผูรับโอนที่สามารถ   
ยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยัน ค ซ่ึงถือเปนบุคคลภายนอกได ซ่ึงกรณีนี้เปนเรื่องที่บทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 3078 ไดใหความคุมครองบุคคลภายนอกไวในกรณี        
มขีอพิพาทสิทธิในการโอนตางราย โอนรายใดไดบอกกลาวการโอนกอน โอนรายนั้นมีสิทธิดีกวา
โอนรายอื่น ซ่ึงถือเปนผลรายของผูรับโอนรายแรกที่มิไดบอกกลาวการโอนดังนั้นกฎหมายจึงให
ความคุมครองแกบคุคลภายนอกผูซ่ึงถือวาไมทราบวามกีารโอนสทิธิเรียกรองแตหากพเิคราะหใหดแีลว
ผูเขยีนมคีวามเห็นวา การที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 307 ไดกํ าหนดหลักเกณฑ   
ดงักลาวไวโดยมุงหมายเพือ่คุมครองผูรับโอนสทิธเิรยีกรองทีไ่ดปฏิบตัติามกระบวนการทางกฎหมาย
ครบถวนใหมสิีทธใินฐานะเปนผูรับโอนสทิธเิรียกรองทีช่อบดวยกฎหมาย แตมขีอนาคดิวาหากผูรับโอน
สิทธิเรียกรองรายหลังซ่ึงเปนบุคคลภายนอกหากแตไมสุจริต คือ ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรอง     
ทีเ่กดิขึน้แลว และไดท ําการบอกกลาวการโอนเปนหนงัสือไปยงัลูกหนีก้อนผูรับโอนรายแรก หากพจิารณา
ทางกฎหมายเบื้องตนแลว จะสงผลใหผูรับโอนรายหลังที่ไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้แลว
เปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองที่ชอบดวยกฎหมาย แตหากพิจารณาถึงหลักสุจริตตามกฎหมาย ซ่ึง    
“ในระบบกฎหมายระบบ Civil law นกักฎหมายมีความเชื่อวา ตัวบทแหงประมวลกฎหมายมีฐานะ
เปนหลักเกณฑทัว่ไปทีค่รอบคลมุถึงบรรดากรณตีางๆ อยางกวางขวาง มหีลักเกณฑอันประกอบไปดวย
                                                          

8 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
       มาตรา 307 “ถาพิพาทอางสิทธิในการโอนตางราย โอนรายใดไดบอกกลาวหรือตกลงกอน โอนรายนั้น
มีสิทธิดีกวาโอนรายอื่นๆ”
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เหตผุลและความเปนธรรมอยูเสมอ โดยปกตกิารใชกฎหมายจะเปนการใชกฎหมายไปตามตวับทกฎหมาย
แตหากมกีรณีที่ตัวบทกฎหมายนั้นฝาฝนตอความเปนธรรม กรณีดังกลาวนี้เปนสิ่งที่มิใชจุดมุงหมาย
ของกฎหมาย เปนสิ่งที่นักกฎหมายระบบนี้ยอมรับมิได ถือเปนชองวางทางกฎหมาย เปนกรณีถือวา
ไมมบีทบญัญัติของกฎหมายบัญญัติเอาไวโดยตรง ในกรณีเชนนี้นักกฏหมายตองมีหนาที่อุดชองวาง
กฎหมายนี้ดวยหลักความเปนธรรม”9 ซ่ึงกรณีนี้ทางฝายผูรับโอนรายหลังแมทราบวามีการโอน  
สิทธิเรียกรองใหแกผูรับโอนรายแรกแลว แตยังขืนรับโอนสิทธิเรียกรองอีกและรีบดํ าเนินการ    
บอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีเ้พือ่ใหตนได ถือวาเปนผูรับโอนทีช่อบดวยกฎหมายนัน้ถือวาไมสุจริต
และหากน ําหลักสุจริตดงัทีไ่ดกลาวมาพจิารณาส ําหรบักรณดีงักลาว ผลคอื ผูรับโอนรายหลงัทีบ่อกกลาว
การโอนไปยังลูกหนี้กอนอาจไมถือเปนผูรับโอนที่ชอบดวยกฎหมายเนื่องจากไมสุจริต และสงผล
ใหบทบญัญตัิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 307 เปนบทกฎหมายที่บัญญัติไวเพื่อเหตุผล
ทางเทคนิค แตไมเปนธรรมเทาใดนัก แตหากมองอีกมุมหนึ่งวาผูรับโอนรายแรกซึ่งมิไดปฏิบัติ   
ตามหนาที่ของตนที่พึงกระทํ า คือ บอกกลาวแจงการโอนไปยังลูกหนี้เพื่อใหสามารถยกการโอน
สิทธเิรียกรองขึน้ยนัลูกหนีแ้ละบคุคลภายนอกได ซ่ึงถือเปนการด ําเนนิการครบถวนตามกระบวนการ
กฎหมายเปนผูตองยอมรับผลทางกฎหมาย คือ มไิดมกีารบอกกลาวหรือบอกกลาวลูกหนี้ภายหลัง
ทํ าใหไมถือเปนผูรับโอนที่ชอบดวยกฎหมาย ก็เปนประเด็นปญหาที่สามารถนํ ามาพิจารณาไดวา  
บทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 307 ทีก่ ําหนดใหรายใดบอกกลาวการโอนกอน
เปนผูมีสิทธิดีกวา มีความเหมาะสมแลว

อยางไรกต็าม หากจะพจิารณาวา “การใชหลักสุจริตจะตองใชในฐานะทีเ่ปนหนทาง
สุดทาย คือ ไมมีหนทางอื่นใดอีกแลวที่จะสามารถสรางความยุติธรรมใหแกคูกรณีที่พิพาทกันได 
เนื่องจากหลักสุจริตนั้น เมื่อไปใชผิดวิธีอาจทํ าใหกฎหมายและสัญญาเกิดปญหาความไมแนนอน
ขึน้มาได หรืออาจเกดิปญหาในกรณวีาผูพพิากษาใชหลักสจุริตไปตามอ ําเภอใจตนเองเกดิความไมเสมอภาค
หรือการไมเปนแนวทางเดยีวกนัในการตดัสนิคดไีด ดงันีก้ารใชหลักสจุริตจงึตองเปนการใชในฐานะ
ที่เปนหนทางสุดทายในการเอื้อความยุติธรรมนั่นเอง”10 และหากพิจารณาในแนวความคิดดังกลาว 
บทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 307 ที่มีอยูมีความเหมาะสมอยางดีแลว

                                                          
9  พนิต เหลาจรุงเภสัชกร. (2549). หลักสุจริตของผูขายในสัญญาซื้อขาย. หนา 8.
10 แหลงเดิม. หนา 11.
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สํ าหรบัผูเขยีนแลว มคีวามเหน็วาการใชกฎหมายทีด่นีัน้ หากสามารถหาแนวทาง
ในการปองกนัปญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได ถือเปนวธีิการในการวางมาตรการทางกฎหมายทีด่แีละเหมาะสม
มากกวาการหาแนวทางในการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ ดังเชนกรณีมาตรา 307 ซ่ึงหากมีมาตรการ
ทางกฎหมายมาปองกนัมใิหมกีารโอนสทิธิเรียกรองเดยีวกนัใหแกผูรับโอนตางรายได ปญหาในการพพิาท
ระหวางผูรับโอนตางรายยอมไมเกิดขึ้น

นอกจากนี้การโอนสิทธิเรียกรองในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมมักมี
การนํ าสิทธิเรียกรองในอนาคตมาโอนเพื่อเปนประกันการชํ าระหนี้ ซ่ึงเรื่องการโอนสิทธิเรียกรอง
ในอนาคต ซ่ึงผูเขยีนไดกลาวถึงประเดน็ปญหาไวในบทที ่ 2 ในหวัขอการโอนสทิธเิรียกรองในอนาคต
และในบทที ่3 ในหวัขอผลการโอนสทิธเิรียกรอง ซ่ึงตามทีไ่ดท ําการศกึษาพบวาแมวาในการท ําธรุกรรม
ทางการเงินสมัยใหม เชน การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยจะมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับ       
การโอนสทิธิเรียกรองในอนาคตใหสามารถกระท ําได กลาวคอื ในพระราชก ําหนดการแปลงสนิทรพัย
เปนหลักทรพัย ยอมรบัใหสามารถน ําสทิธเิรยีกรองมาโอนใหแกนติบิคุคลเฉพาะกจิเพือ่ใชหนนุหลัง
การออกหลักทรัพยซ่ึงสิทธิเรียกรองดังกลาวในทางกฎหมายถือเปนสินทรัพยประเภทหนึ่งและ
สิทธิเรียกรองในอนาคตก็ถือเปนสินทรัพยประเภทหนึ่งที่มีกระแสรายไดเกิดขึ้นในอนาคตแนนอน
อันอาจนํ ามาประกันการออกหลักทรัพยได โดยที่สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองในอนาคตนี้ลูกหนี้   
ยงัไมเกดิขึน้ในขณะท ําสญัญาโอนสนิทรพัยกนั แตสํ าหรับบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณชิยนัน้
จากการศึกษายังไมพบบทบัญญัติกฎหมายมาตราใดที่แสดงความชัดเจนถึงการยอมรับความมีผล
ทางกฎหมายของการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต แมวาจะมีนักกฎหมายจํ านวนมากที่ใหความเห็น
ในเรื่องดังกลาวไวหลากหลาย ไมวาจะพิจารณาวาการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตวาเปนการโอน
สิทธิเรียกรองในนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับกอนซึ่งนักกฎหมายกลุมนี้ใหความเห็นวา ผูมีสิทธิ      
ในนติกิรรมที่มีเงื่อนไขบังคับกอนไดช่ือวาเปนเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองตามสัญญาแลว แมจะเปนสิทธิ
ในความหวงัไมใชสิทธิเรียกรองใหชํ าระหนีไ้ดกจ็ริง แตสิทธิดงักลาวถือเปนสทิธิเรียกรองประการหนึง่
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 194 ซ่ึงคํ าวาสิทธิเรียกรองในประมวลกฎหมาย   
แพงและพาณชิยมีความหมายกวางมาก การโอนสิทธิในความหวังจึงอยูในความหมายของการโอน
สิทธเิรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา 303 เหมอืนกนั11 ทัง้ยงัมเีหตผุลของนกักฎหมาย
อีกทาน กลาววาการนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับกอนนี้เปนสิทธิในความหวัง ซ่ึงคูกรณีมีสิทธิอยางใด
กจ็ะสามารถจ ําหนายจะรบัมรดก จดัการ ปองกนัรักษาหรอืท ําประกนัอยางไรกไ็ด เมือ่ผลของนติกิรรม
ยงัไมเกดิ ในกรณนีีก้ฎหมายก ําหนดใหคูกรณสีามารถทีจ่ะใชสิทธแิละปฏบิตัหินาทีท่ีม่ไีด ซ่ึงอกีฝาย

                                                          
11  จิตติ ติงศภัทิย และเสนีย ปราโมช, มร.ว. อางถึงใน เลิศชาย จิวะชาติ. เลมเดิม. หนา 78.
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มีสิทธิในความหวัง คือ หวังวาถาเงื่อนไขสํ าเร็จแลวนิติกรรมจะเปนผล โดยสิทธิในความหวังนี้
กฎหมายไดใหความคุมครอง โดยเปดโอกาสใหคูกรณีที่มีสิทธิในความหวังนี้สามารถที่จะจํ าหนาย 
จะรบัมรดก จัดการหรือปองกันรักษาหรือทํ าประกันไวได12

สํ าหรับผูเขียนแลว เห็นดวยกับความเห็นของนักกฎหมายซึ่งยอมรับความมีผล
ทางกฎหมายของการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต โดยมองวาเปนการโอนสิทธิเรียกรองที่มีเงื่อนไข
บงัคบักอนซึง่มเีหตผุลทางกฎหมายรองรบัดงัทีไ่ดกลาวมานัน้ นอกจากนีผู้เขยีนยงัมคีวามเหน็เพิม่เตมิวา
การโอนสทิธเิรยีกรองในอนาคตนัน้ยงัสามารถพจิารณาไดวาเปนกรณกีารโอนสทิธเิรียกรองในนติกิรรม
ที่ยังไมเกิดขึ้น กลาวคือ แมวาในขณะที่ตกลงโอนสิทธิเรียกรองตอกัน นิติกรรมจะยังไมเกิดขึ้น 
หากแตนติกิรรมนัน้ๆ หรือมลูเหตกุารเกดิสทิธิเรียกรองนัน้ๆ จะเกดิขึน้อยางแนแท ดงัเชนการซือ้ขาย
ทรัพยสิน แมทรัพยอันเปนวัตถุแหงหนี้จะยังไมไดเกิดในปจจุบัน หากแตกฎหมายยังยอมรับ        
ใหสามารถท ําไดแมวาจะไมมตีวัทรพัยทีซ้ื่อขายในขณะท ําสญัญา ดงันัน้การซือ้ขายทรพัยในอนาคต
ยอมมไีดเชนเดยีวกนักบัการโอนสทิธเิรียกรองในอนาคตยอมสามารถกระท ําไดดจุกนั สวนประเดน็ปญหา
ประการตอไปวา เมื่อเวลาตกลงโอนสิทธิเรียกรองแกกัน สิทธิเรียกรองนั้นยังไมเกิดขึ้น ดังนั้น      
จึงตองพิจารณาในแงความมีผลทางกฎหมายตอไปวา ผูรับโอนจะเปนเจาของหรือถือวารับโอน
สิทธิเรียกรองตั้งแตเมื่อใดนั้น สํ าหรับผูเขียนแลวมีความเห็นวาสิทธิเรียกรองนั้นมีผลทางกฎหมาย
คือ ตกเปนของผูรับโอนทันทีที่ตกลงทํ าสัญญาหรือทํ าหนังสือโอนสิทธิเรียกรองระหวางผูโอนกับ
ผูรับโอนโดยสทิธิเรียกรองดงักลาวนาจะเปนวตัถุแหงหนี ้แมวาสทิธิเรียกรองในอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้นัน้
ในความเปนจริงยังไมเกิดขึ้นโดยทันทีที่สิทธิเรียกรองดังกลาวเกิดขึ้นและเปนของผูโอนจะสงผลให
ผูรับโอนไดรับโอนสิทธิเรียกรองนั้นมานับแตนั้น ซ่ึงประเด็นปญหาดังกลาวนี้จากการศึกษายังไมมี
ขอยตุใินความเห็นทางกฎหมายของนักกฎหมาย

ดงัทีไ่ดพเิคราะหเกีย่วกบัการโอนสทิธิเรียกรองในอนาคตนัน้ พบวาการจะยอมรบั
ใหการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตมีผลชัดเจนทางกฎหมาย รวมถึงจะสามารถกํ าหนดขอบเขตหรือ
ระยะเวลาในการเกดิสทิธขิองผูโอนหรอืผูรับโอนอยางใดนัน้จ ําตองใชนติวิธีิในการใชและการตคีวาม
บทบญัญตักิฎหมายทีม่อียูเพือ่ใหเหมาะสมและรองรบัความเปลีย่นแปลงของการท ํานติกิรรมในปจจบุนั
ซ่ึงผูเขยีนเหน็วาในปจจบุนัเมือ่มีพฒันาการทางการท ําธรุกรรมตางๆ หลากหลายมากขึน้ ซ่ึงบทบญัญตัิ
กฎหมายทีม่อียูอาจยงัไมชัดเจนหรอือาจยงัไมสามารถรองรบัตอการท ําธรุกรรมหรือนติกิรรมทีม่ลัีกษณะ
พิเศษจากปกติ ดังนั้นหากมีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยูใหชัดเจนขึ้น   

                                                          
12 ศนันทกรณ (จํ าป) โสตถิพันธุ. (2549). คํ าอธิบายนิติกรรม – สัญญา. หนา 198-199.
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เพื่อเหมาะกับสภาพปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลใหเกิดการพัฒนาระบบกฎหมายอยางถูกตอง
และเปนธรรม

4.1.2 วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกลไกการโอนสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน13 และกฏหมายวาดวยกฎเกณฑพิเศษสํ าหรับกลไกการยกผลการโอน
สทิธิเรียกรองขึน้ตอสูบคุคลภายนอก (ฉบบัแกไขเพิม่เตมิ) กฎหมายเลขที ่104 (The Law Prescribing
Exceptions etc. The Civil Code Enrequirement for Setting Up Against a Third Party to an 
Assignment of Claims)

ตามประมวลกฎหมายแพงญีปุ่น มาตรา 46614 ยอมรบัหลักการโอนสทิธิเรียกรอง
ใหสามารถโอนกันไดและมีผลสมบูรณทันทีที่คูสัญญาสองฝายแสดงเจตนาตองตรงกันในการโอน 
โดยไมมีการกํ าหนดแบบไว ซ่ึงจะทํ าเปนหนังสือหรือไมก็ได

                                                          
13  Kazumoto Kitamura of Atsumi & Partners.  Perfection Law clears way for financing opportunities.  

International Financial Law Review.  สืบคนเมื่อ  20 มิถุนายน 2549, จาก http://www.iflr.com; Roy B. True. 
New Developments in Japanese Asset Securitization: open the Floodgates. from www.tuj.ac.jp; Masaru Ono, 
Nishimura & Partners. Tokyo.  Securitization thrives despite economic dip. from www.expertguides.com.

14 The civil code of  Japan
    Article 466 “An Obligation – right may be assigned unless its nature does not permit assignment.   
    The provision of the preceding paragraph shall not apply if the parties have declared an intention to 

the contrary, but such declaration of intention may not be set up against a third person who has acted in good faith.”
    สิทธิเรียกรองสามารถโอนกันได เวนแตสภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหโอน
  ความในวรรคกอนไมใชบงัคบัหากคูสญัญาตกลงกนัไวเปนอยางอืน่ แตการตกลงเชนวานัน้ไมสามารถ

ยกขึ้นตอสูบุคคลภายนอกผูสุจริตได
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นอกจากนีร้ะบบกฎหมายญีปุ่นไดแบงแยกวธีิการคุมครองลกูหนีแ้ละบคุคลภายนอก
ออกจากกนั กลาวคอื ประมวลกฎหมายแพงญีปุ่น มาตรา 46715 วรรค 1 ไดก ําหนดหนาทีใ่นการบอกกลาว
การโอนไวอยางชดัเจนวาใหผูโอนเทานัน้เปนผูบอกกลาว เหตผุลเนือ่งจากกฎหมายมุงประสงคคุมครอง
ลูกหนี้ เพราะการโอนสิทธิเรียกรองอาจเปนผลรายแกลูกหนี้หากลูกหนี้ไมทราบถึงการโอนและ  
ไปชํ าระหนี้ใหแกผูโอนซ่ึงเมื่อมีการโอนสิทธิเรียกรองแลว จะไมมีฐานะเปนเจาหนี้อีกตอไป      
การชํ าระหนี้ดังกลาวจะไมถูกตองเปนเหตุใหลูกหนี้ไมหลุดพนจากหนี้ ดังนั้นกฎหมายจึงกํ าหนด
ใหเปนหนาทีข่องผูโอนเองทีจ่ะตองบอกกลาวการโอนใหลูกหนีท้ราบ อีกทัง้เปนการลดภาระของลกูหนี้
ในการตรวจสอบการโอนสิทธิเรียกรอง ทั้งยังสามารถแกไขปญหาความเชื่อถือในคํ าบอกกลาวได 
สวนกรณีการคุมครองบุคคลภายนอกนั้นประมวลกฎหมายญี่ปุน มาตรา 467 วรรคสอง กํ าหนด   
ใหการจะยกการโอนสทิธิเรียกรองขึน้ยนับคุคลภายนอกไดนัน้ การบอกกลาวหรือใหความยนิยอมนัน้
จะตองท ําเปนเอกสารลงวนัทีรั่บรองโดยเจาพนกังานเพือ่เปนการปองกนักรณผูีโอนรวมมอืกบัลูกหนี้
ลงวนัทีใ่นหนงัสือบอกกลาวการโอนเพือ่ฉอฉลบคุคลภายนอก โดยทีบ่คุคลภายนอกในความหมายนี้
อาจเปนผูรับโอนรายหลัง ผูรับจํ านํ าสิทธิเรียกรองหรือเจาหนี้ของผูโอนก็ได สํ าหรับวิธีการสํ าหรับ
การยกการโอนสทิธิเรียกรองขึน้ยนับคุคลภายนอกได คอื การบอกกลาวลูกหนีห้รือความยนิยอมดวย
ในการโอนของลกูหนีไ้ดท ําเปนหนงัสือซ่ึงมกีารท ํา authenticated date คอื การท ําเอกสารทีโ่นตารพีบับลกิ
ท ําขึน้ หรือเอกสารที่บุคคลทํ าขึ้นเองโดยลงวันที่ไวโดยเจาพนักงานของสํ านักงานทะเบียน

นอกจากนี้ญี่ปุนไดมีการบัญญัติกฏหมายพิเศษเพื่อเปนทางเลือกเฉพาะสํ าหรับ
การด ําเนนิการ เพือ่ใหสามารถยกเอาการโอนสทิธเิรียกรองขึน้ยนัตอลูกหนี้ บคุคลภายนอกทัง้ยงัสามารถ
ใชคุ มครองลูกหนี้และบุคคลภายนอกได รวมถึงยังสามารถกํ าหนดลํ าดับสิทธิของผูรับโอน          
ในการชํ าระหนี้ได ที่กลาวมานี้เปนกฏเกณฑที่กํ าหนดขึ้นมาเพื่อเปนทางเลือกหรืออาจกลาวไดวา
ถือเปนมาตรการทางกฎหมายเพื่อใชสํ าหรับการดํ าเนินการในกรณีการโอนสิทธิเรียกรองที่เกี่ยวกับ

                                                          
15 The civil code of Japan Article 467
  “The assignment of a nominative obligation – right may not be set up against the obligor or any 

other third person, unless the assignor has given notice thereof the obligor or the obligor has consented thereto.
   The notice or consent referred to in the preceding paragraph may not be set up against a third person 

other than the obligor unless it is set forth in an instrument bearing an authenticated date.”
 การโอนสิทธิเรียกรองไมอาจยกขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก เวนแตผูโอนไดบอกกลาวการโอน

สิทธิเรียกรองไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมในการนั้นแลว
 การบอกกลาวหรอืใหความยนิยอมตามวรรคกอนไมอาจยกขึน้ยนับคุคลภายนอกได เวนแตการบอกกลาว

หรือใหความยินยอมนั้นไดทํ าเปนเอกสาร ลงวันที่ รับรองโดยเจาพนักงาน
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การคาและในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมที่มีการพัฒนาเปนอยางมากในปจจุบัน อาทิ     
การแปลงสนิทรัพยเปนหลักทรัพย โดยกฎหมายนี้จัดทํ าขึ้นเพื่อเอ้ืออํ านวยตอการโอนสิทธิเรียกรอง
จ ํานวนมาก เชน ในการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัยเพือ่คุมครองผูลงทนุ โดยก ําหนดใหเปนหนาที่
ผูโอนตองดํ าเนินการเพื่อใหการโอนมีผลใชยันบุคคลภายนอกได

โดยหลักการสํ าคัญที่กฎหมายไดกํ าหนดขึ้น คือ ใหมีระบบการจดทะเบียน    
การโอนสทิธเิรยีกรองขึน้ เพือ่ใชแยกกระบวนการใชยนัลูกหนีแ้ละการใชยนับคุคลภายนอกออกจากกนั
อยางชดัเจน และเมือ่ไดจดทะเบยีนการโอนสทิธิเรียกรองแลวกไ็มจ ําตองบอกกลาวการโอนสทิธเิรยีกรอง
ใหแกลูกหนี้แหงสิทธิในแตละรายอีก ถือเปนแนวทางใหมในการแกไขปญหาขอกฎหมายและ
ความลาชาในการบอกกลาวการโอน อีกทัง้ยงัชวยลดคาใชจายในการด ําเนนิการจดัท ําและจดัสงเอกสาร
เพือ่บอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนี ้โดยกฎหมายไดก ําหนดขอบเขตของสทิธเิรยีกรองทีส่ามารถน ํามา
จดทะเบยีนได คอื สิทธิเรียกรองใหชํ าระหนีเ้งนิ สิทธิเรียกรองในอนาคต สํ าหรับการโอนสทิธิเรียกรอง
ในอนาคตทีส่ามารถน ํามาจดทะเบยีนได กลาวคอื กรณทีีเ่ปนสทิธเิรียกรองในอนาคตทีส่ามารถระบไุดวา
สิทธเิกดิเมื่อใด มีมูลคาเทาใด เหตุเกิดสิทธิเมื่อใดก็สามารถนํ ามาจดทะเบียนได

ขอดขีองการทีก่ฎหมายรองรบัใหสามารถน ําสทิธเิรยีกรองในอนาคตมาจดทะเบยีนไดนัน้
เพือ่แกไขปญหาในเรือ่งเวลาการเกดิสทิธเิรียกรองและการมผีลในการรบัโอนสทิธเิรยีกรองในอนาคต
โดยกฎหมายถือตามการจดทะเบียนเปนหลักฐานในการยืนยันการโอนสิทธิเรียกรองที่ไดนํ ามา    
จดทะเบยีน โดยกฎหมายไดก ําหนดรปูแบบของการจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรองไวใหมรีายละเอยีด
ทางทะเบียน คือ ระบช่ืุอ ที่อยูของผูโอนและผูรับโอนซึ่งจะเปนเจาหนี้และถือเปนเจาหนี้มีประกัน
ตามกฎหมาย เหตใุนการจดทะเบยีน เชน โอนทัว่ไป โอนเปนประกนั จ ําน ํา มกีารระบถึุงวนัและเวลา
ทีโ่อนสิทธเิรียกรอง โดยรายละเอยีดตางๆ จะมแีสดงในรายการจดทะเบยีน มกีารระบถึุงมลูคาทัง้หมด
ของสิทธิเรียกรองที่โอน ลูกหนี้แหงสิทธิหรือส่ิงอื่นใดอันอาจกํ าหนดความชัดเจนของลูกหนี้และ
สิทธเิรียกรองทีม่กีารโอนได นอกจากนีก้ฎหมายไดก ําหนดระยะเวลาทีก่ฏหมายไดใหความคุมครองไว
กรณมีไิดก ําหนดเวลาในการคุมครองขณะขอจดทะเบยีน รวมถึงวนัและเวลาทีจ่ดทะเบยีนเพือ่จะสามารถ
แสดงไดชัดเจนถงึเวลาทีไ่ดรับโอนสทิธิเรียกรองนัน้มาอนัสงผลใหสามารถยกการโอนสทิธเิรียกรองนี้
ขึน้ยนัลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได

สํ าหรบัผลการจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรียกรองและการยกการโอนสทิธเิรยีกรอง
ขึน้ยนัลูกหนี ้  ซ่ึงในระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้ บางกรณียังคงใชหลักการแจงลูกหนี้
ใหทราบถงึการโอนโดยผูบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองสามารถกระทํ าไดโดยผูโอนและผูรับโอน
วธีิการ คอื มหีนงัสือบอกกลาวและสงมอบใบรบัรองแสดงการจดทะเบยีนการโอนแกลูกหนีใ้นกรณี
ทีผู่รับโอนจะทํ าการใชสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ โดยถือเวลาในการบอกกลาวการโอนเปนหลัก
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โดยที่ระบบจดทะเบียนนี้มีกลไกในการคุมครองลูกหนี้ กลาวคือ หากลูกหนี้     
มีขอตอสูใดๆ ที่มีตอผูโอนกอนไดรับคํ าบอกกลาว ก็จะสามารถยกขึ้นยันผูรับโอนไดตามหลัก
ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 46816 อีกทัง้กฎหมายไดกํ าหนดเกี่ยวกับการคุมครองลูกหนี้ไว
คือ ใหลูกหนี้หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาสืบคนทางทะเบียนในสวนที่เกี่ยวของกับลูกหนี้หรือ    
ผูมีสวนไดเสียได

นอกจากนี้การยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันบุคคลภายนอกกฎหมาย ใหถือ
การจดทะเบยีนการโอนมผีลเทากบัหนงัสอืมบีอกกลาวการโอนไปถงึลูกหนีท้ีม่กีารบนัทกึเวลาเปนทางการ
ตามประมวลกฎหมายแพง อีกทั้งกฎหมายยังไดมุงประสงคคุมครองบุคคลภายนอก คือ ระบบ    
การจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้จะเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถสืบคนทางทะเบียน
เกีย่วกบัรายการในการจดทะเบียนในสวนที่มิใชขอมูลที่จะเสียหายแกผูโอนและลูกหนี้ได

กฎหมายจะถือการจดทะเบียนการโอนมีผลเทากับหนังสือบอกกลาวการโอน   
ทีม่กีารบนัทกึเวลาเปนทางการ ซ่ึงในปจจบุนัมาตราการทางกฎหมายดงักลาวเปนทีน่ยิมน ํามาใชอยางมาก
สํ าหรับการระดมทุนในทางการคาของญี่ปุนดังกลาว มีการนํ ามาเปนหลักประกันหรือมีการโอน
สิทธิเรียกรอง ซ่ึงขอดีของระบบจดทะเบียนจะชวยใหบุคคลภายนอกสามารถทราบถึงการโอน  
สิทธิเรียกรองและชวยลดความเสี่ยงของเจาหนี้หากจะรับสินทรัพยใดๆ มาเปนหลักประกันหรือ  
รับโอนสิทธิเรียกรองซึ่งจะเปนประโยชนในแกการระดมทุนอยางมาก

                                                          
16 Civil Code of Japan
   Article 468 When the debtor has given the concert of the preceding Article without making any 

reservation, even when there are circumstances which could have been set up against the assignor, they cannot 
be set up against the assignee. But if the debtor has paid anything to the assignors in extinguish the obligation to 
the assignor, he may regard it as non-existent.

   When the assignor has merely notified the assignment to the debtor, the leter may set up against the 
against the assignee any defiance which he could have set up against the assignor previous to the receipt of such 
notification.

 มาตรา 468 “หากลูกหนี้ไดรับความยินยอมตามความในมาตรากอนโดยมิไดอิดเอื้อน แมจะมีกรณีที่
อาจยกขึ้นเปนขอตอสูผูโอนไดก็ตาม ลูกหนี้ก็ไมอาจยกกรณีเหลานั้นขึ้นเปนขอตอสูผุรับโอนไดเชนกัน แตถา
เพื่อใหระงับหนี้ลูกหนี้ไดมอบทรัพยสินแกผูโอน ลูกหนี้ยอมมีสิทธิไดรับทรัพยสินนั้นคืน หรือเพื่อการนั้นลูกหนี้
รับภาระเปนหนี้อยางหนึ่งอยางใดขึ้นใหม ใหถือวาหนี้นั้นไมไดกอขึ้นเลย

 ในกรณีที่ผูโอนเพียงแตไดรับคํ าบอกกลาวการโอนตอลูกหนี้ ลูกหนี้ยอมสามารถยกเอากรณีที่ตนอาจใช
เปนขอตอสูผูโอนกอนที่จะไดรับคํ าบอกกลาวมาเปนขอตอสูผูโอนได”
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นอกจากนีก้ฎหมายดงักลาวยงัมคีวามมุงหมายใหการจดทะเบยีนนี้ เปนการคุมครอง
ผูรับโอนใหอยูในฐานะเสมือนเจาหนี้ผูมีประกัน ในอันที่จะมีสิทธิดีกวาเจาหนี้อ่ืนตามกฎหมาย   
ลมละลายและยังใชยกขึ้นยันบุคคลภายนอกไดรวมถึงการยกขึ้นยนัทรัสตี17 ตามกฎหมายลมละลาย
ดวย

4.1.3 วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับกลไกการโอนสทิธิเรียกรองตามอนสุญัญา
สหประชาชาติวาดวยการโอนสิทธิเรียกรองในการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001 (Convention on 
Assignment of Receivable in International Trade 2001)

สํ าหรับ Convention on Assignment of Receivable in International Trade 2001 นี้
ไดกํ าหนดแนวทางซึ่งถือเปนทางเลือกไวโดยเฉพาะสํ าหรับการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม    
ทีต่องมกีารโอนสทิธเิรียกรองคร้ังละจ ํานวนมากๆ และรวมถงึการโอนสทิธเิรียกรองในอนาคตดวย18

โดยอนุสัญญานี้มีความมุงหมายใหการโอนสิทธิเรียกรองสามารถทํ าไดงายเพื่อใหเจาหนี้สามารถ        
หาแหลงเงินทุนไดงายเพื่อนํ ามาชํ าระหนี้โดยไมตองการใหการโอนสิทธิเรียกรองกระทบกระเทือน
ตอสิทธิหรือหนาที่ของลูกหนี้ที่มีอยู นอกจากนั้นแลวอนุสัญญาดังกลาวยังมุงประสงคคุมครอง
บุคคลที่สามผูรับโอน โดยอนุสัญญาไดกํ าหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูที่มีสิทธิดีกวาในกรณี   
ทีม่กีารโอนสทิธิเรียกรองเดยีวกนัใหแกผูรับโอนมากกวาหนึง่รายขึน้ไปดวยวาผูใดจะเปนผูมสิีทธิดกีวา
หรือเปนผูมีสิทธิจะไดรับกอนนั้นอันถือเปนประเด็นปญหาสํ าคัญในการพิจารณาผูมีสิทธิดีกวา    
ซ่ึงในภาคผนวกของอนุสัญญาไดจัดทํ าตัวอยางทางเลือกสํ าหรับกลไกการใชผลการโอนขึ้นยัน
บคุคลภายนอกและการจัดลํ าดับสิทธิของบุคคลภายนอกไวดวย

โดยหลักการอยางหนึ่งซ่ึงในวิทยานิพนธนี้ไดนํ าเสนอหลักการ คือ หลักผูมีสิทธิ
ดกีวาบนพืน้ฐานการจดทะเบยีน ใหมกีารจดัตัง้ระบบจดทะเบยีนขึน้เพือ่ท ําหนาทีรั่บจดทะเบยีนขอมลู
เกีย่วกบัการโอนสทิธเิรียกรอง แมวาการโอนสทิธิเรียกรองนีจ้ะไมใชการโอนสทิธิเรียกรองระหวางประเทศ
ก็ตาม โดยที่ระเบียบขอบังคับจะกํ าหนดขึ้นโดยนายทะเบียนหรือหนวยงานที่มีอํ านาจควบคุมและ
ระเบียบขอบังคับจะมีการกํ าหนดลักษณะวิธีการทํ างานของระบบจดทะเบียนโดยละเอียด รวมถึง
ขัน้ตอนในการด ําเนนิการเพือ่แกปญหาเมือ่เกดิขอพพิาทเกีย่วกบัการท ํางานของระบบจดทะเบยีนดวย

                                                          
17 ในกฎหมายญีปุ่น คอื เจาพนกังานผูดแูลทรพัยสนิ ซึง่หากเปรยีบเทยีบกบักฎหมายไทยแลว จะหมายถงึ

เจาพนักงานพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติลมละลายที่มีหนาที่ในการจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้       
เมื่อศาลมีคํ าสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดหรือมีคํ าพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย

18 วิลาวรรณ มังคละธนะกุล. เลมเดิม. หนา 201.

DPU



86

สํ าหรับหลักการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรอง19 ที่อนุสัญญาไดกํ าหนดไว คือ คุณลักษณะ    
ของสิทธิเรียกรองที่นํ ามาจดทะเบียน20 การโอนสิทธิเรียกรองใดๆ มากกวาหนึ่งรายจากผูโอนใหแก
ผูรับโอน การโอนสทิธิเรียกรองทีย่งัมไิดกระท ําการ การโอนสทิธิเรียกรองในอนาคต โดยไมค ํานงึวา
สิทธิเรียกรองดังกลาวจะมีอยูแลว ณ เวลาที่จดทะเบียนหรือไมก็ตาม ซ่ึงสิทธิเรียกรองที่สามารถ   
นํ ามาจดทะเบียนไดนี้ อนุสัญญาไดกํ าหนดไวอยางชัดเจนเพื่อแกไขปญหาการการขอโตแยง       
ของสทิธเิรียกรองใดทีส่ามารถโอนไดหรือไม วธีิการ คอื บคุคลใดๆ อาจขอจดทะเบยีนขอมลูเกีย่วกบั
การโอนสทิธิเรียกรองได ณ สํ านักงานทะเบียน ตามระเบียบขอบังคับการจดทะเบียน21 และกํ าหนด
รูปแบบการจดทะเบยีนไวอยางชดัเจน อาท ิ ขอมลูเกีย่วกบัผูโอนสิทธิเรียกรองและขอมลูของผูรับโอน
สิทธิเรียกรองอันประกอบไปดวย ช่ือ ที่อยู รายละเอียดตางๆ อันเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองที่โอน        
ซ่ึงการจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรองนีอ้าจเปนการโอนสทิธเิรียกรองในปจจบุนัหรอืทีจ่ะมใีนอนาคต
ตามจะตองระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัสิทธิเรียกรองทีโ่อนนัน้ การทีอ่นสัุญญาไดวางแนวทางอยางชดัเจน
เพือ่สามารถแกไขปญหาตางๆ จากการโอนสทิธเิรยีกรองทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนั เชน ในกรณขีองการโตแยง
ถึงความมีผลหรือระยะเวลาในความมีผลของการโอนสิทธิเรียกรอง โดยกํ าหนดใหการจดทะเบียน
หรือแกไขเพิม่เตมิจะมผีลนบัแตเวลาทีข่อมลูทีจ่ดทะเบยีนนีไ้ดรับการเปดเผยใหบคุคลทัว่ไปเขาสบืคนได

                                                          
19 Article 3
   Establishment of a registration system
   A registration system will be established for the registration of data about assignments, even if the 

relevant assignment or receivable is not international, pursuant to the regulations to be promulgated by the 
registrar and the supervising authority. Regulations promulgated by the registrar and the supervising authority 
under this annex shall be consistent with this annex. The regulations will prescribe in detail the manner in 
which the registration system will operate, as well as the procedure for resolving disputes relating to that 
operation.

20 Article 4
    Registration
    2. A single registration may cover one or more assignments by the assignor to the assignee of one 

or more existing or future receivables, irrespective of whether the receivables exist at the time of registration.
21 Article 4
    Registration
   1. Any person may register data with regard to an assignment at the registry in accordance with this 

annex and the regulations. As provided in the regulations, the data registered shall be the identification of the 
assignor and the assignee and a brief description of the assigned receivables.
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โดยผูขอจดทะเบียนอาจระบุระยะเวลาในการมีผลบังคับใชของการจดทะเบียนไวดวย โดยสามารถ
เลือกจากระยะเวลาตางๆ ทีม่ใีหเลือกในระเบียบขอบังคับการจดทะเบียน

โดยที่หลักการตางๆ ซ่ึงอนุสัญญาไดวางแนวทางไวโดยมุงหมายใหสามารถใช
ผลการจดทะเบยีนการโอนสทิธิเรียกรองเพือ่เปนกลไกในการคุมครองลกูหนี ้กลาวคอื ระบบจดทะเบยีนนี้
ใหลูกหนีส้ามารถเขาสืบคนรายละเอยีดการจดทะเบยีนได เพือ่ลูกหนีจ้ะสามารถทราบถงึรายละเอยีด
การโอนสิทธิเรียกรอง ช่ือ ที่อยูของเจาหนี้หรือผูรับโอนเพื่อลูกหนี้สามารถชํ าระหนี้ใหแกเจาหนี้   
ทีแ่ทจริงอนัจะสงผลใหหนีร้ะงบัได และระบบจดทะเบยีนนีก้ารทีผู่รับโอนสทิธเิรียกรองทีไ่ดจดทะเบยีน
การโอนไวสามารถขอรับผลการสืบคนทางทะเบียนเปนลายลักษณอักษรจากสํ านักงานทะเบียน
และสามารถใชเปนพยานหลักฐานได และในกรณีที่ไมมีพยานหลักฐานอื่นมาหักลางใหถือวา      
ผลการสบืคนดังกลาวเปนหลักฐานของขอมูลที่เกี่ยวกับการสืบคนนั้น โดยใหรวมถึงขอมูล วันเวลา
จดทะเบยีน และ ลํ าดับการจดทะเบียน ซ่ึงหลักฐานดังกลาวผูรับโอนสิทธิ เรียกรองสามารถยกขึ้น
ยนัลูกหนี้ได

นอกจากนี้อนุสัญญามีกลไกในการคุมครองบุคคลภายนอก คือ การที่ระบบ     
จดทะเบยีนก ําหนดตองใหมกีารบนัทกึขอมลูบางประการในการโอนสทิธิเรียกรองลงในระบบทะเบยีน
ของทางราชการโดยความสมัครใจของผูขอจดทะเบียน วัตถุประสงคสํ าคัญเพื่อเปนการคุมครอง
สิทธบิคุคลภายนอก โดยเปนการแจงใหบุคคลภายนอกทราบวามีการโอนสิทธิเรียกรองเกิดขึ้นแลว
และเพื่อวางแนวทางในการตัดสินขอพิพาทเกี่ยวกับลํ าดับสิทธิระหวางผูรับโอนหลายรายในกรณี  
ที่สิทธิเรียกรองดังกลาวมีผลสมบูรณเทาเทียมกัน อีกทั้งระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้
จะมีผลเมื่อบุคคลภายนอกสามารถเขาสืบคนขอมูลท่ีจดทะเบียนโดยบุคคลใดๆ สามารถเขาสืบคน
ขอมลูของส ํานกัทะเบยีนไดตามรายละเอยีดทีป่รากฎในรายการจดทะเบยีนและมสิีทธขิอรบัผลการสบืคน
เปนลายลักษณอักษรได22 ซ่ึงในการใหบุคคลภายนอกสามารถสืบคนไดเปนการสรางความมั่นใจ
ใหแกบุคคลภายนอก เปนกลไกที่ชัดเจนในการคุมครองบุคคลภายนอก นอกจากนี้ในการสืบคน          
ดังกลาวไมถือเปนการละเมิดขอมูลความลับที่จํ าเปนเกี่ยวกับการทํ าธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจาก

                                                          
22 Article 5
   Registry searches
  1. Any person may search the records of the registry according to identification of the assignor, as 

set forth in the regulations, and obtain a search result in writing.
   2. A search result in writing that purports to be issued by the registry is admissible as evidence and 

is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the registration of the data to which the search relates, 
including the date and hour of registration.
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ขอมูลที่เปดใหสืบคนได สํ านักงานทะเบียนเปนขอมูลที่มีขอบเขตจํ ากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล   
ทีสื่บคนไดเปนขอมูลที่จํ าเปนในการพิสูจนลํ าดับสิทธิ อันไดแก วัน เวลา การจดทะเบียน รวมถึง
ลํ าดบัสทิธใินการจดทะเบยีนและส ําหรบัการยกการโอนสทิธเิรียกรองขึน้ยนับคุคลภายนอก การทีใ่ช
ระบบจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรองนีถื้อหลักฐานทางทะเบยีนเปนส ําคญั เมือ่ผูรับโอนไดด ําเนนิการ
จดทะเบยีนโอนสทิธเิรยีกรองอยางถกูตองครบถวนลงในระบบทะเบียนแลวยอมสามารถยกการโอน
สิทธิเรียกรองดังกลาวขึ้นยันบุคคลภายนอกได

สํ าหรับกรณีการกํ าหนดลํ าดับสิทธิระหวางผูรับโอนสิทธิเรียกรองหลายราย
อนสัุญญาไดวางแนวทางอกียางเพือ่เปนกลไกในการคุมครองบคุคลภายนอกไวอยางชดัเจน กลาวคอื
ในบรรดาผูรับโอนสทิธิเรียกรองหลายรายทีไ่ดรับโอนสทิธิเรียกรองอยางเดยีวกนัจากผูโอนรายเดยีวกนันัน้
การก ําหนดล ําดบัสทิธจิะเปนไปตามล ําดบักอนหลังของการจดทะเบยีนขอมลูการโอนโดยไมค ํานงึถึง
เวลาในการโอนสทิธิเรียกรอง แตหากไมมกีารจดทะเบยีนการโอนสทิธิเรียกรอง การก ําหนดล ําดบัสิทธิ
จะอางอิงกับเวลาในการโอนสิทธิเรียกรอง เพื่อใหบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบลํ าดับสิทธิ    
ในการพิจารณากอนรับโอนสิทธิเรียกรองใดๆได

นอกจากนี้ที่เห็นไดชัดเจนกรณีกลไกการคุมครองบุคคลภายนอกในอนุสัญญา
วางแนวทางการก ําหนดล ําดบัสทิธริะหวางผูรับโอนและผูบริหารแผนของผูโอนในกระบวนการลมละลาย
หรือเจาหนี้ของผูโอนเมื่อมีการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองกอนการเริ่มตนของกระบวนการ
ฟองลมละลายเกี่ยวกับทรัพยสินและกิจการของผูโอนหรือกอนเริ่มตนของกระบวนการอายัด    
สิทธเิรียกรองที่อยูในความครอบครองของผูโอนแลว ผูรับโอนจะมีสิทธิเหนือกวาเจาหนี้ของผูโอน
ดังนั้นผูรับโอนจะไดรับชํ าระหนี้กอนเจาหนี้ไมมีประกัน ซ่ึงสวนนี้ถือเปนการคุมครองผูรับโอน  
ใหไดรับความคุมครองคลายกับเปนเจาหนี้มีประกันตามกฎหมายลมละลาย ซ่ึงจะมีฐานะดีกวา    
เจาหนีท้ั่วไป ทั้งยังเปนการคุมครองบุคคลภายนอกอันไดแกบุคคลทั่วไปใหสามารถทราบถึงสถานะ
แหงสิทธิเรียกรองวาเมื่อมีการจดทะเบียนแลว บุคคลผูมีช่ือตามทะเบียนยอมมีสิทธิยกขึ้นอางยัน  
ตอบคุคลภายนอกได นับแตเมื่อไดจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรอง

4.2  ระบบการโอนสิทธิเรียกรองท่ีเหมาะสมกับธุรกรรมทางการเงิน

ในสภาพสังคมเศรษฐกิจปจจุบันการโอนสิทธิเรียกรองมีการมาใชในการทํ าธุรกรรม
ทางการเงนิสมยัใหมอยางกวางขวาง เนือ่งจากสทิธิเรียกรองถือเปนทรพัยสินอยางหนึง่ อันอาจมรีาคา
ซ้ือขายไดและยงัสามารถน ํามาใชเปนหลักประกนัในทางธรุกจิได ดงันัน้สทิธเิรยีกรองจงึถูกน ํามาใช
ในฐานะทีเ่ปนทนุในการท ําธรุกจิ ซ่ึงในวทิยานพินธฉบบันีไ้ดยกตวัอยางธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหม
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ไดแก แฟคตอริง่และการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย ซ่ึงในธุรกรรมทางการเงนิทัง้สองประเภทนี้
มีลักษณะที่รวมกันหรือคลายกัน คือ การนํ าหลักการโอนสิทธิเรียกรองมาใชในการดํ าเนินการ     
ซ่ึงอาจเปนการโอนสิทธิเรียกรองเพื่อเปนประกันในการชํ าระหนี้แบบโอนขาดหรือการขายขาด 
(True Sale) หรือเปนเพยีงการโอนเปนประกนัการช ําระหนีโ้ดยทัว่ไปกต็าม โดยทีโ่อนสิทธเิรยีกรอง
ในการท ําธุรกรรมทางการเงนิสมยัใหม ยงัมปีระเดน็ปญหาเกดิขึน้จากการบงัคบัใชกฎหมายในทางปฏบิตัิ
ซ่ึงบทบญัญตัหิรือมาตรการทางกฎหมายทีม่อียูอาจยงัไมเพยีงพอในการคุมครองลกูหนี้ บคุคลภายนอก
และผูทีม่สีวนเกีย่วของทกุฝายในการโอนสทิธเิรียกรอง จงึควรน ําประเดน็ปญหาทีเ่กดิขึน้มาวเิคราะห
และหาแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมมาใชในระบบกฎหมายของไทย

4.2.1 สํ าหรบัประเดน็ปญหาจากการทีม่ลูีกหนีแ้หงสิทธิเรียกรองจ ํานวนมาก ซ่ึงในการโอน
สิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงเละพาณิชยกํ าหนดวา เมื่อมีการตกลงโอนสิทธิเรียกรอง
โดยทํ าเปนหนังสือระหวางผูโอนและผูรับโอนแลว จะมีผลสมบูรณตามกฎหมายถือเปนแบบ     
ของการโอนระหวางผูโอนและผูรับโอนสทิธเิรยีกรองสวนหนึง่ โดยจะสามารถยกการโอนสทิธเิรียกรอง
ขึน้ยนัลูกหนีห้รือบุคคลภายนอกไดนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306 กํ าหนดวา
ตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้เปนหนังสือหรือลูกหนี้ไดใหความยินยอมเปนหนังสือดวยแลว 
จากการที่มีสิทธิเรียกรองจํ านวนมาก ทํ าใหตองมีการบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ทั้งหมด       
เพื่อเปนการปฏิบัติใหครบถวนตามที่กฎหมายกํ าหนด จึงจะสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองนั้น
ขึน้ยนัลูกหนีแ้ละบุคคลภายนอกได การที่กฎหมายไดกํ าหนดวิธีการนี้เพื่อเปนกลไกในการคุมครอง
ลูกหนี้และบุคคลภายนอกไวรวมกัน แตตามที่ไดวิเคราะหถึงประเด็นปญหาเกี่ยวกับการคุมครอง 
ลูกหนีแ้ละบคุคลภายนอกในบทที ่ 2 และ 3 นัน้ ท ําใหสามารถพจิารณาไดวากลไกตามระบบกฎหมาย
ของไทย คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่มีกํ าหนดไวยังไมเพียงพอตอการแกไขปญหา     
ในทางปฏบิตัิ รวมถึงอาจยงัไมเหมาะสมในการน ํามาใชในธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหม ซ่ึงมกีารโอน
สิทธิเรียกรองซึ่งมีลูกหนี้แหงสิทธิจํ านวนมากๆ เทาใดนัก

จากการที่กลไกทางกฎหมายที่มีอยูยังไมสามารถใหความคุมครองแกลูกหนี้
บุคคลภายนอกและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดอยางเพียงพอ เนือ่งจากบทบัญญัติประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยมิไดกํ าหนดไววาการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองใครเปนจะผูบอกกลาว อีกทั้ง
กฎหมายยังมิไดกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในคํ าบอกกลาววาควรมีเนื้อหาสวนใดบาง        
จงึเปนการไมชัดเจนสงผลใหเกิดปญหาสํ าคัญสํ าหรับความนาเชื่อถือในคํ าบอกกลาว
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สํ าหรับการคุมครองบุคคลภายนอกที่กฎหมายกํ าหนดใหตองบอกกลาวการโอน
ไปยังลูกหนี้และใหสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันบุคคลภายนอกไดตามในความเปนจริง
แลวบคุคลภายนอกนอกอนัไดแก เจาหนีต้ามค ําพพิากษาของผูโอน เจาพนกังานบงัคบัคด ี เจาพนกังาน
พทิกัษทรพัยกรณผูีโอนสิทธเิรียกรองลมละลาย รวมถึงบคุคลภายนอกกรณทีีม่กีารโอนสทิธเิรียกรอง
เดยีวกนัใหแกผูรับโอนตางราย กไ็มอาจทราบเกีย่วกบัการโอนสทิธเิรียกรองไดเลย เนือ่งจากหากจะทราบ
ตองไปสอบถามจากทางลูกหนี้เอง แตเทาที่พบกลไกการคุมครองบุคคลภายนอกที่เห็นไดชัดเจน    
มเีพยีงแตกรณบีทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 307  ไดกํ าหนดไวเกี่ยวกับกรณี
พิพาทสิทธิระหวางผูรับโอนตางราย ใหรายที่ไดบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองเปนหนังสือไปยัง
ลูกหนีก้อนเปนผูมีสิทธิดีกวาเทานั้น ซ่ึงเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุเทานั้น เพราะเมื่อพิจารณา
ทีต่นเหตนุาจะมมีาตรการทางกฎหมายทีชั่ดเจนมาปองกนัปญหาเพือ่มใิหมกีรณกีารโอนสทิธเิรยีกรอง
เดยีวกนัใหกบัผูรับโอนตางราย ซ่ึงกรณดีงักลาวอาจเนือ่งจากการทีผู่โอนไมสุจรติหรือผูรับโอนไมสุจรติ
กเ็ปนได

ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงขอเสนอใหมีการนํ าระบบ   
จดทะเบยีนโอนสิทธิเรียกรองมาใช โดยวางมาตรการทางกฎหมายกํ าหนดใหนิติบุคคลผูทํ าธุรกรรม
บางประเภทที่ตองมีการโอนสิทธิเรียกรองจํ านวนมากๆ ใหผูรับโอนสิทธิเรียกรองจะตองยื่นขอ   
จดทะเบียนเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองที่จะรับโอนมา ทั้งนี้ใหการจดทะเบียนมีผลตามกฎหมายทันที      
ทีจ่ดทะเบยีนและใหสามารถยกขึน้ยนับคุคลภายนอกได โดยทีร่ะบบจดทะเบยีนนีจ้ะเปดโอกาสลกูหนี้
และบุคคลภายนอก รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายสามารถขอตรวจสอบเกี่ยวกับการโอน        
สิทธิเรียกรองตางๆ ไดอยางสะดวก ทั้งยังสามารถนํ าผลการจดทะเบียนที่ตรวจสอบไดนี้ไปใช    
เปนพยานหลกัฐานอางองิในชัน้ศาลหรอืตอผูมสีวนเกีย่วของทกุฝายได ซ่ึงกรณดีงักลาวยงัถือเปนกลไก
ในการคุมครองบุคคลภายนอกผูรับโอน รวมถึงบุคคลทุกฝายอีกทางและเปนการชวยจัดระเบียบ
สํ าหรับการโอนสิทธิเรียกรองใหเปนระบบอีกดวย

การทีผู่เขยีนไดน ําเสนอเพิม่ใหมกีารจดัท ําระบบจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรองขึน้
มแีนวทางคลายกับระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองตามกฎหมายแพงญี่ปุน รวมถึงกฏหมาย
วาดวยกฎเกณฑพิเศษสํ าหรับกลไกการยกผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นตอสูบุคคลภายนอก        
(The Law Prescribing Exceptions etc. to The Civil Code Enrequirements for Setting Up Against a 
Third Party to an Assignment of Claims) และการโอนสิทธิเรียกรองตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการโอนสิทธิเรียกรองทางการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001 (Convention on Assignment of 
Receivable in International Trade 2001) โดยทีว่ตัถุประสงคของระบบทะเบียนดังกลาวหาใช     
การสรางหรือทํ าหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิน แตเพื่อคุมครองสิทธิบุคคลภายนอกโดยการแจง
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ใหบคุคลภายนอกรับทราบวามีการโอนสิทธิเรียกรองเกิดขึ้นแลว และเพื่อวางแนวทางในการตัดสิน
ขอพพิาทเกีย่วกบัลํ าดบัสทิธริะหวางผูรับโอนหลายราย ทัง้ยงัเปนการจดัระบบการโอนสทิธเิรยีกรอง
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงมิไดเปนการกํ าหนดแบบการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นใหมแตอยางใด    
เนื่องจากยังคงหลักการตามแบบของการโอนสิทธิเรียกรองตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 306 ซ่ึงไดกํ าหนดแบบการโอนระหวางผูโอนและผูรับโอนสิทธิเรียกรองไว 
กลาวคือ กํ าหนดใหตองทํ าเปนหนังสือระหวางผูโอนและผูรับโอนอยู เพียงแตกํ าหนดแยกกลไก  
ในการคุมครองลูกหนี้และบุคคลภายนอกออกจากกัน เนื่องจากกลไกการคุมครองบุคคลภายนอก
ตามบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณชิยเดมิไดก ําหนดไวรวมกนั คอื จะสามารถยกการโอน
สิทธเิรียกรองขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได เมือ่ไดมีการบอกกลาวการโอนหรือลูกหนี้ยินยอม
เปนหนังสือแลว แตสํ าหรับระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองที่ผูเขียนไดศึกษาและนํ าเสนอ
ใหนํ ามาใชสํ าหรับการโอนสิทธิเรียกรองในกรณีที่มีสิทธิเรียกรองจํ านวนมากหรือมีการโอน    
สิทธิเรียกรองในอนาคต โดยที่การโอนสิทธิเรียกรองประเภทนี้มักมีการกระทํ ามากในสภาพการณ
ปจจบุนัทีม่กีารน ําสิทธเิรียกรองมาใชในลกัษณะทีเ่ปนทนุ ดงันัน้เพือ่เปนการคุมครองบคุคลภายนอก
อันไดแก เจาหนีต้ามค ําพพิากษาของผูโอน เจาพนกังานบงัคบัคด ี เจาพนกังานพทิกัษทรัพยของผูโอน
รวมถึงผูรับโอนรายอื่นๆ ในกรณีพิพาทสิทธิในการรับโอนสิทธิเรียกรองเดียวกันใหแกผูรับโอน
หลายรายนัน้ การทีเ่สนอใหใชระบบจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรียกรองนัน้เปนการแยกกลไกในการคุมครอง
ลูกหนีแ้ละบุคคลภายนอกออกจากกัน กลาวคือ เมือ่ไดทํ าการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองแลว
จะสามารถยกขึ้นอางอันบุคคลภายนอกได แตสํ าหรับลูกหนี้ใหคงไวซ่ึงกลไกในการคุมครองลูกหนี้
โดยตองบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองไปยังลูกหนี้อยูเชนเดิมเพื่อใหลูกหนี้ไดทราบถึงการโอน
สิทธิเรียกรองและจะไดชํ าระหนี้ใหตองตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้ โดยที่ระบบ       
จดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้ระบบทะเบียนที่ใหบุคคลภายนอกหรือบุคคลใดๆ ตรวจสอบ
ขอมลูไดถือเปนการทํ าในลักษณะที่ทะเบียนเปนเอกสารมหาชนที่บุคคลใดๆ สามารถขอตรวจสอบ
ขอมูลได

แตอยางไรก็ตาม ตามที่บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306 
และ 308 กรณีที่ลูกหนี้ใหความยินยอมในการโอน และลูกหนี้ใหความยินยอมโดยไมอิดเอื้อน      
ลูกหนี้จะยกขอตอสูที่มีตอผูโอนข้ึนตอสูผูรับโอนไมได และกรณีลูกหนี้เพียงไดรับคํ าบอกกลาว
การโอน หากลกูหนีม้ขีอตอสูผูโอนกอนเวลาไดรับค ําบอกกลาวกส็ามารถยกเปนขอตอสูผูรับโอนได
เหน็ไดวากฎหมายมุงประสงคคุมครองลกูหนี ้ โดยขอตอสูใดลูกหนีอิ้ดเอือ้นหรือสงวนไวกย็กขึน้อาง
ตอสูผูรับโอนได ซ่ึงเปนผลจากหลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา การโอน
สิทธเิรียกรองใหคงไวซ่ึงการบอกกลาวการโอนยงัลูกหนีต้ามหลกัการในบทบญัญตัปิระมวลกฎหมาย
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แพงและพาณิชยอยูเพื่อเปนกลไกในการคุมครองลูกหนี้ใหทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองที่จะทํ าให
ลูกหนี้สามารถทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรอง ทั้งยังสามารถยกขอตอสูที่มีตอผูโอนกอนการโอน
สิทธิเรียกรองขึ้นตอสูผูรับโอนได

4.2.2 การโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต การโอนสิทธิเรียกรองประเภทนี้มีแนวคิด     
จากการทีสิ่ทธเิรียกรองสามารถใชเปนทนุในการประกอบธรุกจิ ซ่ึงสิทธิเรียกรองทีน่ ํามาโอนใหแกกนันัน้
อาจเปนสิทธิเรียกรองที่มีอยูในปจจุบัน รวมถึงสิทธิเรียกรองซึ่งจะมีในอนาคตดวย

หากพิจารณาตามหลักกฎหมายแลวการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตจะสามารถ
ทํ าไดเพียงไรนั้น มีประเด็นที่ตองพิจารณาวาโดยทั่วไปการโอนสิทธิเรียกรองจะสามารถกระทํ าได
ตอเมื่อผูโอนมีสิทธิเรียกรองนั้นอยูแลว เพราะไมมีบุคคลใดจะโอนสิ่งที่ตนไมมีอยูใหแกบุคคลอื่น
ไดตามหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” ซ่ึงสิทธิเรียกรองคือสิทธิของเจาหนี้ที่จะเรียกรอง    
ใหลูกหนีชํ้ าระหนีแ้กตนไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 19423 โดยไดมนีกักฎหมาย
ทานหนึ่งเห็นวา เมือ่หนีเ้กดิขึ้นเมื่อใดยอมมีสิทธิเรียกรองใหโอนไดเมื่อนั้น การโอนสิทธิเรียกรอง
เปนนติกิรรมอนัเปนมลูหนีอ้ยางหนึง่ซ่ึงกอใหเกดิหนีท้ีผู่รับโอนมสิีทธิจะเรยีกใหผูโอน โอนสิทธิเรียกรอง
ใหได หนีน้ัน้มสิีทธเิรียกรองเปนวตัถุแหงหนีต้ามหลกักฎหมายลกัษณะหนี ้ทรัพยสินอนัเปนวตัถุแหงหนี้
อาจเปนสิง่ทีม่ไิดมอียูในปจจบุนัและยงัไมอาจรูโดยเฉพาะเจาะจงวาเปนสิง่ไหนกไ็ด ในขณะทีห่นีเ้กดิขึน้
เพราะวัตถุแหงหนี้มิใชปจจัยหรือส่ิงของจํ าเปนแหงหนี้ ส่ิงที่เปนปจจัยหรือส่ิงของจํ าเปนแหงหนี้
คอื บคุคลหรือบคุคลสทิธิ แสดงใหเหน็วากอนนัน้ หนีอั้นมสีภาพอนัเปนบคุคลสทิธิหรือสิทธิเรียกรอง
อยูโดยท่ีวัตถุแหงหนี้ที่เกี่ยวกับทรัพยสินก็ไมจํ าเปนตองมีตัวทรัพยสินในขณะทํ าสัญญา ดังนั้น   
การซือ้ขายทรพัยในอนาคตหรอืทรัพยทีย่งัไมมตีวัแนนอนกส็ามารถท ําได24 นอกจากนีย้งัมผูีใหความเหน็
ในเรือ่งการซือ้ขายทรพัยสินในอนาคตไววา “สํ าหรบัไทยเรายงัไมมบีทบญัญตัิกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติไว จึงยังไมมีความหมายของทรัพยสินในอนาคต โดยวัตถุประสงค
ของสัญญาซื้อขายทรัพยสินในอนาคตขอหนึ่ง คือ ผูขายตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซ้ือขาย
ใหแกผูซ้ือ ซ่ึงถาเปนซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแลว ทรัพยสินทุกประเภทยอมซ้ือขายกันได ยกเวน   
ทรพัยนอกพาณชิย ซ่ึงรวมถงึสิทธปิระเภทตางๆ ดวย แตเนือ่งจากสาระของทรพัยสินในอนาคต กค็อื
ทรัพยสินที่เกิดขึ้นภายหลังหรือผูขายไดกรรมสิทธิ์มาภายหลังทํ าสัญญาซื้อขาย ดวยเหตุนี้ทรัพยสิน
                                                          

23 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
        มาตรา 194 “ดวยอํ านาจแหงมูลหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิจะเรียกใหลูกหนี้ชํ าระหนี้ได อนึ่ง การชํ าระหนี้
ดวยงดเวนการอันใดอันหนึ่งก็ยอมมีได”

24 เลิศชาย จิวะชาติ. เลมเดิม. หนา 75-87.
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ที่ซ้ือขายกันอยางธรรมดาไดยอมจะซื้อขายในรูปของทรัพยสินในอนาคตได”25 ดวยเหตุดังกลาว
การโอนสทิธเิรียกรองในอนาคตกไ็มจ ําตองมสิีทธิเรียกรองอยูแลว ในขณะท ําสัญญาการโอนสทิธิเรียกรอง
ในอนาคตยอมสามารถท ําได แตผูรับโอนจะเปนเจาของสทิธิเรียกรองทีโ่อนไดตอเมือ่สิทธิเรียกรองนัน้
เปนของผูโอนกอน อีกทัง้การโอนสทิธเิรียกรองตองอยูในวสัิยทีส่ามารถปฏบิตัไิดและสทิธเิรยีกรอง
ในอนาคตตองสามารถระบไุดวาเปนสิทธเิรียกรองใด หากสิทธเิรยีกรองในอนาคตไมสามารถเกดิได
การโอนสิทธิเรียกรองนั้นยอมมีวัตถุประสงคเปนการพนวิสัยและตกเปนโมฆะตามมาตรา 150 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

นอกจากนี ้ หากมองวาสิทธิเรียกรองในอนาคตเปนการโอนสทิธิเรียกรองในนติกิรรม
ทีม่เีงือ่นไขบงัคบักอน ซ่ึงมนีกักฎหมายใหเหตผุลวาการท ํานติกิรรมทีม่เีงือ่นไข ไมวาเงือ่นไขบงัคบักอน
หรือบังคับหลังก็ตาม เมื่อผลของนิติกรรมยังไมเกิดหรือนิติกรรมเกิดขึ้นแลวแตยังไมแนนอนวา   
จะสิน้ผลแลวหรือไม กรณีนี้กฎหมายกํ าหนดใหคูกรณีสามารถที่จะใชสิทธิและปฎิบัติหนาที่ที่มีได 
สํ าหรับคูกรณีในที่นี้มีสองฝาย ฝายหนึ่งมีเพียงสิทธิในความหวัง คือ หวังวาเงื่อนไขสํ าเร็จแลว    
นิติกรรมจะเปนผลหรือส้ินผลแลวแตกรณี ก็สามารถใชสิทธิในความหวังไดเชนเดียวกัน สํ าหรับ
สิทธใินความหวงันีก้ฎหมายใหความคุมครอง โดยเปดโอกาสใหคูกรณทีีม่สิีทธใินความหวงัสามารถ
จ ําหนาย จะรับมรดก จัดการปองกันรักษาโดยทํ าประกันไวได26

ผลจากการมองวา การโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตสามารถกระทํ าไดนั้น สงผล
ใหมกีารโอนสทิธเิรยีกรองในอนาคตในการท ําธุรกรรมสมยัใหม ดงัเชนธรุกรรมการแปลงสนิทรพัย
เปนหลักทรพัย กม็กีรณกีารน ําสทิธิเรียกรองในอนาคตหรอืสินทรพัยในอนาคตมาเปนหลักประกนัได
โดยยอมใหผูจ ําหนายสินทรพัยน ําสินทรพัยทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตคอนขางแนนอนมาเปนหลักประกนั
หลักทรพัยออกจ ําหนายแกผูลงทนุ โดยการช ําระหนีจ้ะขึน้อยูกบัรายได แตสํ าหรับธุรกรรมแฟคตอริง่
ในประเทศไทยยังไมคอยรับโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตเทาใดนักเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง จึงมี
ปญหาในการด ําเนนิธรุกรรมดงักลาววา หากผูประสงคขายบญัชลูีกหนีท้างการคาซึง่เปนหนีใ้นอนาคต
เพื่อนํ ามาเปนหลักประกันในการหาแหลงเงินทุนนั้น จะไมสามารถทํ าไดเนื่องจากบริษัทแฟคเตอร
ไมรับซ้ือบัญชีลูกหนี้ดังกลาว

สํ าหรับการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยไดรองรับใหมีการโอนสิทธิเรียกรอง
ในอนาคตได ดงัเหน็ไดจากพระราชก ําหนดนติบิคุคลเฉพาะกจิเพือ่การแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย
พ.ศ. 2540 ในมาตรา 3 ไดใหคํ านิยามของคํ าวา สินทรัพย วาหมายถึง “สิทธิเรียกรองหรือสิทธิอ่ืนใด

                                                          
25 ธีระ เบญจรัศมีโรจน. เลมเดิม. หนา 47-51.
26 ศนันทกรณ (จํ าป) โสตถิพันธุ. เลมเดิม. หนา 198-199.
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ทีก่อใหเกิดกระแสรายรับในอนาคต ไมวารายรับนั้นจะมีความแนนอนหรือไมก็ตาม” ซ่ึงสินทรัพย 
ดงักลาวหมายความรวมถงึสนิเชือ่ทีจ่ะมกีระแสรายไดเกดิขึน้ในอนาคตคอนขางแนนอนมาเปนหลักประกนั 
คอื การน ําสทิธเิรยีกรองในอนาคตหรอืทีเ่รยีกวาสนิทรพัยในอนาคต (Future Flow–Backed Securities)
มาเปนประกันและโดยสินทรัพยในอนาคตที่จะสามารถนํ ามาเปนประกันได คือ การที่ผูจํ าหนาย
สินทรัพยนํ าสินทรัพยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแนนอนมาเปนประกันหลักทรัพยที่ออกจํ าหนาย คือ  
ยังไมมีการทํ าสัญญากันเลยและลูกหนี้ยังไมเกิดขึ้นแตอยางใด แตผูขายสิทธิจะไดรับเงินลวงหนา
มากอนแลว ซ่ึงสินทรัพยทั้งสองประเภทนี้ลูกหนี้ยังไมเกิดขึ้นในขณะทํ าสัญญาโอนสินทรัพยกัน 
ปญหาวาแมพระราชก ําหนดฯ มาตรา 327 ไดบญัญตัริองรับใหสามารถโอนสนิทรพัยในอนาคตไดกต็าม
และการโอนนั้นเปนไปตามมาตรา 1528 คือ กรณีที่การรับโอนสินทรัพยที่เปนสิทธิเรียกรองโดยให
ผูรับชํ าระหนี้เดิมเปนตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ที่เกิดขึ้น การโอนสิทธิเรียกรองดังกลาว     
จะชอบดวยกฎหมายโดยมติองบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีต้ามมาตรา 306 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย ซ่ึงกรณดีงักลาวส ําหรับการโอนสทิธิเรียกรองในอนาคตทีอ่าจยงัไมปรากฎตวัลูกหนี้
หรือยงัไมมีหนี้หรือสิทธิเรียกรองเกิดขึ้นอันสามารถทํ าการบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ได ดังนั้น
มาตรานีท้ ําใหไมตองมกีารบอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนี้ ทัง้ยงัถือวาการโอนสทิธเิรียกรองดงักลาว
สินทรัพยชอบดวยกฎหมายแลว แตกรณหีากมกีารเปลีย่นแปลงตวัแทนเรยีกเกบ็และรบัช ําระหนีท้ีม่ใิชผู
จ ําหนายแลว ดงันีน้ติิบุคคลเฉพาะกิจจะตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้จึงกอใหเกิดปญหาที่ตอง
พจิารณาวาสํ าหรับการโอนสินทรัพยซ่ึงเปนสิทธิเรียกรองในอนาคตนั้น ลูกหนี้ยังไมเกิดขึ้นเพียงแต

                                                          
27 พระราชกํ าหนดนิติบุคคลเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540
   มาตรา 3 “สนิทรพัย” หมายความวา สทิธเิรยีกรองหรอืสทิธอิืน่ใดทีก่อใหเกดิกระแสรายรบัขึน้ในอนาคต

ไมวารายรบันัน้จะมคีวามแนนอนหรอืไมกต็าม เชน สญัญาใหกูยมืเพือ่ทีอ่ยูอาศยั หรอืสทิธติามสมัปทานสรางถนน
เก็บคาผานทาง

28 มาตรา 15 “ในกรณีการรับโอนสินทรัพยที่เปนสิทธิเรียกรอง โดยใหผูรับชํ าระหนี้เดิมเปนตัวแทน
เรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ที่เกิดขึ้น การโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนอันชอบดวยกฎหมายโดยไมตองบอกกลาว
การโอนไปยังลูกหนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 306 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมกระทบกระเทือน
สิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา 308 วรรคสอง แหงประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย

  ใหตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้ตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการเก็บรักษาบัญชีและรายชื่อลูกหนี้ตาม
สินทรัพยที่โอนไปแลวนั้นไวเปนบัญชีเฉพาะ และใหลูกหนี้มีสิทธิตรวจดูบัญชีรายช่ือของตนได

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนเรียกเก็บและรับชํ าระหนี้เปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผูรับชํ าระหนี้เดิม
ใหนิติบุคคลเฉพาะกิจบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองนั้นไปยังลูกหนี้นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทน
เรยีกเกบ็และรบัชํ าระหนี ้ เวนแตการเปลีย่นแปลงตวัแทนนัน้เปนไปโดยผลของกฎหมายอนัเนือ่งมาจากการควบกจิการ
ของบุคคลดังกลาว”
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มคีวามเปนไปไดแนนอนวาจะเกดิในอนาคต ดงันีย้อมไมมลูีกหนีใ้หบอกกลาวการโอนสทิธเิรียกรอง
จึงมีปญหาสถานะของลูกหนี้ และสิทธิของผูโอนและผูรับโอนวาจะมีสิทธิตามกฎหมายอยางไร
และในการบอกกลาวการโอนเมือ่ยงัไมมตีวัลูกหนีจ้ะด ําเนนิการอยางไร อีกทัง้กรณโีอนสิทธเิรยีกรอง
ทีม่กีารช ําระหนีต้อเนือ่งไปในอนาคต มปีญหาทีต่องพจิารณาวาจะตองบอกกลาวการโอนสทิธเิรียกรอง
ทุกครั้งที่ครบกํ าหนดเวลาชํ าระหรือไมหรือเพียงบอกกลาวเมื่อไดมีการโอนสิทธิเรียกรองครั้งเดียว
และใหถือวามีผลไปถึงการโอนสิทธิเรียกรองในการรับชํ าระหนี้ในอนาคตดวย เปนปญหาที่ตอง
พจิารณาและหาบทสรุปตอไป

หากมีการยอมรับใหสามารถโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตไดการจะกํ าหนด   
รายละเอียดในสัญญาโอนสิทธิเรียกรองวา สิทธเิรียกรองใดบางที่จะทํ าการโอนไปนั้น ควรตองระบุ 
รายละเอียดอยางไร เนือ่งจากในเวลาที่ตกลงโอนสิทธิเรียกรองกันนั้น ลูกหนี้แหงสิทธิยังไมเกิดขึ้น 
ดังนั้นปญหาวาจะระบุตัวลูกหนี้อยางไร และสิทธิเรียกรองที่โอนมีมูลคาหรือรายละเอียดอยางไร
นอกจากนี้การโอนสิทธิเรียกรองซ่ึงจะมีในอนาคต มีปญหาที่ควรนํ ามาพิจารณาถึงความมีผล     
ตามกฎหมายวาสิทธิเรียกรองยังไมเกิดในเวลาที่ทํ าสัญญาโอนสิทธิ ดังนั้นผูโอนจะมีสิทธิหรือ      
จะสามารถโอนสิทธิเรียกรองที่ยังไมมีใหแกผู รับโอนไดหรือไม และหากมีการตกลงโอน          
สิทธเิรยีกรองกนัไปแลว กม็ปีระเดน็ปญหาเกีย่วกบัความมผีลตามกฎหมายในอนัทีผู่รับโอนจะถอืวา
ไดรับโอนสิทธิเรียกรองนั้นมาเมื่อใดและอยางไรนั้นเปนประเด็นปญหาที่ควรนํ ามาพิจารณาอยางยิ่ง 
นอกจากนี้ในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมมักมีการโอนสิทธิเรียกรองซึ่งเปนการโอนลูกหนี้
จ ํานวนมาก และหากเปนการโอนสิทธิเรียกรองลูกหนี้ในอนาคต  การเกิดสิทธิเรียกรองเหนือลูกหนี้
แตละรายนั้นอาจเกิดไมพรอมกัน อีกทั้งกํ าหนดระยะเวลาในการชํ าระหนี้ก็อาจแตกตางกันไป    
ดวยเหตุดังกลาวหากทํ าสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้จํ านวนมากๆ ทีจ่ะมีอนาคต ความมีผล
ของสัญญาและความมีผลสมบูรณตามกฎหมายของการโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญา     
จะมผีลสมบรูณเมือ่ใด และมผีลพรอมกนัส ําหรับลูกหนีท้กุรายทีอ่ยูในบญัชหีรือสัญญาเดยีวกนัหรือไม
หรือจะมีผลสมบูรณเมื่อเกิดสิทธิเรียกรองสํ าหรับลูกหนี้แตละรายขึ้น

ประเด็นปญหานี้ ผูเขียนมีความเห็นวา ในปจจุบันที่สิทธิเรียกรองถูกนํ ามาใช  
ในฐานะที่เปนทุนประกอบกับการทํ าธุรกรรมตางๆ มีการตกลงโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตอยู  
เปนจํ านวนมาก แมวาในสภาพการณอาจยังไมมีบทบัญญัติกฎหมายกํ าหนดความชัดเจนยอมรับ
ความมีผลทางกฎหมายของการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตไว ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวา ระบบ      
การโอนสิทธิเรียกรองที่เหมาะสมสํ าหรับธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมนั้น ควรมีการนํ ามาตรการ
คือ การนํ าระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองมาใชเพื่อแกไขปญหาดังกลาว เนื่องจากปญหา
การโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมบางประเภทยังไมยอมรับ
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ใหมีการทํ าไดนั้น ในระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนั้นจะกํ าหนดใหสามารถจดทะเบียน
การโอนสทิธิเรียกรองทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตได โดยก ําหนดความมผีลทางกฎหมายใหถือวาเปนผูรับโอน
สิทธเิรียกรองโดยชอบดวยกฎหมายเมือ่เวลาทีจ่ดทะเบยีนและใหมผีลไปถงึเวลาทีสิ่ทธิเรียกรองดงักลาว
ไดเกิดขึ้นแลว และใหผูรับโอนเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายในอันจะบังคับสิทธิเรียกรองนั้นได        
ซ่ึงในการจดทะเบียนอาจกํ าหนดระยะเวลาในการคุมครองตามจํ านวนจํ ากัด อาจเปน 5 หรือ 10 ป 
ตามแตกรณี และเมือ่ครบก ําหนดระยะเวลาหากสิทธิเรียกรองในอนาคตที่ระบุไวในการจดทะเบียน
ยังไมเกิดมีขึ้น ใหถือวาสิทธิการเปนผูรับโอนเหนือสิทธิเรียกรองนั้นสิ้นผลไปโดยปริยาย แตหาก
สิทธิเรียกรองในอนาคตที่นํ ามาจดทะเบียนเกิดขึ้น ถือวาผูที่มีช่ือในระบบทะเบียนเปนผูรับโอน
สิทธิเรียกรองที่ชอบดวยกฎหมายอันสามารถบังคับตามสิทธิเรียกรองนั้นได โดยมีเงื่อนไขวา      
เมือ่สิทธิเรียกรองดงักลาวไดเกดิขึน้แลว ผูรับโอนสทิธิเรียกรองมหีนาทีต่องท ําการบอกกลาวการโอน
สิทธิเรียกรองเพื่อใหลูกหนี้ทราบและมีผลยกขึ้นยันลูกหนี้เมื่อไดบอกกลาว โดยที่การบอกกลาว
การโอนส ําหรบัสทิธเิรียกรองในอนาคตทีม่กีารจดทะเบยีนนีก้ ําหนดใหผูบอกกลาวจะตองแจงเปนหนงัสอื
โดยมีเอกสารอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนในสิทธิเรียกรองดังกลาวใหลูกหนี้ทราบดวย ซ่ึงถือ       
เปนการที่กฎหมายใหความคุมครองแกลูกหนี้ใหตองทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองเพื่อจะสามารถ
ชํ าระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่แทจริงหรือตองตามความประสงคแหงมูลหนี้ได สํ าหรับการยกขึ้นยัน
บุคคลภายนอกนี้ ใหถือวาวันที่ไดจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตเปนวันที่ลูกหนี้และ
บคุคลภายนอกไดทราบ ถือเปนการคุมครองบุคคลภายนอกประการหนึ่งใหสามารถตรวจสอบไดวา
สิทธิเรียกรองใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีการโอนไปยังผูใดบางเพื่อจะไมเกิดปญหาในการรับโอน
สิทธเิรยีกรองเดียวกันใหแกผูรับโอนหลายรายอีก ทั้งเจาหนี้ตามคํ าพิพากษาของผูโอน เจาพนักงาน
พทิกัษทรัพยของผูโอนจะสามารถตรวจสอบบรรดาทรพัยสินของผูโอนได โดยระบบดงักลาวเปดโอกาส
ใหลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองในอนาคตที่ทํ าการโอนได

4.2.3 สํ าหรับกรณกีารโอนสทิธเิรยีกรองเดยีวกนัใหแกผูรับโอนหลายราย ในการพจิารณา
วาผูรับโอนรายใดจะเปนผูมสิีทธเิรียกรองดกีวากนันัน้ ปญหาอาจเกดิขึน้ไดในการโอนสทิธเิรยีกรอง
กรณทีัว่ไปรวมถงึการโอนสทิธเิรียกรองในการท ําธุรกรรมทางการเงนิตางๆ อาท ิในการท ําแฟคตอริง่
หรือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยนั้น อาจมีการนํ าสิทธิเรียกรองเดียวกันไปโอนขายหรือ   
เปนประกันใหแกบริษัทแฟคเตอรหลายๆบริษัทหรือนิติบุคคลเฉพาะกิจหลายรายได แมวาผูรับโอน
จะไดทํ าการตรวจสอบเอกสารอยางดีแลว หากแตขอเท็จจริงบางอยางอาจไมปรากฏหรือถูกปกปด
โดยผูโอนได ซ่ึงหากผูโอนไมสุจริตยอมปกปดขอความจริงที่เกี่ยวของ ทํ าใหบริษัทแฟคเตอรหรือ
นติบิคุคลเฉพาะกจิอาจรบัโอนสทิธิเรียกรองนัน้ๆ มา โดยทีก่ารโอนสทิธิเรียกรองหากมจี ํานวนลกูหนี้
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นอยราย ผูรับโอนจะสามารถสอบถามหรือตรวจสอบไปยังลูกหนี้แหงสิทธิได แตในการทํ าธุรกรรม
ดังเชนแฟคตอริ่งและการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยซ่ึงมีลูกหนี้จํ านวนมากยอมไมสามารถ     
ทํ าการตรวจสอบดวยวิธีดังกลาวได ทั้งหากเปนการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตยิ่งเปนการยาก      
ที่จะตรวจสอบได ดวยเหตุดังกลาวปญหาการโอนสิทธิเรียกรองเดียวกันใหแกผูรับโอนตางราย  
อาจเกิดขึ้นไดอยางแนนอน

สํ าหรับประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นนี้ผูเขียนมีความเห็นวาระบบจดทะเบียนการโอน
สิทธเิรยีกรองที่ไดเสนอมาขางตนนั้นมีความเหมาะสมและสามารถแกไขปญหาดังกลาวได กลาวคือ
ในระบบการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้ไดกํ าหนดใหมีการจดลํ าดับสิทธิในสิทธิเรียกรอง
ตามล ําดบักอนหลังของการจดทะเบยีน ดงัเชนการจดทะเบยีนจ ํานองอสงัหารมิทรพัยทีม่กีารก ําหนด
ลํ าดบัสิทธิของผูรับจ ํานอง ดงันัน้หากมปีญหาวามผูีรับโอนหลายรายไดรับโอนสทิธเิรียกรองเดยีวกนั
จากผูโอนรายเดียวกัน ใหพิจารณาจากลํ าดับสิทธิในการจดทะเบียน ซ่ึงถือเปนขอมูลทางทะเบียน

การโอนสิทธิเรียกรองในธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมนี้มีการโอนสิทธิเรียกรอง
เพือ่เปนประกนัการช ําระหนีก้รณหีนึง่ และมปีระเภทการโอนสทิธิเรียกรองทีเ่ปนการโอนแบบขายขาด
(True Sale) ซ่ึงในการโอนสิทธิเรียกรองสองประเภทนี้จะมีผลแตกตางกัน กลาวคือ การโอน     
สิทธิเรียกรองเพื่อเปนการประกันหนี้ ผูโอนสิทธิเรียกรองอาจยังมีความเกี่ยวพันในสิทธิเรียกรอง   
ที่ไดโอนไปอยูเนื่องจากเปนการโอนเพื่อเปนประกันหนี้เทานั้น แตหากเปนการโอนแบบขายขาด 
จะมผีลใหสิทธิเรียกรองดงักลาวตกเปนของผูรับโอนอยางสิน้เชงิ และผูโอนจะไมมคีวามเกีย่วพนัใดๆ
กบัสิทธิเรียกรองทีไ่ดโอนอกีตอไป เนือ่งจากกฎหมายไทยเกีย่วกบัการประกนัหนีไ้มวาจะเปนการประกนั
ดวยบคุคลหรือประกนัดวยทรพัยกต็าม แตการโอนสทิธเิรียกรองเพือ่เปนประกนัการช ําระหนีย้งัไมมี
กฎหมายรองรบัชดัเจนวาจะอยูภายใตบงัคบัของบทกฎหมายใดอนัสงผลใหผูรับโอนไมมฐีานะทีชั่ดเจนวา
จะเปนเจาหนี้มีประกันตามกฎหมายหรือไม โดยเหตุดังกลาวหากมีการนํ าระบบจดทะเบียนมาใช 
วตัถุประสงคของระบบทะเบียน คือ การแสดงออกซึ่งทรัพยสิทธิ โดยอสังหาริมทรัพยแสดงออก
ทางทะเบยีน รวมถึงสงัหารมิทรพัยบางประเภทกฎหมายก ําหนดใหจดทะเบยีน ซ่ึงทะเบยีนมวีตัถุประสงค
ทางการคาหรือพาณิชย หากมีรายละเอียดใดๆ ปรากฏอยูในทะเบียนจะสรางความเชื่อมั่นใหแก      
ผูมีสวนเกี่ยวของหรือบุคคลภายนอก ดังนั้น การที่เสนอใหมีการนํ าระบบจดทะเบียนมาใชนั้น      
ยงัเปนการคุมครองผูรับโอนในการยกขึ้นยันบุคคลภายนอกได กลาวคือ การที่กํ าหนดใหการโอน
สิทธเิรยีกรองที่มีการจดทะเบียนแลวจะมีผลยกขึ้นยันบุคคลภายนอกไดนั้น จะถือวาบุคคลภายนอก
ทราบเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองเมื่อไดจดทะเบียนดังนั้น หากมีการโอนสิทธิเรียกรองเพื่อเปนประกัน 
หรือเปนการโอนแบบขายขาด (True Sale) โดยไดน ํามาจดทะเบยีนและไดระบรุายละเอยีดไวในทะเบยีน
กรณบีคุคลภายนอก อันไดแก เจาพนกังานพทิกัษทรัพย เจาพนกังานบงัคบัคด ี หรือเจาหนีข้องผูโอน
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ประสงคจะดํ าเนินการใดกับสิทธิเรียกรองดังกลาว เชนนี้แลวผูรับโอนสิทธิเรียกรองสามารถยกขึ้น
อางยันตอบุคคลภายนอกได และหากเปนการโอนแบบขายขาดจะสงผลใหสิทธิเรียกรองดังกลาว
หลุดจากการเปนทรัพยสินของผูโอนโดยสิ้นเชิง หากผูโอนลมละลาย สิทธิเรียกรองที่ไดมีการโอน
แบบขายขาดและจดทะเบยีนไว จะไมตกเขาสูกองทรพัยสินของผูลมละลายทีต่องน ําไปแบงแกบรรดา
เจาหนี้แตประการใด ซ่ึงกรณีนี้ผู รับโอนสามารถยกขึ้นอางยันตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย            
ซ่ึงเปนบคุคลภายนอกได นอกจากนี้สํ าหรับบุคคลภายนอก อันไดแก เจาพนักงานบังคับคดี หรือ
เจาหนี้ของผูโอน ซ่ึงถือเปนบุคคลภายนอกผูรับโอนสิทธิเรียกรองซึ่งไดจดทะเบียนไวยอมสามารถ
ยกขึน้อางยันไดเชนเดียวกัน

โดยระบบจดทะเบยีนการโอนสิทธิเรียกรองนี้จะเปนการคุมครองสิทธิของผูโอน
สิทธเิรียกรองลูกหนี ้และโดยเฉพาะอยางยิง่บคุคลภายนอก ซ่ึงเปนการแจงใหบคุคลภายนอกทราบวา
มกีารโอนสทิธิเรียกรองเกดิขึน้แลว และเปนการวางแนวทางในการตดัสนิขอพพิาทเกีย่วกบัลํ าดบัสิทธิ
ระหวางผูรับโอนตางรายในการโอนสิทธิเรียกรองเดียวกัน การที่ระบบการจดทะเบียนการโอน
สิทธเิรียกรองนีก้ ําหนดใหกระท ําโดยหนวยงานเฉพาะผูด ําเนนิการทางทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรอง
และใหบุคคลภายนอกทั่วไปสามารถสืบคนได ทั้งมีสิทธิรับผลการสืบคนไดเปนลายลักษณอักษร 
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจแกบุคคลภายนอก อีกทั้งการกํ าหนดลํ าดับสิทธิในการจดทะเบียนนี้  
จะชวยแกไขปญหาการพิจารณาผูมีสิทธิดีกวาแลว ยังจะชวยแกไขปญหาในการพิจารณาวงเงิน   
การใหสินเชื่อของผูสนับสนุนเงินทุนในการพิจารณารับโอนสิทธิเรียกรองดวย

4.3  แนวทางการนํ าระบบจดทะเบียนโอนสิทธิเรียกรองมาใชในประเทศไทย

จากการทีศ่กึษามาจะพบวา มปีระเดน็ปญหาตางๆ เกดิขึน้อยางมากมายในการน ําหลักการ
โอนสิทธิเรียกรองมาใช รวมถึงในการท ําแฟคตอริง่หรือการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย ซ่ึงในเบือ้งตน
ผูเขยีนไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้ โดยแนวทางแกไขปญหาดงักลาวเกดิจากการทีไ่ดศกึษา
ถึงระบบการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนและกฎหมายญี่ปุน 
ป ค.ศ. 1998 กฎหมายวาดวยกฎเกณฑพิเศษสํ าหรับกลไกการยกผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นตอสู
บุคคลภายนอก (The Law Prescribing Exceptions etc. to The Civil Code Enrequirements for 
Setting Up Against a Third Party to an Assignment of Claims) และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การโอนสทิธิเรียกรองในการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001 (Convention on Assignment of Receivable
in International Trade 2001) ซ่ึงทีม่าของระบบดังกลาวเกิดจากการศึกษาถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
จากการทํ าธุรกรรมสมัยใหม อันไดแก การทํ าแฟคตอริ่งและการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย    
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ท ําใหเห็นถึงกระบวนการ มาตรการทางกฎหมายและอุปสรรคในการดํ าเนินการจากการนํ าหลักการ
โอนสิทธเิรียกรองมาใช ดังที่ไดนํ าเสนอมาแลวในเนื้อหาของวิทยานิพนธฉบับนี้

ดงันัน้ ผูเขยีนจงึขอเสนอแนวทางการน ํามาตรการทางกฎหมาย ไดแก ระบบการจดทะเบยีน
โอนสิทธิเรียกรองมาใชสํ าหรับการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหมในระบบกฎหมายของไทย  
เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายดังกลาว   
มทีีม่าจากการศกึษาขอมลูเกีย่วกบั Convention on Assignment of Receivable in International Trade 2001
และระบบกฎหมายญี่ปุน ซ่ึงเมื่อไดทํ าการศึกษาถึงกระบวนการทางกฎหมายของแตละระบบแลว
พบวาการน ําระบบจดทะเบยีนการโอนสทิธิเรียกรองมาใช จะมคีวามเหมาะสมส ําหรับระบบกฎหมายไทย
โดยผูเขียนขอเสนอแนวทางดังตอไปนี้

กํ าหนดใหใชระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นเพื่อกํ าหนดใหการโอน     
สิทธิเรียกรองทีผู่โอนและผูรับโอนเปนนติบิคุคลซึง่ประกอบธรุกจิพาณชิย หากมกีารน ําสทิธิเรียกรอง
มาเปนประกนัหรือโอนสิทธเิรียกรองไมวาดวยเหตใุดกต็าม ตองน ํามาจดทะเบยีนการโอนสทิธเิรียกรอง
ตอพนกังานเจาหนาที่ ซ่ึงกระบวนการโอนสิทธิเรียกรองนี้เหมาะสํ าหรับการโอนสิทธิเรียกรองกรณี
ทีม่กีารโอนสทิธิเรียกรองจ ํานวนมากๆ การโอนสทิธิเรียกรองในอนาคต รวมถึงการโอนสทิธิเรียกรอง
กรณีอ่ืนๆ อันเกี่ยวพันทางการคา โดยที่ระบบดังกลาวจะใชหลักการอางอิงทางทะเบียนคลายกับ
การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย คือ ถือตามทะเบียนเปนหลัก แตสํ าหรับระบบการจดทะเบียน    
การโอนสทิธิเรียกรองนีม้ใิชการสรางหรอืท ําหลักฐานแสดงสทิธิในทรพัยสิน หากแตเพือ่ใชเปนกลไก
ในการคุมครองสิทธิของบุคคลภายนอก โดยถือวาเมื่อมีการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองแลว
บุคคลภายนอกจะสามารถขอตรวจสอบขอมูลได ดังนั้นจึงถือวาเปนการแจงใหบุคคลภายนอก     
รับทราบวามกีารโอนสทิธิเรียกรองเกดิขึน้แลว โดยหลักการของระบบทะเบยีนนีม้ไิดเปนการก ําหนด
แบบการโอนสทิธเิรียกรองขึน้ใหมแตอยางใด แตใหคงไวซ่ึงหลักการเดมิของแบบการโอนสทิธเิรยีกรอง
ตามมาตรา 306 คอื การโอนสทิธิเรียกรองตองท ําเปนหนงัสอืระหวางผูโอนและผูรับโอนจงึสมบรูณ
ตามกฎหมาย แตจะแยกกลไกการคุมครองลูกหนี้และบุคคลภายนอกออกจากกัน ซ่ึงแตเดิมกฎหมาย
ไดก ําหนดไวรวมกนั คอื แตเดมิก ําหนดวาเมือ่บอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนีแ้ลว สามารถยกการโอน
สิทธิเรียกรองขึ้นยันทั้งลูกหนี้และบุคคลภายนอกได แตระบบทะเบียนนี้ไดแยกกลไกการคุมครอง
ออกจากกันดังที่กลาวมา

วิธีการ คือ ใหมีการจัดตั้งหนวยงานที่มีอํ านาจกํ ากับดูแลและมีนายทะเบียนผูมีหนาที่
ควบคมุระบบทะเบยีนเกีย่วกบัการโอนสทิธิเรียกรอง อีกทัง้ก ําหนดระเบยีบขอบงัคบั ขัน้ตอน วธีิการ
จดทะเบียน รวมถึงขัน้ตอนในการระงับขอพิพาทตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับระบบจดทะเบียนคลายกับ
ที่กํ าหนดไวในเรื่องการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย ซ่ึงระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้ 
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โดยผูจะรับโอนสิทธิเรียกรองจะตองยื่นคํ าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองตอนายทะเบียนและ
นายทะเบียนจะตองทํ าการบันทึกขอมูลบางประการที่เกี่ยวของในการโอนสิทธิเรียกรองลงในระบบ
ทะเบยีนของทางราชการ เพือ่เปนหลักฐานทัง้ยงัเปนการควบคมุการด ําเนนิการ และก ําหนดใหผูโอน
สิทธิเรียกรองมีหนาที่บอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองไปยังลูกหนี้เพื่อใหลูกหนี้ทราบเกี่ยวกับ    
การจดทะเบียนซึ่งถือเปนกลไกในการคุมครองลูกหนี้ประการหนึ่งดังเชนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยเรื่องโอนสิทธิเรียกรอง ทั้งนี้ระบบจดทะเบียนนี้จะกํ าหนดใหถือระบบทะเบียน
เปนหลักในการพิจารณาสิทธิของผูรับโอนในอันจะใชยันบุคคลภายนอกได โดยใหถือวันและเวลา
ในการจดทะเบียนเปนหลัก นอกจากนี้ระบบจดทะเบียนดังกลาวกํ าหนดใหวากรณีมีการโอน    
สิทธ ิ เรยีกรองในอนาคตจะตองทํ าการจดทะเบียน โดยใหการจดทะเบียนมีผลสมบูรณทางกฎหมาย
นับแตผูรับโอนสิทธิเรียกรองไดจดทะเบียนและใหมีผลไปถึงวันที่เกิดสิทธิเรียกรองนั้นๆ ดวย   
โดยใหถือเปนผูรับโอนที่ชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงระบบจดทะเบียนนี้ผูขอจดทะเบียนตองกํ าหนด
ระยะเวลาในการมีผลบังคับของการจดทะเบียนไว แตกรณีไมกํ าหนดกฎหมายกํ าหนดระยะเวลา
ขั้นตํ่ าไว โดยใหถือวาการจดทะเบียนมีผลเปนระยะเวลาที่กฎหมายอาจกํ าหนดไวในแตละกรณี  
เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ระบบจดทะเบียนจะมีการระบุขอบังคับ ขั้นตอน      
ในการตออายุ การแกไขเพิ่มเติม หรือการเพิกถอนทางทะเบียนไว

การเสนอใหนํ ามาตรการทางกฎหมายเรื่องระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้ 
มุงประสงคเพื่อสรางกลไกในการคุมครองลูกหนี้,บุคคลภายนอกและผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ในแง
ความมีผลตามกฎหมายและความชัดเจนของการโอนสิทธิเรียกรอง ไมวาจะเปนเรื่องวันเวลาที่มีผล
เปนการรบัโอนสทิธเิรยีกรอง รายละเอยีดตางๆ เกีย่วกบัการโอนสทิธเิรยีกรอง ทัง้เพือ่เปนการคุมครอง
ลูกหนี้ บุคคลภายนอกและผูมีสวนเกี่ยวของจึงไดกํ าหนดใหสามารถเขาสืบคนหรือตรวจสอบ   
เกี่ยวกับการจดทะเบียนและใหบุคคลภายนอกสามารถเขาสืบคนรายละเอียดการโอนสิทธิเรียกรอง
ไดจากระบบทะเบยีนของทางราชโดยไมถือเปนการละเมดิขอมลูหรือความลบัเกีย่วกบัการท ําธรุกรรม
ทางการเงนิ อีกทัง้ก ําหนดใหทะเบยีนดงักลาวสามารถใชเปนหลักฐานในการพจิารณาในชัน้ศาลไดดวย
นอกจากนี้ถือยังเปนการวางแนวทางในการตัดสินขอพิพาทเกี่ยวกับลํ าดับสิทธิระหวางผูรับโอน
หลายรายอนักอใหเกดิความชดัเจน อีกทัง้ยงัเปนการสรางความเชือ่มัน่ใหแกผูลงทนุและผูใหสินเชือ่
ในการประกอบธุรกิจ

หากมกีารน ํามาตรการทางกฎหมายในเรือ่งระบบการโอนสทิธเิรยีกรองมาใชในประเทศไทย
ดังที่ไดนํ าเสนอมาแลวจะเปนการชวยในการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการโอน
สิทธเิรียกรองในกรณทีัว่ไปและในการธรุกรรมทางการเงนิตางๆรวมถงึเปนการเสรมิสรางความมัน่ใจ
แกผูลงทนุอันเปนการชวยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหมีความเจริญกาวหนามากขึ้น
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

ในการทํ าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม สิทธิเรียกรองเปนส่ิงที่มีคาทางเศรษฐกิจและ
ถูกนํ ามาใชในฐานะที่เปนทุนในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการนํ าสิทธิเรียกรองมาประกัน     
การชํ าระหนี้หรือมีการตกลงซื้อขายสิทธิเรียกรองตอกัน ซ่ึงในปจจุบันมีการทํ าธุรกรรมชนิดใหม
เกดิขึ้นมากมาย โดยที่การทํ าธุรกรรมตางๆ เหลานี้ มกัมกีารนํ าหลักการโอนสิทธิเรียกรองมาเปน
สวนประกอบในการด ําเนนิการ วธีิการ หรือหลักการในการท ําธรุกรรมบางประเภทมทีีม่าหรือแนวทาง
มาจากระบบกฎหมายตางประเทศ ซ่ึงหากมีการนํ ามาใชกันเปนระยะเวลาหนึ่งก็อาจมีการบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะมาใชบังคับ เชน พระราชกํ าหนดนิติบุคคลเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
พ.ศ. 2540 แตสํ าหรับบางเรื่องก็อาจยังไมมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นๆ ดังเชนการทํ า
แฟคตอริง่ แมจะมกีารทํ ากันมาเปนระยะเวลานานในตางประเทศ หากแตสํ าหรับประเทศไทยแลว
ยงัเปนธรุกรรมที่ยังใหมและไมมีบทกฎหมายเฉพาะเรื่อง จึงตองนํ าบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาปรับใชใหเขากับกรณี อยางไรก็ตามแมการทํ าธุรกรรมประเภทที่มีบทบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะเรื่องแลวก็ตาม แตก็อาจยังไมเพียงพอหรือยังไมสามารถใชไดอยางครบถวน         
ในทางปฏิบัติจงึตองนํ าบทบัญญัติกฎหมายทั่วไป คือ การโอนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 303-313 มาปรับใชดวย

สํ าหรับวิทยานิพนธฉบับนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับหลักการโอนสิทธิเรียกรองอันพึงตองชํ าระ
แกเจาหนีค้นใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยไดทํ าการศึกษาถึงแนวคิดและหลักกฎหมาย รวมถึง
กระบวนการในการโอนสิทธิเรียกรอง พรอมทั้งศึกษาการนํ าหลักการโอนสิทธิเรียกรองมาใช       
ในการท ําธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหม ซ่ึงไดแก การท ําแฟคตอริง่และการแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรพัย
รวมถึงศึกษาสภาพปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโอนสิทธิเรียกรองในการท ําธุรกรรมทางการเงินนี้ 
ทั้งไดศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาโดยศึกษาจากระบบกฎหมายญี่ปุน ซ่ึงเปนหลักการโอน
สิทธเิรยีกรองตามประมวลกฎหมายแพงและกฏหมายวาดวยกฎเกณฑพิเศษสํ าหรับ กลไกการยกผล
การโอนสทิธเิรยีกรองขึน้ตอสูบคุคลภายนอก (ฉบบัแกไขเพิม่เตมิ) (The Law Prescribing Exceptions etc.
The Civil Code Enrequirement for Setting Up Against a Third Party to an Assignment of Claims)  
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รวมถึงการศึกษากฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL  คอื อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการโอน
สิทธิเรียกรองในการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001 (Convention on Assignment of Receivable in 
International Trade 2001) เพือ่น ํามาปรบัใชใหเหมาะสมแกการโอนสทิธเิรยีกรองตามระบบกฎหมายไทย

ในสวนของการโอนสิทธิเรียกรองตามกฎหมายที่ไดกลาวมาขางตน เพื่อความชัดเจน             
จงึขอน ําเสนอใหเห็นถึงหลักการและแนวคิด โดยจํ าแนกเปนตารางดังตอไปนี้

ตารางที่ 5.1  การโอนสทิธิเรียกรองอันพึงตองชํ าระแกเจาหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
       กฎหมาย

หลักการ

ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยไทย

ประมวลกฎหมาย
แพงญี่ปุน

Convention on
Assignment of
Receivable in

International Trade
2001

แบบการโอน
สทิธิเรียกรอง

ทํ าเปนหนังสือโอนสิทธิ
เรยีกรองระหวางผูโอนและ
ผูรับโอน หากไมทํ า
จะไมสมบูรณ

ไมมี

ผูมีหนาท่ี
บอกกลาว

กฎหมายไมไดกํ าหนดไว
ดงันั้นอาจเปนผูโอนหรือ
ผูรับโอนก็ได

ก ําหนดผูโอนเปนผูบอกกลาว

เปนไปตามหลัก
การโอนสิทธิเรียกรอง
ของระบบกฎหมาย
แตละประเทศ

ผลตอลูกหนี้
การยกขึ้น
ยันลูกหนี้

เมื่อไดบอกกลาวการโอนเปน
หนังสือไปยังลูกหนี้หรือ
ลูกหนีย้ินยอมดวยในการโอน
เปนหนังสือ

ผูโอนไดบอกกลาวการโอน
ไปยงัลูกหนี้หรือลูกหนี้ไดให
ความยินยอมเปนหนังสือ

ผลตอบุคคล
ภายนอก
การยกขึ้นยัน
บุคคล
ภายนอก

เมื่อไดบอกกลาวการโอนเปน
หนังสือไปยังลูกหนี้หรือ
ลูกหนีย้ินยอมดวยในการโอน
เปนหนังสือ

ผูโอนไดบอกกลาวการโอน
ไปยงัลูกหนี้หรือลูกหนี้ให
ความยินยอมเปนหนังสือโดย
ในการบอกกลาวหรือให
ความยินยอมนั้นไดทํ าเปน
เอกสาร ลงวันที่รับรอง
โดยเจาพนักงาน
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ตารางที่ 5.1 (ตอ)
       กฎหมาย

หลักการ

ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยไทย

ประมวลกฎหมาย
แพงญี่ปุน

Convention on
Assignment of
Receivable in

International Trade
2001

การคุมครอง
ลูกหนี้

1. การบอกกลาวการโอนเปน
การแจงใหลูกหนี้ทราบถึง
การโอนเพือ่ลูกหนีจ้ะไดชํ าระหนี้
ใหแกเจาหนี้ที่แทจริง
2. ถาลูกหนีใ้หความยนิยอมโดย
ไมอิดเอื้อน จะยกขอตอสูที่มี
ตอผูโอนขึ้นตอสูผูรับโอนมิได

3. หากลูกหนี้เพียงไดรับ
ค ําบอกกลาวลูกหนี้มีขอตอสู
ผูโอนกอนไดรับคํ าบอกกลาว
ฉันใด กจ็ะยกเปนขอตอสู
แกผูรับโอนไดฉันนั้น

4. ถาลูกหนี้ไดทํ าใหพอใจ
แกผูโอนดวยการใชเงินหรือ
ดวยประการอื่นเสียกอน
ไดรับคํ าบอกกลาวหรือ
กอนไดตกลงใหโอนได
ลูกหนี้เปนอันหลุดพนจากหนี้

1. การบอกกลาวการโอนเปน
การแจงใหลูกหนี้ทราบถึง
การโอนเพื่อลูกหนี้จะได
ชํ าระหนีใ้หแกเจาหนีท้ีแ่ทจรงิ
2. ถาลูกหนีใ้หความยนิยอมโดย
ไมอิดเอื้อน แมจะมีกรณีที่
อาจยกขึน้เปนขอตอสูผูโอนได
กต็าม ก็ไมอาจยกขึ้นตอสู
ผูรับโอนได
3. หากลูกหนี้เพียงไดรับ
คํ าบอกลาว ลูกหนี้สามารถ
ยกเอากรณีที่ตนอาจใชเปน
ขอตอสูผูโอนกอนที่จะไดรับ
ค ําบอกกลาวมาเปนขอตอสู
ผูรับโอนได
4. ถาเพื่อใหหนี้ระงับ ลูกหนี้
ไดมอบทรัพยสินแกผูโอน
ลูกหนี้ยอมมีสิทธิไดรับ
ทรัพยสินนั้นคืนหรือเพื่อ
การนั้นลูกหนี้ไดรับภาระหนี้
เปนอยางหนึ่งอยางใดขึ้นใหม
ใหถือวาหนี้นั้นไมได
ก อขึ้นเลยถือการบอกกลาว
การโอนกอนมีสิทธิดีกวา
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ตารางที่ 5.1 (ตอ)
       กฎหมาย

หลักการ

ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยไทย

ประมวลกฎหมาย
แพงญี่ปุน

Convention on
Assignment of
Receivable in

International Trade
2001

การคุมครอง
บุคคล
ภายนอก

กรณีพิพาทสิทธิในการโอน
ตางราย โอนรายใดบอกกลาว
หรือตกลงกอนรายนั้นมีสิทธิ
ดกีวาโอนรายอื่นๆ (ถือหลัก
การบอกกลาวการโอน)

ถือหลักการบอกกลาวการโอน
เมื่อไดบอกกลาวการโอนไป
ยงัลูกหนี้ โดยการบอกกลาว
นั้น ไดทํ าเปนเอกสารลงวันที่
รับรองโดยเจาพนักงาน
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ตารางที่ 5.2 การโอนสิทธิเรียกรองที่มีลักษณะเพื่อการระดมทุน
       กฎหมาย

หลักการ

ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยไทย และกฎหมาย
พิเศษเฉพาะเรื่องนั้นๆ

ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน
และ The Law Prescribing

Exceptions etc. to The Civil Code
Requirements for Setting
Up Against a Third Party

to an Assignment of Claims

Convention on
 Assignment of
 Receivable in
International Trade 2001
(เฉพาะระบบจดทะเบียน
การโอนสิทธิเรียกรอง)

หลักการ ใชหลักการโอนสิทธิเรียกรอง
ทัว่ไปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย เวนแตมี
บทบญัญตักิฎหมายพเิศษเฉพาะ
สํ าหรับธุรกรรมนั้นๆ อาทิเชน
พระราชกํ าหนดนิติบุคคล
เฉพาะกจิเพือ่การแปลงสนิทรพัย
เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540
ก ําหนดกรณีการโอนสิทธิ
เรียกรองทีผู่โอนมหีนาทีเ่รียกเกบ็
และรับชํ าระไดรับการยกเวน
ไมตองบอกกลาวการโอนและ
ถือวาการโอนชอบดวยกฎหมาย
แตหากเปลี่ยนตัวผูเรียกเก็บ
และรับชํ าระหนี้ไมใชผูโอน
ตองนํ าหลักการโอนสิทธิ
เรียกรองตามประมวล
กฎหมายแพงฯ มาปรับใช

กฎหมายกํ าหนดใหมีระบบ
จดทะเบยีนการโอนสทิธเิรียกรอง
เพื่อความชัดเจนทั้งยังชวยลด  
ขัน้ตอนและคาใชจายในการ
บอกกลาวการโอนแกลูกหนี้
โดยถือการจดทะเบยีนการโอน
ใหมีผลเทากับมีหนังสือ
บอกกลาวการโอนไปยงัลูกหนี้
ที่มีการบนัทกึเวลาเปนทางการ
ตามประมวลกฎหมายแพง 
โดยในการจดทะเบยีนการโอน
สิทธเิรยีกรองกฎหมายก ําหนด
รายละเอียดตางๆไว ชัดเจน
และใหบคุคลใดๆ สามารถขอ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการโอน
สิทธเิรยีกรองจากระบบทะเบยีน
ดงักลาวได ทัง้ยงัรองรบัความมผีล
ทางกฎหมายของการโอนสทิธิ
เรียกรองในอนาคตรวมถึง
การก ําหนดล ําดบัสทิธกิอนหลัง
ระหวางผูรับโอนสทิธเิรียกรอง
หลายราย ถือทะเบยีนเปนส ําคญั

ภาคผนวกของอนุสัญญา
ไดจัดทํ าทางเลือกสํ าหรับ
กลไกการยกผลการโอน
สิทธิเรียกรองขึ้นยัน
บคุคลภายนอก โดยมหีลัก
ผูมีสิทธิดีกวาบนพื้นฐาน
การจดทะเบียนและ
การจดทะเบยีนหรือแกไข
เพิ่มเติมจะมีผล นับแต
เวลาที่ขอมูลทะเบียนนี้
ไดรับการเปดเผยให
บุคคลภายนอกเขาสืบคน
ได ซ่ึงระบบจะเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอก
หรือลูกหนี้สามารถ
สืบคนได รวมถึง
สามารถขอรับผล
การสืบคนเปนเอกสาร
อางอิงได
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เมื่อศึกษากระบวนการโอนสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและ
การโอนสิทธิเรียกรองในธุรกรรมทางการเงิน พบวามีประเด็นปญหาเกิดขึ้นหลายประการ กลาวคือ

1. โดยทีก่ารโอนสทิธเิรยีกรองในการท ําแฟคตอริง่และแปลงสนิทรพัยเปนหลักทรัพย
มกัมจี ํานวนลูกหนี้ทางการคาเปนจํ านวนมาก ซ่ึงหลักการโอนสิทธิเรียกรองตามบทบัญญัติประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306 ไดกํ าหนดแบบของการโอนสิทธิเรียกรองไว คือ การโอน
สิทธเิรยีกรองระหวางผูโอนกับผูรับโอนตองทํ าเปนหนังสือจึงจะสมบูรณตามกฎหมาย และจะตอง
บอกกลาวการโอนเปนหนังสือไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ใหความยินยอมเปนหนังสือจึงจะยกการโอน
สิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได การที่กฎหมายไดกํ าหนดขั้นตอนของการโอน
สิทธิเรียกรองไวดังนี้ สงผลใหการดํ าเนินการดังกลาวยอมตองใชเวลาและคาใชจายเปนจํ านวนมาก           
ซ่ึงในการทํ าแฟคตอริ่งบริษัทแฟคเตอรจะผลักภาระใหแกผูขายบัญชีคือจะเรียกเก็บคาใชจายตางๆ
ออกมาในรปูคาบรหิารบญัชแีละคาใชจายอ่ืนๆ สงผลใหกระแสเงนิสดทีผู่ขายบญัชจีะไดรับจากการขาย
บญัชลูีกหนี้ยอมลดนอยลงไปกวาที่ควรจะเปน

2. นอกจากนีก้ารท ําธรุกรรมทางการเงนิสมยัใหมมกัจะมกีารโอนสทิธเิรยีกรองในอนาคต
แตสํ าหรับในประเทศไทยยังไมมีการยอมรับใหมีโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตกัน อยางไรก็ตาม
สํ าหรับการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตที่มีนักกฎหมายกลาววาเปนสิทธิในความหวังสามารถ 
จ ําหนาย โอนหรือทํ าการใดๆ ไดนัน้ หากจะนํ ามาโอนสิทธิเรียกรอง ในสภาพความเปนจริงยังไมมี
ลูกหนี้และสิทธิเรียกรองเกิดขึ้น ณ วันตกลงโอนสิทธิเรียกรอง ดังนั้นจึงมีปญหาในแงความมีผล
ทางกฎหมายวาการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตนี้จะมีผลสมบูรณตามกฎหมายเมื่อใด นับแตตกลง
โอนสิทธิเรียกรองหรือนับแตสิทธิเรียกรองนั้นเกิดขึ้น ทั้งยังไมมีตัวลูกหนี้ใหบอกกลาวการโอน  
ในเวลาที่ตกลงโอนกันดังนั้น ทั้งยังมีปญหาในการบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองไปยังลูกหนี้  
เพือ่ใหสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได

3. สํ าหรับกรณีพิพาทสิทธิระหวางผูรับโอนตางราย หากวามีการโอนสิทธิเรียกรอง
เดยีวกนัใหผูรับโอนตางราย ซ่ึงแมวาตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 307 
จะไดบญัญตัแินวทางในการแกไขปญหาไววา การโอนรายใดไดบอกกลาวหรือตกลงกอน การโอน
รายนั้นมีสิทธิดีกวา ซ่ึงเห็นไดวาระบบกฎหมายไทยถือหลักการบอกกลาวการโอนเปนส่ิงสํ าคัญ  
ในการพจิารณาสทิธผูิรับโอนในอนัจะยกขึน้ยนัทัง้ลูกหนีแ้ละบคุคลภายนอก แตสํ าหรับประเดน็ปญหานี้
เมื่อไดทํ าการศึกษาแลวจะพบวา การโอนสิทธิเรียกรองเดียวกันใหผูรับโอนตางรายสาเหตุเกิดจาก
การทีผู่รับโอนรายอืน่ซึง่เปนบคุคลภายนอกไมอาจทราบถงึเกีย่วกบัสิทธิเรียกรองทีต่นรบัโอนมาไดเลย
เนื่องจากผูรับโอนจะตรวจสอบไดเพียงเอกสารหรือขอมูลท่ีผูโอนนํ ามาแสดงเทานั้น ดังนั้นหากมี
การปกปดขอความจริงใดๆ ยอมทํ าใหผูรับโอนไมอาจทราบวาสิทธิเรียกรองที่จะรับโอนมานั้น      
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มกีารตกลงโอนใหผูใดไปกอนหนานี้หรือไม ซ่ึงวิธีการที่จะทราบได คือ ตองสอบถามไปยังลูกหนี้
แหงสทิธิทัง้หลาย หากมจี ํานวนมากยอมเกดิขอขดัของในทางปฏบิตัไิด และอาจไมไดรับความรวมมอื
จากลูกหนี้เทาที่ควรนัก จึงอาจเกิดปญหาการโอนสิทธิเรียกรองเดียวกันใหแกผูรับโอนตางรายได 
ซ่ึงแมกฎหมายจะบญัญตัทิางแกไวกต็าม แตสํ าหรับผูเขยีนแลวเหน็วาเปนการแกไขปญหาทีป่ลายเหตุ
ซ่ึงหากมมีาตรการทางกฎหมายใดมาเพือ่ใหบคุคลภายนอกใดๆ หรือผูประสงคจะรบัโอนสทิธเิรียกรองใดๆ
สามารถตรวจสอบเกีย่วกบัสิทธิเรียกรองตางๆ ได ยอมกอใหเกดิผลดแีละเปนแนวทางในการคุมครอง
และปองกนับุคคลภายนอกมากกวาและดีกวาการแกปญหาที่เกิดขึ้นแลว

4. สํ าหรับปญหาการใหความคุมครองลกูหนี ้เหตผุลทีก่ฎหมายไดก ําหนดการบอกกลาว
การโอนสิทธิเรียกรองเปนหนังสือนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อการคุมครองลูกหนี้และบุคคลภายนอก  
ใหทราบเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรอง สํ าหรับลูกหนี้แลวเพื่อจะไดชํ าระหนี้ใหแกเจาหนี้ที่แทจริง 
อยางไรก็ตามกฎหมายก็มิไดบัญญัติชัดเจนเกี่ยวกับการบอกกลาวการโอนวาเปนภาระหนาที่      
ของบุคคลใด  ดังนั้นหากมีผูแอบอางวารับโอนสิทธิเรียกรองมาและลูกหนี้หลงเชื่อชํ าระหนี้ไป    
จะทํ าใหลูกหนี้ไมหลุดพนจากหนี้เนื่องจากมิไดชํ าระแกเจาหนี้ที่แทจริง นอกจากนี้กฎหมายมิได
กํ าหนดเกี่ยวกับรายละเอียดในคํ าบอกกลาว จึงอาจกอใหเกิดปญหาความเชื่อถือในคํ าบอกกลาวได 
ท ําใหพบวากฎหมายยังมิไดบัญญัติคุมครองลูกหนี้ไวอยางครบถวนเทาใดนัก

5. กรณกีารใหความคุมครองบุคคลภายนอก  การที่บทบัญญัติกฎหมายใหถือวาเมื่อมี
การบอกกลาวการโอนเปนหนังสือไปยังลูกหนี้จะสามารถยกขึ้นยันบุคคลภายนอกได และถือวา
บคุคลภายนอกไดทราบถงึการโอนสทิธเิรียกรองนัน้แลว หากพเิคราะหใหดจีะพบวาในความเปนจรงิ
บคุคลภายนอกไมอาจทราบถึงการโอนสิทธิเรียกรองไดเลย เวนแตจะสอบถามไปยังลูกหนี้ ผูโอน
หรือผูรับโอนเทานัน้ และหากบคุคลภายนอกตองมคีวามสมัพนัธหรือขอโตแยงอนัใด ไมวาตอผูโอน
ผูรับโอน หรือลูกหนีก้ต็าม ดงัเชนกรณบีคุคลภายนอกเปนเจาพนกังานพทิกัษทรัพย กรณผูีโอนลมละลาย
จึงมีขอตองพิจารณาวาสิทธิเรียกรองที่ผูโอนมีอยูและนํ าไปโอนเพื่อเปนประกันหนี้นั้น จะสามารถ
รวบรวมเขาสู กองทรัพยสินของลูกหนี้ผู ลมละลายไดหรือไม หรือกรณีเจาพนักงานบังคับคดี         
จะท ําการอายดัสทิธเิรียกรองของลกูหนีต้ามค ําพพิากษาซึง่มกีารโอนไปยงับคุคลอืน่แลว เจาพนกังาน
บังคับคดีจะสามารถดํ าเนินการบังคับคดีไดหรือไมประการใด ดังนี้เมื่อขอเท็จจริงเกี่ยวกับการโอน
สิทธิเรียกรองไมปรากฎแกบุคคลภายนอก ผูเขียนเห็นวาการที่บทบัญญัติกฎหมายมาตรา 306       
ไดกํ าหนดไวเชนนั้น ยอมเปนการปดปากบุคคลภายนอกใหไมอาจโตเถียงใดๆ เกี่ยวกับการโอน
สิทธิเรียกรองไดเลย จึงเปนกรณีที่สํ าคัญอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาวาบทบัญญัติกฎหมายที่มีหรือ   
ใชอยูเพยีงพอและเหมาะสมทีจ่ะคุมครองบคุคลภายนอกหรอืไม ซ่ึงผูเขยีนมคีวามเหน็วาหากมกีารสราง
ระบบทีส่ามารถตรวจสอบไดถึงการโอนสทิธิเรียกรอง และก ําหนดไดชัดเจนถงึความมผีลทางกฎหมาย
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ในการโอนสทิธิเรียกรองจะเปนการแกปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ได ทัง้ยงัเปนการคุมครองผูมสีวนเกีย่วของ
ทุกฝาย

โดยที่ระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองเปนระบบที่ไดมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อ
วตัถุประสงคเพือ่สงเสรมิการโอนสทิธเิรียกรองเพือ่การคาและแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้จากการทีบ่ทบญัญตัิ
กฎหมายที่มีหรือใชอยูอาจไมรองรับหรือเพียงพอในทางปฎิบัติ ทั้งนี้หากมีการพิจารณานํ าระบบ
การจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองมาปรับใชจะสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได

5.2  ขอเสนอแนะ

สํ าหรับประเด็นปญหาตางๆ ที่ไดทํ าการศึกษาและวิเคราะหนี้ ผูเขียนขอเสนอวา      
ควรที่จะมีการกํ าหนดมาตรการทางกฎหมายขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น  
จากการโอนสิทธิเรียกรอง รวมถึงปญหาจากการโอนสิทธิเรียกรองในการทํ าธุรกรรมทางการเงิน
โดยมีหลักการที่สํ าคัญดังนี้

1. กํ าหนดใหนํ าระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองมาใชเฉพาะสํ าหรับการโอน
สิทธิเรียกรองใหชํ าระเงนิทีม่วีตัถุประสงคเพือ่การระดมทนุ ซ่ึงระบบจดทะเบยีนนีไ้มเปนการก ําหนด
แบบของการโอนสทิธิเรียกรองขึน้ใหมแตอยางใด หากแตเปนการก ําหนดทางเลอืกหรือวธีิการเพิม่เตมิ
สํ าหรับผูประสงคโอนสิทธิเรียกรองในกรณทีีเ่ปนการโอนสทิธิเรียกรองใหชํ าระเงนิโดยมวีตัถุประสงค
เพื่อการระดมทุน ซ่ึงสิทธิเรียกรองนั้นมีจํ านวนมากหรือมีลักษณะการโอนสิทธิเรียกรองในอนาคต  
ทัง้นีว้ตัถุประสงคของการจดทะเบยีนดงักลาวกห็าใชการสรางหรอืท ําหลักฐานแสดงสทิธใินทรพัยสิน
แตเพือ่คุมครองสทิธิบคุคลภายนอก โดยการแจงใหบคุคลภายนอกรบัทราบวามกีารโอนสทิธเิรียกรอง
เกดิขึน้แลว และเพือ่วางแนวทางในการตดัสนิขอพพิาทเกีย่วกบัลํ าดบัสทิธริะหวางผูรับโอนหลายราย
รวมถึงเปนการจัดระบบการโอนสิทธิเรียกรองใหเหมาะสมดวย นอกเหนือจากนี้หากไมมีการยื่นขอ
จดทะเบยีนการโอนสิทธิเรียกรอง ใหถือวาผูรับโอนที่ไดรับโอนเปนรายแรกมีสิทธิเหนือกวา

โดยที่การจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้เปนการแสดงถึงสิทธิของผูรับโอน
สิทธิเรียกรองอยางชัดเจนในระบบทะเบียนกรณีการโอนสิทธิเรียกรองเพื่อเปนประกันการชํ าระหนี้
โดยถือวาเปนผูมสิีทธดิกีวาเจาหนีส้ามญั หรือหากเปนการโอนสทิธเิรียกรองแบบขายขาด (True sale)
จะสงผลทํ าใหผูที่มีช่ือในระบบทะเบียนซึ่งไดรับโอนสิทธิเรียกรองมานั้นเปนผูที่มีสิทธิเด็ดขาด   
ในสทิธิเรียกรองนัน้จากผูโอนอยางสิน้เชงิ และสทิธิเรียกรองดงักลาวไมตกสูกองทรพัยสินของผูลมละลาย
ในกรณีที่ผูโอนลมละลาย ไมตกอยูภายใตบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 233 
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ในกรณทีีเ่จาหนีจ้ะใชสิทธิเรียกรองของลกูหนี ้รวมถึงการทีเ่จาหนีต้ามค ําพพิากษาจะขอใหเจาพนกังาน
บังคับคดีทํ าการอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ ซ่ึงส่ิงที่ปรากฏทางทะเบียนนี้จะสามารถใชยัน       
ตอบคุคลภายนอกไดดวยโดยบคุคลภายนอก ในทีน่ีห้มายรวมถึงเจาพนกังานพทิกัษทรัพย เจาพนกังาน
บังคับคดี และบุคคลอื่นๆ ซ่ึงอาจเกี่ยวของหรือโตเถียงในการโอนสิทธิเรียกรอง

หลักการพื้นฐานของระบบจดทะเบียนนี้เปนการเปดเผยการโอนสิทธิเรียกรอง   
ใหแกบคุคลทีจ่ะสนบัสนนุเงนิทนุ โดยการอางองิทะเบยีนการโอนสทิธเิรยีกรองจากเอกสารของราชการ
ซ่ึงเปนเอกสารมหาชนจะชวยสรางความมั่นใจเกี่ยวกับสิทธิของผูสนับสนุนเงินทุนได

ทั้งนี้ หลักการของระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองนี้กํ าหนดไวในทํ านอง
เดยีวกันกบัอนสัุญญาสหประชาชาตวิาดวยการโอนสทิธิเรียกรองในการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001
(Convention on Assignment of Receivable in International Trade 2001)1 รวมถึง ประมวลกฎหมาย
แพงญี่ปุนและกฏหมายวาดวยกฎเกณฑพิเศษสํ าหรับกลไกการยกผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นตอสู
บคุคลภายนอก (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กฎหมายเลขที่ 104 (The Law Prescribing Exceptions etc.  
The Civil Code Requirement for Setting Up Against a Third Party to an Assignment of Claims) 
ของญี่ปุน2

2. สํ าหรับสิทธิเรียกรองที่ไดนํ ามาจดทะเบียนนี้ ใหแยกกลไกสํ าหรับการยกขึ้นตอสู            
ลูกหนีอ้อกจากกลไกส ําหรบัการยกการโอนสทิธเิรียกรองขึน้ยนับคุคลภายนอกออกจากกนั กลาวคอื
ใหการโอนสิทธิเรียกรองนี้มีผลสมบูรณเมื่อไดมีการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองและมีผล   
นบัแตวนัจดทะเบยีน แตสํ าหรบัการยกผลการโอนขึน้ยนัตอลูกหนีใ้หยงัคงใชการบอกกลาวการโอน
สิทธิเรียกรองเปนหนังสือไปยังลูกหนี้เพื่อใหสามารถยกการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันลูกหนี้ได  
และยังเปนการคุมครองลูกหนี้ใหทราบเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรองอยูเพื่อลูกหนี้จะไดชํ าระหนี้
ใหตองตามความประสงคแทจริงแหงมูลหนี้ โดยหลักการดังกลาวนี้มีแนวทางมาจากประมวล
กฎหมายแพงญี่ปุนและกฏหมายวาดวยกฎเกณฑพิเศษสํ าหรับกลไกการยกผลการโอนสิทธิเรียกรอง
ขึน้ตอสูบุคคลภายนอก (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กฎหมายเลขที่ 104 (The Law Prescribing Exceptions 

                                                          
1 โปรดดูรายละเอียด United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International

Trade.  Annex to the Convention.  Section II Registration. Article 4.ในภาคผนวก ง.
2 โปรดดูรายละเอียด The Law Prescribing Exceptions etc. to The Civil Code Requirements for Setting 

up Against a Third Party to an Assignment of Claims. Article 1, Article 2, Articles 11. ในภาคผนวก ค.
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etc. The Civil Code Requirement for Setting Up Against a Third Party to an Assignment of 
Claims) ของญี่ปุน3

3. การจดทะเบียนนี้จะกํ าหนดใหมีการระบุรายละเอียดตางๆ ที่สํ าคัญเกี่ยวกับ     
สิทธิเรียกรองที่โอน ผูโอน และผูรับโอน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ เกี่ยวกับสิทธิเรียกรอง    
โดยระบบทะเบียนนี้ ใหลูกหนี้และบุคคลภายนอกเขาตรวจสอบไดเพื่อเปนการจัดระบบการโอน
สิทธิเรียกรองและคุ มครองบุคคลทุกฝายใหสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการโอน        
สิทธิเรียกรองไดจากระบบทะเบียน โดยเทียบเคียงจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการโอน  
สิทธิเรียกรองในการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001 (Convention on Assignment of Receivable in 
International Trade 2001)4 รวมถึง ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนและกฏหมายวาดวยกฎเกณฑพิเศษ
สํ าหรับกลไกการยกผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นตอสูบุคคลภายนอก (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กฎหมาย
เลขที่ 104 (The Law Prescribing Exceptions etc. The Civil Code Requirement for Setting Up 
Against a Third Party to an Assignment of Claims) ของญี่ปุน5

4. สํ าหรบัการโอนสทิธเิรียกรองในอนาคตจะมกีารก ําหนดใหสามารถโอนสทิธิเรียกรอง
ในอนาคตได และใหสามารถยกผลการโอนสิทธิเรียกรองขึ้นยันบุคคลภายนอกนับแตเวลาที่ได    
จดทะเบยีน ซ่ึงการทีก่ ําหนดไวเชนนีเ้ปนการคุมครองคูกรณแีละบคุคลภายนอกใหสามารถตรวจสอบ
การโอนสทิธเิรียกรองทีจ่ะเกดิขึน้ไดวา สิทธเิรยีกรองจะโอนไปยงัผูใดบางและเมือ่เกดิสทิธเิรียกรองขึน้
เปนจริงในอนาคต ผูรับโอนยังคงมีหนาที่ตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้เพื่อใหลูกหนี้ทราบ
อันเปนการคุมครองลกูหนี้ และใหสามารถยกการโอนสทิธเิรียกรองขึน้ยนัลูกหนีไ้ดเมือ่ไดบอกกลาว
การโอนไปยังลูกหนี้แลว

ทัง้นี ้ หลักการของระบบจดทะเบยีนการโอนสทิธิเรียกรองนีก้ ําหนดไวในท ํานองเดยีวกบั
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการโอนสิทธิเรียกรองในการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001 
(Convention on Assignment of Receivable in International Trade 2001)6

                                                          
3 โปรดดูรายละเอียด The Law Prescribing Exceptions etc. The Civil Code Requirement for Setting up

Against a Third Party to an Assignment of Claims. Article 2 ในภาคผนวก ค.
4 โปรดดูรายละเอียด  United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International

Trade. Annex to the Convention. Section II. Article 4. Article 5 ในภาคผนวก ง.
5 โปรดดูรายละเอียด The Law Prescribing Exceptions etc. to The Civil Code Requirements for Setting

up Against a Third Party to an Assignment of Claims. Article 5, Article 8. ในภาคผนวก ค.
6 โปรดดูรายละเอียด United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International 

Trade. ในChapter II General provisions. Articles 5 และ Annex to the Convention. Articles 4. ในภาคผนวก ง.
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ดังที่ไดกลาวมาขางตน ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ โดยกํ าหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมใหมีการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรองในกรณี       
การโอนสทิธิเรียกรองทีม่วีตัถุประสงคใหชํ าระเงนิเพือ่การระดมทนุไวในบทบญัญตัปิระมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ดังนี้

มาตรา 308/1  การโอนสิทธิเรียกรองใหชํ าระเงิน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อการระดมทุน7

ใหดํ าเนินการตามความในบทบัญญัติมาตรา 308/2 ถึง 308/7
มาตรา 308/2 การโอนสทิธเิรยีกรองอนัพงึตองช ําระแกเจาหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

เจาะจง ถาไมทํ าเปนหนังสือ ทานวาไมสมบูรณ
 การโอนสิทธิเรียกรองนั้น จะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้ได เมื่อผูโอน     

ไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวยในการโอนนั้น การบอกกลาวหรือ
ยนิยอมเชนวานี้ ทานวาตองทํ าเปนหนังสือ

 การบอกกลาวหรอืการใหความยนิยอมตามความในวรรคกอนไมสามารถ
ยกขึ้นยันบุคคลภายนอกได เวนแตไดจดทะเบียนการโอนนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ตามความใน
มาตรา 308/4

มาตรา 308/3  การโอนสิทธิเรียกรองในอนาคตซึ่งมีลักษณะที่แนนอน และกํ าหนดได
ใหทํ าไดโดยมิตองทํ าสัญญาขึ้นใหม
 มาตรา 308/4  การจดทะเบียนใหมีรายการดังตอไปนี้

(1) ช่ือและภมูลํิ าเนา ทีต่ัง้ส ํานกังานใหญและสาขาของผูโอนสิทธเิรียกรอง
(2) ช่ือและภมูลํิ าเนา ทีต่ัง้ส ํานกังานใหญและสาขาของผูรับโอนสทิธเิรียกรอง
(3) มลูเหตุในการขอจดทะเบียน
(4) มลูคาและจํ านวนของสิทธิเรียกรองที่โอน
(5) ประเภทของการจดทะเบียน เปนประกัน/ โอนแบบขายขาด
(6) ลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองและขอมูลอ่ืนอันอาจกํ าหนดความชัดเจน

ของลูกหนี้
(7) วนั- เวลา ที่จดทะเบียน

                                                          
7 การโอนสิทธิเรียกรองซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการระดมทุน หมายความวา การโอนสิทธิเรียกรองเพื่อ

เปนประกันการชํ าระหนี้ โดยผูโอนเปนนิติบุคคลประกอบธุรกิจและนํ ารายไดจากการโอนสิทธิเรียกรอง              
ดังกลาวไปใชเพื่อเปนทุน ซึ่งการโอนสิทธิเรียกรองนั้นมีลักษณะที่มีลูกหนี้เปนจํ านวนมากและยังรวมถึงการโอน
สิทธิเรียกรองในอนาคตที่อาจกํ าหนดไดแนนอน แตไมหมายความรวมถึงการโอนสิทธิเรียกรองเพื่อวัตถุประสงค
สวนบุคคล หรือเพื่อกิจการในครัวเรือน
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(8) ระยะเวลาความมีผลของการจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกรอง
ขอความในการจดทะเบยีนจะลงรายการอืน่ๆ อีก อันคูสัญญาเหน็สมควร

จะใหประชาชนทราบดวยก็ได
การเพิ่ม แกไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกรอง ทานวา   

ตองนํ าไปจดทะเบียน
มาตรา 308/5 หากมิไดกํ าหนดระยะเวลา ความมีผลของการจดทะเบียนการโอน      

สิทธเิรียกรองไว ทานวาใหมีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 10 ป
การโอนสทิธิเรียกรองทีไ่ดจดทะเบยีนไวแลว สามารถตออายทุะเบยีนได

คร้ังละไมเกิน 10 ป โดยใหบันทึกรายละเอียดลงในระบบทะเบียน
มาตรา 308/6 ใหนํ าความในมาตรา 303 304 305 และ 308 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 308/7 บคุคลทกุคน เมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามกํ าหนดแลว ชอบที่จะตรวจ

เอกสารซึง่นายทะเบียนเก็บรักษาได หรือจะขอใหนายทะเบียนทํ าใบสํ าคัญแสดงการจดทะเบียนให
ก็ได หรือจะขอใหคัดสํ าเนาหรือเนื้อความในเอกสารฉบับใดๆ พรอมดวยคํ ารับรองวาถูกตอง    
มอบใหก็ได
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ภาคผนวก ก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

หมวด ๔ โอนสิทธิเรียกรอง
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หมวด ๔

โอนสิทธิเรียกรอง

มาตรา ๓๐๓ สิทธเิรียกรองนัน้ทานวาจะพงึโอนกนัได เวนไวแตสภาพแหงสิทธินัน้เอง
จะไมเปดชองใหโอนกันได

ความทีก่ลาวมานีย้อมไมใชบงัคบั หากคูกรณไีดแสดงเจตนาเปนอยางอืน่
การแสดงเจตนาเชนวานี้ ทานหามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทํ าการโดยสุจริต

มาตรา ๓๐๔ สิทธเิรียกรองเชนใด ตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดไมได สิทธิเรียกรอง
เชนนั้น ทานวาจะโอนกันหาไดไม

มาตรา ๓๐๕ เมื่อโอนสิทธิเรียกรองไป สิทธิจํ านองหรือจํ านํ าที่มีอยูเกี่ยวพันกับ  
สิทธิเรียกรองนั้นก็ดี สิทธิอันเกิดขึ้นแตการคํ้ าประกันที่ใหไวเพื่อสิทธิเรียกรองนั้นก็ดี ยอมตกไป  
ไดแกผูรับโอนดวย

อนึ่ง ผูรับโอนจะใชบุริมสิทธิใดๆ ที่ตนมีอยูเกี่ยวดวยสิทธิเรียกรอง
ในกรณีบังคับยึดทรัพยหรือลมละลายนั้นก็ได

มาตรา ๓๐๖ การโอนหนีอั้นพงึตองช ําระแกเจาหนีค้นใดคนหนึง่โดยเฉพาะเจาะจงนัน้
ถาไมทํ าเปนหนังสือ ทานวาไมสมบูรณ อนึ่งการโอนหนี้นั้นทานวาจะยกขึ้นเปนขอตอสู ลูกหนี้ 
หรือบุคคลภายนอกได แตเมื่อไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวย       
ในการโอนนั้น คํ าบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานี้ทานวาตองทํ าเปนหนังสือ

ถาลูกหนี้ทํ าใหพอแกใจผูโอนดวยการใชเงิน หรือดวยประการอื่น
เสยีแตกอนไดรับบอกกลาว หรือกอนไดตกลงใหโอนไซร ลูกหนี้นั้นก็เปนอันหลุดพนจากหนี้

มาตรา ๓๐๗ ถาพิพาทอางสิทธิในการโอนตางราย โอนรายใดไดบอกกลาวหรือ   
ตกลงกันกอน โอนรายนั้นมีสิทธิดีกวาโอนรายอื่นๆ

มาตรา ๓๐๘ ถาลูกหนีไ้ดใหความยนิยอมดงักลาวมาในมาตรา ๓๐๖ โดยมไิดอิดเอือ้น
ทานวาจะยกขอตอสูทีม่ตีอผูโอนขึน้ตอสูผูรับโอนนัน้ไดไม แตถาเพือ่จะระงบัหนีน้ัน้ ลูกหนีไ้ดใชเงนิ
ใหแกผูโอนไปไซร ลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได หรือถาเพื่อการเชนกลาวมานั้นลูกหนี้รับภาระ
เปนหนีอ้ยางใดอยางหนึ่งขึ้นใหมตอผูโอน จะถือเสมือนหนึ่งวาหนี้นั้นมิไดกอข้ึนเลยก็ได
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ถาลูกหนี้เปนแตไดรับคํ าบอกกลาวการโอน ทานวาลูกหนี้มีขอตอสู  
ผูโอนกอนเวลาที่ไดรับคํ าบอกกลาวฉันใด ก็จะยกขึ้นเปนขอตอสูผูรับโอนไดฉันนั้น ถาลูกหนี้       
มสิีทธเิรียกรองจากผูโอน แตสิทธนิัน้ยงัไมถึงก ําหนดในเวลาบอกกลาวไซร ทานวาจะเอาสทิธเิรยีกรองนัน้
มาหกักลบลบกนัก็ได หากวาสิทธินั้นจะไดถึงกํ าหนดไมชากวาเวลาถึงกํ าหนดแหงสิทธิเรียกรองอัน
ไดโอนไปนั้น

มาตรา ๓๐๙ การโอนหนีอั้นพงึตองช ําระตามเขาสัง่นัน้ ทานวาจะยกขึน้เปนขอตอสู
ลูกหนีห้รือบคุคลภายนอกคนอืน่ได แตเฉพาะเมือ่การโอนนัน้ไดสลักหลังไวในตราสาร และตวัตราสารนัน้
ไดสงมอบใหแกผูรับโอนไปดวย

มาตรา ๓๑๐ ในมูลหนี้อันพึงตองชํ าระตามเขาสั่งนั้น ลูกหนี้มีสิทธิที่จะสอบสวน  
ถึงตัวผูทรงตราสาร หรือสอบสวนความถูกตองแทจริงแหงลายมือช่ือหรือดวงตราของผูทรงได    
แตก็หามีความผูกพันที่จะตองทํ าถึงเพียงนั้นไม แตถาลูกหนี้ทํ าการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงไซร การชํ าระหนี้นั้นก็ไมเปนอันสมบูรณ

มาตรา ๓๑๑ บทบญัญตัแิหงมาตรากอนนี ้ทานใหใชบงัคบัตลอดถึงกรณทีีม่กี ําหนด
ตวัเจาหนีร้ะบุไวในตราสารซึ่งมีขอความจดไวดวยวาใหชํ าระหนี้แกผูทรงตราสาร

มาตรา ๓๑๒ ในมูลหนี้อันพึงตองชํ าระตามเขาสั่งนั้น ลูกหนี้จะยกขอตอสูซ่ึงมีตอ
เจาหนีเ้ดิมขึ้นเปนขอตอสูผูรับโอนโดยสุจริตนั้นหาไดไม เวนแตปรากฏในตัวตราสารนั้นเอง หรือ
ทีม่ขีึน้เปนธรรมดาสืบจากลักษณะแหงตราสารนั้น

มาตรา ๓๑๓ บทบญัญัติแหงมาตรากอนนี้ ทานใหใชบังคับตลอดถึงหนี้อันพึงตอง
ชํ าระแกผูถือนั้นดวยแลวแตกรณี
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ภาคผนวก ข
ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน

Civil Code of Japan
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ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน
Civil Code of Japan

Article 466 Obligations are assignable except when their nature does not permit of 
assignment.

The provision of conceding Paragraph do not apply when the parties concerned have 
made   a contrary expression of intention. But such expression of intention cannot be set up 
against third persons in good faith.

Article 467 The assignment of an obligation performable to a specified creditor 
cannot be set up against the debtor, or other third persons, unless the assignor has notified the fact 
to debtor or the letter has consented thereto.

The notification or consent of the preceding Paragraph cannot be set up against theirs 
parsons other than the debtor unless it is made by an instrument bearing an authenticated date.

Article 468 When the debtor has given the consent of the preceding Article without 
making any reservation, even when there are circumstances which could have been setup against 
the assignor, they cannot e set up against the assignee. But if the debtor has paid anything to the 
assignor in order to extinguish the obligation it can be recovered, or if he has incurred any 
obligation to the assignor, he may regard it as non-existent.

When the assignor has merely notified the assignment to the debtor, the letter may set up 
against the assignee any defense which he coals have set up against the assignor previous to the 
receipt of such notification.

Article 469 The assignment of an obligation performable to order cannot be set up 
against the debtor or third persons unless the fact of assignment has been endorsed on the 
instrument and the letter itself has been delivered to the assignee.

Article 470 The debtor on an obligation performable to order has the right, but is not 
bound, to investigate into the identity of the holder of the instrument or the authenticity of 
signature and seal thereon : but if the debtor acts in bad faith or with gross negligence, his 
performance is null and void.
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Article 471 The provision of the preceding Article apply correspondingly to cases 
where, though the name of the creditor is specified on the instrument, it is additionally started that 
performance shall be made to the holder of the said instrument.

Articles472 The debtor on an obligation performable toorder cannot set up against 
an assignee in good faith any creditor, except such as are mentioned in the instrument or which 
are the natural result of its nature.

Article 473 The provision of the preceding Article are correspondingly applicable to 
obligations performable to bearer.DPU
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ภาคผนวก ค
กฎหมายวาดวยกฎเกณฑพเิศษส ําหรบักลไกการยกผลการโอนสทิธเิรยีกรอง

ข้ึนยนับคุคลภายนอก (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กฎหมายเลขที่ 104.
(กฎหมายญี่ปุน)
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กฎหมายวาดวยกฎเกณฑพิเศษสํ าหรับกลไกการยกผลการโอนสิทธิเรียกรอง
ขึน้ยนับคุคลภายนอก (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กฎหมายเลขที่ 104.

(กฎหมายญี่ปุน)
The Law Prescribing Exceptions etc. to The Civil Code Requirements for Setting Up

Against a Third Party to an Assignment of Claims

Article 1  Purpose
This law prescribes exceppyions etc. to the Civil Code (Law No.89 enacted in 1896) 

for setting up against a third party to an assignment of claims by a corporation (a juridical 
person).

Article 2  Exceptions to requirements for setting up against a third party to an assignment 
of  claims.

(1) When a corporation assigns claims (where such claims are nominated 
pecuniary claims), if the claim assignment is registered in a claim assignment registration file, it 
shall be  regarded,  in relation to a third party, that notice with officially stamped date is given to 
the debtors as provided for under Article 467 of the Civil Code. In this case, the date of  the 
registration shall be regarded as the officially stamped date.

(2) When  registration occurs as provided for under Article 2 (1) (hereinafter 
“claim assignment registration”), if the assignor or the assignee notified the deptors of the 
assignment and the registration by delivery of registration certificates as provided for under 
Article 8 (2) or if the debtors approve the assignment and the registration, the effect of Article 2
(1) shall apply to the debtors.

(3) Among the situations of Article 2 (2), Article 468 (2) of the Civil Code shall 
only apply if notice provided for under Article 2 (2) is given to the debtors. In this case, the 
debtors can set up against the assignee any defense which has arisen against the the assignor  
prior to recept of the notice.

(4) The preceding three sections shall apply correspondingly to cancellation 
registration of claim assignment registration recorded based on Article 7 (1)  ((2)).  In this case, 
the terms “assignor” and “ assignee”  in  Article 2 (3) shall be reserved.

DPU



130

Article 3  Registry Office
(1) The offices for claim assignment registration shall be those Legal Affairs 

Bureaus, District Legal Affairs Bureaus and Branch Offices or Local Offices thereof designated 
by The Minister of Justice (in Article 4 these are referred to as “Designated Legal Affairs Bureaus 
etc.”)  as registry offices.

(2) The designations of Article 3 (1) shall be promulgated.

Article 4  Registrar
Officers  of  the Designated Legal Affairs Bureaus etc. designated by their directors

shall  perform the work of claim assignment  registration in the registry offices as registrars.

Article 5  Claim Assignment Registration
(1) Claims assignment registration shall occur by recordation of  the following 

matters in a claim assignment file which is made of a magnetic disc (this include devices which 
can precisely record specified matters in a corresponding manner) (in accordance with application 
of both an a corresponding manner)  in accordance with application of both an assignor and an 
assignee:

((1)) the  trade name or name, and main office of an assignor ;
((2)) the name and address of an assignee (when an assignee is a 

corporation, then the trade name and main office) ;
((3)) when the main office of an assignor or an assignee is located in a 

foreign country, then its office located in Japan ;
((4)) the cause for registration and date thereof ;
((5)) the total amount of assigned claims ;
((6)) the debtors of assigned claims and other required matters provided for 

under the ordinance of the Ministry of Justice to identify the claims ;
((7)) the duration of claim assignment registration ;
((8)) the registration number ; and,
((9)) the date of registration.
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(2) The duration provided for in Article 5 (1) ((7))  shall not extend beyond 50 
years, unless special circumstances exist which require that the duration should extend beyond 50 
years.

(3) When an assigned claim with claims assignment registration (“the original 
registration” in this section) is further assigned by the original assignee, and this later assignment 
also receives claim assignment registration (“the new registration” in this section)  prior to the 
expiration of the original registration, if the expiration date of the duration of the new registration 
falls after that of the duration of the original considered to be extended, in relation to this claim, 
until the expiration date of the duration of the new registration.

(4) When an assigned claim with claim assignment registration is further assigned 
by the original assignee, if notice or approval for such further assignment as provided for under 
Article 467 of the Civil Code is given prior to the expiration  of the claim assignment registration 
(except for the case that notice is regarded to be given in accordance  with Article 2 (1) ), then the 
duration of the claim assignment registration of the original assignment shall be regarded as 
unlimited, in relation to this claim.

Article 6   Extension registration
(1) An assignor and assignee of claim assignment registration may apply to 

extenfvthe duration of registration. Notwithstanding, extensions shall not be permitted in 
violation of Article 5 (2).

(2) The extension registration of the duration as provide under Article 6 (1) 
(hereinafter “extension registration”) shall occur by recordation of the following matters in the 
claims assignment registration file of the claim assignment registration:

((1)) the fact that duration of the claim assignment registration shall be 
extended ;

((2)) the duration fixed by extension ;
((3)) the registration number ; and,
((4)) the date of registration.
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Article 7  Cancellation  registration
(1) An assignor and assignee of claim assignment registration may apply to cancel 

the claim assignment registration in the following circumstances :
((1)) when the assignment of the claims is invalid itself ;
((2)) when the assignment of the claims is revoked, rescinded or become 

sniveled because of some other reason ; and,
((3)) when the assigned claims are extinguished.

(2) Cancellation of registration in accordance with Article 7 (1) (hereinafter  
“cancellation registration”) shall occur by recordation of the following matters in the claim 
assignment registration file of the claim assignment registration :

((1)) the fact that the claim assignment registration shall be canceled ;
((2)) the cause for the cancellation and date thereof ;
((3)) the  registration  number ; and,
((4)) the  date of registration.

(3) “When cancellation registration is to be executed for a portion of some 
recorded assigned claims of the claim assignment registration, then in addition to the matters 
provided for in Article 4 (2) ((2)) through Article 6 (2) ((4)), following metters must be recorded 
be recorded : ((4)), the  following metters must be recorded :

((1)) the following matters must be recorded :
((2)) the matters required by the ordinance of The Ministry of Justice to 

inditify the portion of the claims ; and,
((3)) the total amount of the assigned claims after cancellation.

Article 8  Delivery of summary registration certificates and registration certificates
(1) Any person may demand delivery of a certificate from a register proving a 

summary of the registered matters recorded in the claim assignment registration file (registered  
matters except for the matters provided for in Article 5 (1) ((6))and Article 7 (3) ((2)) ,this shall 
be referred to as “summary registered  matters”  in Article 9 (1) (the certificate shall be referred to 
as  “summery registration certificate”)
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(2) An assignor, an assignee and other interested person of the assigned claims as 
determined by the Cabinet Order may demand delivery of a certificate from a registrar proving all 
of the registered matters recorded in the claim assignment registration file (hereinafter 
“registration certificate”).

Article 9  Recording in the commercial register or corporate register.
(1) A registrar who registers claim assignment registration or cancellation 

registration shall notify registry office with jusdiction over the main office of the assignor (when 
the main of the assignor is located in a foreign country, then its office located in Japan ) of the 
matters, out of summary registered matters, provifef for in the ordinance of The Ministry of  
Justice.

(2) A registrar who receives notice provifef for under Article 9 (1) shall promptly 
record matters provided for in the ordinance The Ministry of justice out of the notified matters in 
the commercial register or the corporation register in which the assignor is registered.

Article 10  Corresponding application to pledge on a claim
(Article 2 through Article 9 shall correspondingly apply to pledge of claims. The 

details are omitted)

Article 11  Application exceptions for The Bankruptcy Law etc.
(Some provisions of Bankruptcy Law and other laws shall not apply to registered 

assigned claims or registered pledge of claims. The details are omitted.)

Articles  12  Application exceptions for The Administrative Procedure Law
(Some provisions of The Administrative Procedure Law shall not apply to registered 

assigned claims or registered pledge of claims. The details are omitted.)
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Article 13  Appeal for examination
(1) A person who consider a disposition by registrar improper may appeal to the 

director of the Legal Affairs Bureau of the District Legal Affairs Bureau to which the registrar 
belongs to examine the disposition.

(2) In order to appeal, an appeal from for examination must be submitted to the 
registrar.

(3) When the registrar finds the appeal reasonable, the registrar must give a proper 
disposition.

(4) When the registrar finds the appeal unreasonable, the registrar must, within 3 
days, send the case with his own opinion attached to the director.

(5) When the director finds the appeal reasonable, the director shall order the 
registrar to give a proper disposition and shall inform the appellant and the interested persons of 
the order.

Article 14  Application exceptions for The Administrative Appeal Law
(Some provisions of The Administrative Appeal Law shall not apply to registered 

assigned claims of registered pledge of claims. The details are omitted.)

Article 15  Payment of fees
(1) The following persons shall pay fees of amount determined by the Cabinet 

Order in consideration of price fluctuations, actual cost of registration in accordance with the 
number of claims and the duration of registration, and actual cost of delivering certificates :

((1)) applicants for claim assignment registration, claim pledge registration 
extension registration or cancellation registration ; and,

((2)) applications for a delivery of a registion certificate or a summary 
registration certificate.

(2) The fees prescribed  under Article 15 (1)  shall be  paid by registration revenue
stamps.
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Article 16  Delegations to the Cabinet Order
In addition to provisions provided for under this Law, matters necessary for 

registration prescribed by the Law shall be determined by the Cabinet Order.DPU
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The Civil Code of Japan

Article 467  Assignment of nominated claim – requirement for setting up
 Against
(1) The assignment of a nominated claim cannot be set up against the obligor or 

any other third party, unless the assignor has given notice thereof to the obligor or the obligor has 
approved thereto.

(2) The notice or approval mentioned in the proceeding section cannot be set up 
against a third party other than the obligor, unless it is with an officially stamped date.

Article 468  Effect of notice or approval
(1) If the obligor has given his approval as mentioned in the preceding Article 

without reservation, he cannot set up against the assignee any defense that he could have set up 
against the assignor; however, if the obligor had paid anything or incurred a new claim to 
assignor by way of a discharge, he may recover it or treat it as if it had not been incurred.

(2) Where the assignor has merely given notice of the assignment, the obligor may 
set up against the assignee any defense, which has arisen against the assignor prior to receipt of 
the notice.
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ภาคผนวก ง
อนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยการโอนสิทธิเรียกรอง

ในการคาระหวางประเทศ ค.ศ. 2001
(Convention on Assignment of Receivable in International Trade 2001)
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United Nations Convention on the Assignment
of Receivables in International Trade

PREAMBLE

The Contracting States,
Reaffirming their conviction that international trade on the basis of equality and mutual benefit is 
an important element in the promotion of friendly relations among States,
Considering that problems created by uncertainties as to the content and the choice of legal 
regime applicable to the assignment of receivables constitute an obstacle to international trade,
Desiring to establish principles and to adopt rules relating to the assignment of receivables that 
would create certainty and transparency and promote the modernization of the law relating to 
assignments of receivables, while protecting existing assignment practices and facilitating the 
development of new practices,
Desiring also to ensure adequate protection of the interests of debtors in assignments of 
receivables,
Being of the opinion that the adoption of uniform rules governing the assignment of receivables 
would promote the availability of capital and credit at more affordable rates and thus facilitate the 
development of international trade,
Have agreed as follows:

CHAPTER I. SCOPE OF APPLICATION
Article 1. Scope of application

1. This Convention applies to:
(a) Assignments of international receivables and to international 

assignments of receivables as defined in this chapter, if, at the time of conclusion of the contract 
of assignment, the assignor is located in a Contracting State; and

(b) Subsequent assignments, provided that any prior assignment is 
governed by this Convention.
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2. This Convention applies to subsequent assignments that satisfy the criteria set 
forth in paragraph 1 (a) of this article, even if it did not apply to any prior assignment of the same 
receivable.

3. This Convention does not affect the rights and obligations of the debtor unless, 
at the time of conclusion of the original contract, the debtor is located in a Contracting State or 
the law governing the original contract is the law of a Contracting State.

4. The provisions of chapter V apply to assignments of international receivables 
and to international assignments of receivables as defined in this chapter independently of 
paragraphs 1 to 3 of this article. However, those provisions do not apply if a State makes a 
declaration under article 39.

5. The provisions of the annex to this Convention apply as provided in article 42.

Article 2. Assignment of receivables
For the purposes of this Convention:

(a) “Assignment” means the transfer by agreement from one person 
(“assignor”) to another person (“assignee”) of all or part of or an undivided interest in the 
assignor’s contractual right to payment of a monetary sum (“receivable”) from a third person 
(“the debtor”). The creation of rights in receivables as security for indebtedness or other 
obligation is deemed to be a transfer;

(b) In the case of an assignment by the initial or any other assignee 
(“subsequent assignment”), the person who makes that assignment is the assignor and the person 
to whom that assignment is made is the assignee.

Article 3. Internationality
A receivable is international if, at the time of conclusion of the original contract, the 

assignor and the debtor are located in different States. An assignment is international if, at the 
time of conclusion of the contract of assignment, the assignor and the assignee are located in 
different States.
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Article 4. Exclusions and other limitations
1. This Convention does not apply to assignments made:

(a) To an individual for his or her personal, family or household 
purposes;

(b) As part of the sale or change in the ownership or legal status of the 
business out of which the assigned receivables arose.
 2. This Convention does not apply to assignments of receivables arising under or 
from:

(a) Transactions on a regulated exchange;
(b) Financial contracts governed by netting agreements, except a 

receivable owed on the termination of all outstanding transactions;
(c) Foreign exchange transactions;
(d) Inter-bank payment systems, inter-bank payment agreements or 

clearance and settlement systems relating to securities or other financial assets or instruments;
(e) The transfer of security rights in, sale, loan or holding of or agreement 

to repurchase securities or other financial assets or instruments held with an intermediary;
(f) Bank deposits;
(g) A letter of credit or independent guarantee.

3. Nothing in this Convention affects the rights and obligations of any person 
under the law governing negotiable instruments.

4. Nothing in this Convention affects the rights and obligations of the assignor 
and the debtor under special laws governing the protection of parties to transactions made for 
personal, family or household purposes.

5. Nothing in this Convention:
(a) Affects the application of the law of a State in which real property is 

situated to either:
(i) An interest in that real property to the extent that under that law 

the assignment of a receivable confers such an interest; or
 (ii) The priority of a right in a receivable to the extent that under that 
law an interest in the real property confers such a right; or
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(b) Makes lawful the acquisition of an interest in real property not 
permitted under the law of the State in which the real property is situated.

CHAPTER II. GENERAL PROVISIONS
Article 5. Definitions and rules of interpretation

For the purposes of this Convention:
(a) “Original contract” means the contract between the assignor and the 

debtor from which the assigned receivable arises;
(b) “Existing receivable” means a receivable that arises upon or before 

conclusion of the contract of assignment and “future receivable” means a receivable that arises 
after conclusion of the contract of assignment;

(c) “Writing” means any form of information that is accessible so as to be 
usable for subsequent reference. Where this Convention requires a writing to be signed, that 
requirement is met if, by generally accepted means or a procedure agreed to by the person whose 
signature is required, the writing identifies that person and indicates that person’s approval of the 
information contained in the writing;

(d) “Notification of the assignment” means a communication in writing 
that reasonably identifies the assigned receivables and the assignee;

(e) “Insolvency administrator” means a person or body, including one 
appointed on an interim basis, authorized in an insolvency proceeding to administer the 
reorganization or liquidation of the assignor’s assets or affairs;

(f) “Insolvency proceeding” means a collective judicial or administrative 
proceeding, including an interim proceeding, in which the assets and affairs of the assignor are 
subject to control or supervision by a court or other competent authority for the purpose of 
reorganization or liquidation;

(g) “Priority” means the right of a person in preference to the right of 
another person and, to the extent relevant for such purpose, includes the determination whether 
the right is a personal or a property right, whether or not it is a security right for indebtedness or 
other obligation and whether any requirements necessary to render the right effective against a 
competing claimant have been satisfied;
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(h) A person is located in the State in which it has its place of business. If 
the assignor or the assignee has a place of business in more than one State, the place of business is 
that place where the central administration of the assignor or the assignee is exercised. If the 
debtor has a place of business in more than one State, the place of business is that which has the 
closest relationship to the original contract. If a person does not have a place of business, 
reference is to be made to the habitual residence of that person;

(i) “Law” means the law in force in a State other than its rules of private 
international law;

(j) Proceeds” means whatever is received in respect of an assigned 
receivable, whether in total or partial payment or other satisfaction of the receivable. The term 
includes whatever is received in respect of proceeds. The term does not include returned goods;

 (k) “Financial contract” means any spot, forward, future, option or swap 
transaction involving interest rates, commodities, currencies, equities, bonds, indices or any other 
financial instrument, any repurchase or securities lending transaction, and any other transaction 
similar to any transaction referred to above entered into in financial markets and any combination 
of the transactions mentioned above;

(l) “Netting agreement” means an agreement between two or more 
parties that provides for one or more of the following:

(i) The net settlement of payments due in the same currency on the 
same date whether by novation or otherwise;

(ii) Upon the insolvency or other default by a party, the termination 
of all outstanding transactions at their replacement or fair market values, conversion of such sums 
into a single currency and netting into a single payment by one party to the other; or (iii) The set-
off of amounts calculated as set forth in subparagraph (l) (ii) of this article under two or more 
netting agreements;

(m) “Competing claimant” means:
(i) Another assignee of the same receivable from the same assignor, 

including a person who, by operation of law, claims a right in the assigned receivable as a result 
of its right in other property of the assignor, even if that receivable is not an international 
receivable and the assignment to that assignee is not an international assignment;
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(ii) A creditor of the assignor; or
(iii) The insolvency administrator.

Article 6. Party autonomy
Subject to article 19, the assignor, the assignee and the debtor may derogate from or 

vary by agreement provisions of this Convention relating to their respective rights and 
obligations. Such an agreement does not affect the rights of any person who is not a party to the 
agreement.

Article 7. Principles of interpretation
1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its object and 

purpose as set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote 
uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.

2. Questions concerning matters governed by this Convention that are not 
expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is 
based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the 
rules of private international law

CHAPTER III. EFFECTS OF ASSIGNMENT
Article 8. Effectiveness of assignments

1. An assignment is not ineffective as between the assignor and the assignee or as 
against the debtor or as against a competing claimant, and the right of an assignee may not be 
denied priority, on the ground that it is an assignment of more than one receivable, future 
receivables or parts of or undivided interests in receivables, provided that the receivables are 
described:

(a) Individually as receivables to which the assignment relates; or
(b) In any other manner, provided that they can, at the time of the 

assignment or, in the case of future receivables, at the time of conclusion of the original contract, 
be identified as receivables to which the assignment relates.
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2. Unless otherwise agreed, an assignment of one or more future receivables is 
effective without a new act of transfer being required to assign each receivable.

3. Except as provided in paragraph 1 of this article, article 9 and article 10, 
paragraphs 2 and 3, this Convention does not affect any limitations on assignments arising from 
law.

Article 9. Contractual limitations on assignments
1. An assignment of a receivable is effective notwithstanding any agreement 

between the initial or any subsequent assignor and the debtor or any subsequent assignee limiting 
in any way the assignor’s right to assign its receivables.

2. Nothing in this article affects any obligation or liability of the assignor for 
breach of such an agreement, but the other party to such agreement may not avoid the original 
contract or the assignment contract on the sole ground of that breach. A person who is not party to 
such an agreement is not liable on the sole ground that it had knowledge of the agreement.

3. This article applies only to assignments of receivables:
(a) Arising from an original contract that is a contract for the supply or 

lease of goods or services other than financial services, a construction contract or a contract for 
the sale or lease of real property;

(b) Arising from an original contract for the sale, lease or license of 
industrial or other intellectual property or of proprietary information;

(c) Representing the payment obligation for a credit card transaction; or
(d) Owed to the assignor upon net settlement of payments due pursuant to 

a netting agreement involving more than two parties.

Article 10. Transfer of security rights
1. A personal or property right securing payment of the assigned receivable is 

transferred to the assignee without a new act of transfer. If such a right, under the law governing 
it, is transferable only with a new act of transfer, the assignor is obliged to transfer such right and 
any proceeds to the assignee.
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2. A right securing payment of the assigned receivable is transferred under 
paragraph 1 of this article notwithstanding any agreement between the assignor and the debtor or 
other person granting that right, limiting in any way the assignor’s right to assign the receivable 
or the right securing payment of the assigned receivable.

3. Nothing in this article affects any obligation or liability of the assignor for 
breach of any agreement under paragraph 2 of this article, but the other party to that agreement 
may not avoid the original contract or the assignment contract on the sole ground of that breach. 
A person who is not a party to such an agreement is not liable on the sole ground that it had 
knowledge of the agreement.

4. Paragraphs 2 and 3 of this article apply only to assignments of receivables:
(a) Arising from an original contract that is a contract for the supply or 

lease of goods or services other than financial services, a construction contract or a contract for 
the sale or lease of real property;

(b) Arising from an original contract for the sale, lease or licence of 
industrial or other intellectual property or of proprietary information;

(c) Representing the payment obligation for a credit card transaction; or
(d) Owed to the assignor upon net settlement of payments due pursuant to 

a netting agreement involving more than two parties.
5. The transfer of a possessory property right under paragraph 1 of this article 

does not affect any obligations of the assignor to the debtor or the person granting the property 
right with respect to the property transferred existing under the law governing that property right.

6. Paragraph 1 of this article does not affect any requirement under rules of law 
other than this Convention relating to the form or registration of the transfer of any rights securing 
payment of the assigned receivable.
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CHAPTER IV. RIGHTS, OBLIGATIONS AND DEFENCES
Section I. Assignor and assignee

Article 11. Rights and obligations of the assignor and the assignee
1. The mutual rights and obligations of the assignor and the assignee arising from 

their agreement are determined by the terms and conditions set forth in that agreement, including 
any rules or general conditions referred to therein.

2. The assignor and the assignee are bound by any usage to which they have 
agreed and, unless otherwise agreed, by any practices they have established between themselves.

3. In an international assignment, the assignor and the assignee are considered, 
unless otherwise agreed, implicitly to have made applicable to the assignment a usage that in 
international trade is widely known to, and regularly observed by, parties to the particular type of 
assignment or to the assignment of the particular category of receivables.

Article 12. Representations of the assignor
1. Unless otherwise agreed between the assignor and the assignee, the assignor 

represents at the time of conclusion of the contract of assignment that:
(a) The assignor has the right to assign the receivable;
(b) The assignor has not previously assigned the receivable to another 

assignee; and
(c) The debtor does not and will not have any defences or rights of set-

off.
2. Unless otherwise agreed between the assignor and the assignee, the assignor 

does not represent that the debtor has, or will have, the ability to pay.

Article 13. Right to notify the debtor
1. Unless otherwise agreed between the assignor and the assignee, the assignor or 

the assignee or both may send the debtor notification of the assignment and a payment instruction, 
but after notification has been sent only the assignee may send such an instruction.

2. Notification of the assignment or a payment instruction sent in breach of any 
agreement referred to in paragraph 1 of this article is not ineffective for the purposes of article 17 
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by reason of such breach. However, nothing in this article affects any obligation or liability of the 
party in breach of such an agreement for any damages arising as a result of the breach.

Article 14. Right to payment
1. As between the assignor and the assignee, unless otherwise agreed and 

whether or not notification of the assignment has been sent:
(a) If payment in respect of the assigned receivable is made to the 

assignee, the assignee is entitled to retain the proceeds and goods returned in respect of the 
assigned receivable;

(b) If payment in respect of the assigned receivable is made to the 
assignor, the assignee is entitled to payment of the proceeds and also to goods returned to the 
assignor in respect of the assigned receivable; and

(c) If payment in respect of the assigned receivable is made to another 
person over whom the assignee has priority, the assignee is entitled to payment of the proceeds 
and also to goods returned to such person in respect of the assigned receivable.

2. The assignee may not retain more than the value of its right in the receivable.

Section II. Debtor
Article 15. Principle of debtor protection

1. Except as otherwise provided in this Convention, an assignment does not, 
without the consent of the debtor, affect the rights and obligations of the debtor, including the 
payment terms contained in the original contract.

2. A payment instruction may change the person, address or account to which the 
debtor is required to make payment, but may not change:

(a) The currency of payment specified in the original contract; or
(b) The State specified in the original contract in which payment is to be 

made to a State other than that in which the debtor is located.
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Article 16. Notification of the debtor
1. Notification of the assignment or a payment instruction is effective when 

received by the debtor if it is in a language that is reasonably expected to inform the debtor about 
its contents. It is sufficient if notification of the assignment or a payment instruction is in the 
language of the original contract.

2. Notification of the assignment or a payment instruction may relate to 
receivables arising after notification.

3. Notification of a subsequent assignment constitutes notification of all prior 
assignments.

Article 17. Debtor’s discharge by payment
1. Until the debtor receives notification of the assignment, the debtor is entitled 

to be discharged by paying in accordance with the original contract.
2. After the debtor receives notification of the assignment, subject to paragraphs 

3 to 8 of this article, the debtor is discharged only by paying the assignee or, if otherwise 
instructed in the notification of the assignment or subsequently by the assignee in a writing 
received by the debtor, in accordance with such payment instruction.

3. If the debtor receives more than one payment instruction relating to a single 
assignment of the same receivable by the same assignor, the debtor is discharged by paying in 
accordance with the last payment instruction received from the assignee before payment.

4. If the debtor receives notification of more than one assignment of the same 
receivable made by the same assignor, the debtor is discharged by paying in accordance with the 
first notification received.

5. If the debtor receives notification of one or more subsequent assignments, the 
debtor is discharged by paying in accordance with the notification of the last of such subsequent 
assignments.

6. If the debtor receives notification of the assignment of a part of or an 
undivided interest in one or more receivables, the debtor is discharged by paying in accordance 
with the notification or in accordance with this article as if the debtor had not received the 
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notification. If the debtor pays in accordance with the notification, the debtor is discharged only 
to the extent of the part or undivided interest paid.

7. If the debtor receives notification of the assignment from the assignee, the 
debtor is entitled to request the assignee to provide within a reasonable period of time adequate 
proof that the assignment from the initial assignor to the initial assignee and any intermediate 
assignment have been made and, unless the assignee does so, the debtor is discharged by paying 
in accordance with this article as if the notification from the assignee had not been received. 
Adequate proof of an assignment includes but is not limited to any writing emanating from the 
assignor and indicating that the assignment has taken place.

8. This article does not affect any other ground on which payment by the debtor 
to the person entitled to payment, to a competent judicial or other authority, or to a public deposit 
fund discharges the debtor.

Article 18. Defences and rights of set-off of the debtor
1. In a claim by the assignee against the debtor for payment of the assigned 

receivable, the debtor may raise against the assignee all defences and rights of set-off arising from 
the original contract, or any other contract that was part of the same transaction, of which the 
debtor could avail itself as if the assignment had not been made and such claim were made by the 
assignor.

2. The debtor may raise against the assignee any other right of set-off, provided 
that it was available to the debtor at the time notification of the assignment was received by the 
debtor.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this article, defences and rights of set-
off that the debtor may raise pursuant to article 9 or 10 against the assignor for breach of an 
agreement limiting in any way the assignor’s right to make the assignment are not available to the 
debtor against the assignee.
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Article 19. Agreement not to raise defences or rights of set-off
1. The debtor may agree with the assignor in a writing signed by the debtor not to 

raise against the assignee the defences and rights of set-off that it could raise pursuant to article 
18. Such an agreement precludes the debtor from raising against the assignee those defences and 
rights of set-off.

2. The debtor may not waive defences:
(a) Arising from fraudulent acts on the part of the assignee; or
(b) Based on the debtor’s incapacity.

3. Such an agreement may be modified only by an agreement in a writing signed 
by the debtor. The effect of such a modification as against the assignee is determined by article 
20, paragraph 2.

Article 20. Modification of the original contract
1. An agreement concluded before notification of the assignment between the 

assignor and the debtor that affects the assignee’s rights is effective as against the assignee, and 
the assignee acquires corresponding rights.

2. An agreement concluded after notification of the assignment between the 
assignor and the debtor that affects the assignee’s rights is ineffective as against the assignee 
unless:

(a) The assignee consents to it; or
(b) The receivable is not fully earned by performance and either the 

modification is provided for in the original contract or, in the context of the original contract, a 
reasonable assignee would consent to the modification.

3. Paragraphs 1 and 2 of this article do not affect any right of the assignor or the 
assignee arising from breach of an agreement between them.

Article 21. Recovery of payments
Failure of the assignor to perform the original contract does not entitle the debtor to 

recover from the assignee a sum paid by the debtor to the assignor or the assignee.
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Section III. Third parties
Article 22. Law applicable to competing rights

With the exception of matters that are settled elsewhere in this Convention and 
subject to articles 23 and 24, the law of the State in which the assignor is located governs the 
priority of the right of an assignee in the assigned receivable over the right of a competing 
claimant.

Article 23. Public policy and mandatory rules
1. The application of a provision of the law of the State in which the assignor is 

located may be refused only if the application of that provision is manifestly contrary to the 
public policy of the forum State.

2. The rules of the law of either the forum State or any other State that are 
mandatory irrespective of the law otherwise applicable may not prevent the application of a 
provision of the law of the State in which the assignor is located.

3. Notwithstanding paragraph 2 of this article, in an insolvency proceeding 
commenced in a State other than the State in which the assignor is located, any preferential right 
that arises, by operation of law, under the law of the forum State and is given priority over the 
rights of an assignee in insolvency proceedings under the law of that State may be given priority 
notwithstanding article 22. A State may deposit at any time a declaration identifying any such 
preferential right.

Article 24. Special rules on proceeds
1. If proceeds are received by the assignee, the assignee is entitled to retain those 

proceeds to the extent that the assignee’s right in the assigned receivable had priority over the 
right of a competing claimant in the assigned
receivable.

2. If proceeds are received by the assignor, the right of the assignee in those 
proceeds has priority over the right of a competing claimant in those proceeds to the same extent 
as the assignee’s right had priority over the right in the assigned receivable of that claimant if:
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(a) The assignor has received the proceeds under instructions from the 
assignee to hold the proceeds for the benefit of the assignee; and

(b) The proceeds are held by the assignor for the benefit of the assignee 
separately and are reasonably identifiable from the assets of the assignor,   such as in the case of a 
separate deposit or securities account containing only proceeds consisting of cash or securities.

3. Nothing in paragraph 2 of this article affects the priority of a person having 
against the proceeds a right of set-off or a right created by agreement and not derived from a right 
in the receivable.

Article 25. Subordination
An assignee entitled to priority may at any time subordinate its priority unilaterally or 

by agreement in favour of any existing or future assignees.

CHAPTER V. AUTONOMOUS CONFLICT-OF-LAWS RULES
Article 26. Application of chapter V

The provisions of this chapter apply to matters that are:
(a) Within the scope of this Convention as provided in article 1, paragraph 4; and
(b) Otherwise within the scope of this Convention but not settled elsewhere in it.

Article 27. Form of a contract of assignment
1. A contract of assignment concluded between persons who are located in the 

same State is formally valid as between them if it satisfies the requirements of either the law 
which governs it or the law of the State in which it is concluded.

2. A contract of assignment concluded between persons who are located in 
different States is formally valid as between them if it satisfies the requirements of either the law 
which governs it or the law of one of those States.
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Article 28. Law applicable to the mutual rights and obligationsof the assignor and the assignee
1. The mutual rights and obligations of the assignor and the assignee arising from 

their agreement are governed by the law chosen by them.
2. In the absence of a choice of law by the assignor and the assignee, their mutual 

rights and obligations arising from their agreement are governed  by the law of the State with 
which the contract of assignment is most closely connected.

Article 29. Law applicable to the rights and obligations of the assignee and the debtor
The law governing the original contract determines the effectiveness of contractual 

limitations on assignment as between the assignee and the debtor, the relationship between the 
assignee and the debtor, the conditions under which the assignment can be invoked against the 
debtor and whether the debtor’s obligations have been discharged.

Article 30. Law applicable to priority
1. The law of the State in which the assignor is located governs the priority of the 

right of an assignee in the assigned receivable over the right of a competing claimant.
2. The rules of the law of either the forum State or any other State that are 

mandatory irrespective of the law otherwise applicable may not prevent the application of a 
provision of the law of the State in which the assignor is located.

3. Notwithstanding paragraph 2 of this article, in an insolvency proceeding 
commenced in a State other than the State in which the assignor is located, any preferential right 
that arises, by operation of law, under the law of the forum State and is given priority over the 
rights of an assignee in insolvency proceedings under the law of that State may be given priority 
notwithstanding paragraph 1 of this article.

Article 31. Mandatory rules
1. Nothing in articles 27 to 29 restricts the application of the rules of the law of 

the forum State in a situation where they are mandatory irrespective of the law otherwise 
applicable.
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2. Nothing in articles 27 to 29 restricts the application of the mandatory rules of 
the law of another State with which the matters settled in those articles have a close connection if 
and insofar as, under the law of that other State, those rules must be applied irrespective of the 
law otherwise applicable.

Article 32. Public policy
With regard to matters settled in this chapter, the application of a provision of the law specified in 
this chapter may be refused only if the application of that provision is manifestly contrary to the 
public policy of the forum State.

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS
Article 33. Depositary

The Secretary-General of the United Nations is the depositary of this Convention.
Article 34. Signature, ratification, acceptance, approval, accession

1. This Convention is open for signature by all States at the Headquarters of the 
United Nations in New York until 31 December 2003.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the 
signatory States.

3. This Convention is open to accession by all States that are not signatory States 
as from the date it is open for signature.

4. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be 
deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 35. Application to territorial units
1. If a State has two or more territorial units in which different systems of law are 

applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may at any time declare that 
this Convention is to extend to all its territorial units or only one or more of them, and may at any 
time substitute another declaration for its earlier declaration.

2. Such declarations are to state expressly the territorial units to which this 
Convention extends.
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3. If, by virtue of a declaration under this article, this Convention does not extend 
to all territorial units of a State and the assignor or the debtor is located in a territorial unit to 
which this Convention does not extend, this location is considered not to be in a Contracting 
State.

4. If, by virtue of a declaration under this article, this Convention does not extend 
to all territorial units of a State and the law governing the original contract is the law in force in a 
territorial unit to which this Convention does not extend, the law governing the original contract 
is considered not to be the law of a Contracting State.

5. If a State makes no declaration under paragraph 1 of this article, the 
Convention is to extend to all territorial units of that State.

Article 36. Location in a territorial unit
If a person is located in a State which has two or more territorial units, that person is 

located in the territorial unit in which it has its place of business. If the assignor or the assignee 
has a place of business in more than one territorial unit, the place of business is that place where 
the central administration of the assignor or the assignee is exercised. If the debtor has a place of 
business in more than one territorial unit, the place of business is that which has the closest 
relationship to the original contract. If a person does not have a place of business, reference is to 
be made to the habitual residence of that person. A State with two or more territorial units may
specify by declaration at any time other rules for determining the location of a person within that 
State.

Article 37. Applicable law in territorial units
Any reference in this Convention to the law of a State means, in the case of a State 

which has two or more territorial units, the law in force in the territorial unit. Such a State may 
specify by declaration at any time other rules for determining the applicable law, including rules 
that render applicable  the law of another territorial unit of that State.

DPU



156

Article 38. Conflicts with other international agreements
1. This Convention does not prevail over any international agreement that has 

already been or may be entered into and that specifically governs a transaction otherwise 
governed by this Convention.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this article, this Convention prevails over the 
Unidroit Convention on International Factoring (“the Ottawa Convention”). To the extent that this 
Convention does not apply to the rights and obligations of a debtor, it does not preclude the 
application of the Ottawa Convention with respect to the rights and obligations of that debtor.

Article 39. Declaration on application of chapter V
A State may declare at any time that it will not be bound by chapter V.

Article 40. Limitations relating to Governmentsand other public entities
 A State may declare at any time that it will not be bound or the extent to which it will 
not be bound by articles 9 and 10 if the debtor or any person granting a personal or property right 
securing payment of the assigned receivable is located in that State at the time of conclusion of 
the original contract and is a Government, central or local, any subdivision thereof, or an entity 
constituted for a public purpose. If a State has made such a declaration, articles 9 and 10 do not 
affect the rights and obligations of that debtor or person. A State may list in a declaration the 
types of entity that are the subject of a declaration.

Article 41. Other exclusions
1. A State may declare at any time that it will not apply this Convention to 

specific types of assignment or to the assignment of specific categories of receivables clearly 
described in a declaration.

2. After a declaration under paragraph 1 of this article takes effect:
(a) This Convention does not apply to such types of assignment or to the 

assignment of such categories of receivables if the assignor is located at the time of conclusion of 
the contract of assignment in such a State; and

DPU



157

(b) The provisions of this Convention that affect the rights and 
obligations of the debtor do not apply if, at the time of conclusion of the original  contract, the 
debtor is located in such a State or the law governing the original contract is the law of such a 
State.

3. This article does not apply to assignments of receivables listed in article 9, 
paragraph 3.

Article 42. Application of the annex
1. A State may at any time declare that it will be bound by:

(a) The priority rules set forth in section I of the annex and will 
participate in the international registration system established pursuant to section II of the annex;

(b) The priority rules set forth in section I of the annex and will effectuate 
such rules by use of a registration system that fulfils the purposes of such rules, in which case, for 
the purposes of section I of the annex, registration pursuant to such a system has the same effect 
as registration pursuant to section II of the annex;

(c) The priority rules set forth in section III of the annex;
(d) The priority rules set forth in section IV of the annex; or
(e) The priority rules set forth in articles 7 and 9 of the annex.

2. For the purposes of article 22:
(a) The law of a State that has made a declaration pursuant to paragraph 1 

(a) or (b) of this article is the set of rules set forth in section I of the annex, as affected by any 
declaration made pursuant to paragraph 5 of this article;

(b) The law of a State that has made a declaration pursuant to paragraph 1 
(c) of this article is the set of rules set forth in section III of the annex, as affected by any 
declaration made pursuant to paragraph 5 of this article;

(c) The law of a State that has made a declaration pursuant to paragraph 1 
(d) of this article is the set of rules set forth in section IV of the annex, as affected by any 
declaration made pursuant to paragraph 5 of this article; and
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(d) The law of a State that has made a declaration pursuant to paragraph 1 
(e) of this article is the set of rules set forth in articles 7 and 9 of the annex, as affected by any 
declaration made pursuant to paragraph 5 of this article.

3. A State that has made a declaration pursuant to paragraph 1 of this article may 
establish rules pursuant to which contracts of assignment concluded before the declaration takes 
effect become subject to those rules within a reasonable time.

4. A State that has not made a declaration pursuant to paragraph 1 of this article 
may, in accordance with priority rules in force in that State, utilize the registration system 
established pursuant to section II of the annex.

5. At the time a State makes a declaration pursuant to paragraph 1 of this article 
or thereafter, it may declare that:

(a) It will not apply the priority rules chosen under paragraph 1 of this 
article to certain types of assignment or to the assignment of certain categories of receivables; or

(b) It will apply those priority rules with modifications specified in that 
declaration.6. At the request of Contracting or Signatory States to this Convention comprising not 
less than one third of the Contracting and Signatory States, the depositary shall convene a 
conference of the Contracting and Signatory States to designate the supervising authority and the 
first registrar and to prepare or revise the regulations referred to in section II of the annex.

Article 43. Effect of declaration
1. Declarations made under articles 35, paragraph 1, 36, 37 or 39 to 42 at the 

time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.
2. Declarations and confirmations of declarations are to be in writing and to be 

formally notified to the depositary.
3. A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this 

Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary 
receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month 
following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary.
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4. A State that makes a declaration under articles 35, paragraph 1, 36, 37 or 39 to 
42 may withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary. 
Such withdrawal takes effect on the first day of the month following the expiration of six months 
after the date of the receipt of the notification by the depositary.

5. In the case of a declaration under articles 35, paragraph 1, 36, 37 or 39 to 42 
that takes effect after the entry into force of this Convention in respect of the State concerned or 
in the case of a withdrawal of any such declaration, the effect of which in either case is to cause a 
rule in this Convention, including any annex, to become applicable:

(a) Except as provided in paragraph 5 (b) of this article, that rule is 
applicable only to assignments for which the contract of assignment is concluded on or after the 
date when the declaration or withdrawal takes effect in respect of the Contracting State referred to 
in article 1, paragraph 1 (a);

(b) A rule that deals with the rights and obligations of the debtor applies 
only in respect of original contracts concluded on or after the date when the declaration or 
withdrawal takes effect in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 3.

6. In the case of a declaration under articles 35, paragraph 1, 36, 37 or 39 to 42 
that takes effect after the entry into force of this Convention in respect of the State concerned or 
in the case of a withdrawal of any such declaration, the effect of which in either case is to cause a 
rule in this Convention, including any annex, to become inapplicable:

(a) Except as provided in paragraph 6 (b) of this article, that rule is 
inapplicable to assignments for which the contract of assignment is concluded on or after the date 
when the declaration or withdrawal takes effect in respect of the Contracting State referred to in 
article 1, paragraph 1 (a);

(b) A rule that deals with the rights and obligations of the debtor is 
inapplicable in respect of original contracts concluded on or after the date when the declaration or 
withdrawal takes effect in respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 3.

7. If a rule rendered applicable or inapplicable as a result of a declaration or 
withdrawal referred to in paragraph 5 or 6 of this article is relevant to the determination of 
priority with respect to a receivable for which the contract of assignment is concluded before such 
declaration or withdrawal takes effect or with respect to its proceeds, the right of the assignee has 
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priority over the right of a competing claimant to the extent that, under the law that would 
determine priority before such declaration or withdrawal takes effect, the right of the assignee 
would have priority.

Article 44. Reservations
No reservations are permitted except those expressly authorized in this Convention.

Article 45. Entry into force
1. This Convention enters into force on the first day of the month following the 

expiration of six months from the date of deposit of the fifth instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession with the depositary.

2. For each State that becomes a Contracting State to this Convention after the 
date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this 
Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of six months 
after the date of deposit of the appropriate instrument on behalf of that State.

3. This Convention applies only to assignments if the contract of assignment is 
concluded on or after the date when this Convention enters into force in respect of the Contracting 
State referred to in article 1, paragraph 1 (a), provided that the provisions of this Convention that 
dealwith the rights and obligations of the debtor apply only to assignments of receivables arising 
from original contracts concluded on or after the date when this Convention enters into force in 
respect of the Contracting State referred to in article 1, paragraph 3.

4. If a receivable is assigned pursuant to a contract of assignment concluded 
before the date when this Convention enters into force in respect of the Contracting State referred 
to in article 1, paragraph 1 (a), the right of the assignee has priority over the right of a competing 
claimant with respect to the receivable to the extent that, under the law that would determine 
priority in the absence of this Convention, the right of the assignee would have priority.
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Article 46. Denunciation
1. A Contracting State may denounce this Convention at any time by written 

notification addressed to the depositary.
2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the 

expiration of one year after the notification is received by the depositary. Where a longer period is 
specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer 
period after the notification is received by the depositary.

3. This Convention remains applicable to assignments if the contract of 
assignment is concluded before the date when the denunciation takes effect in respect of the 
Contracting State referred to in article 1, paragraph 1

(a), provided that the provisions of this Convention that deal with the 
rights and obligations of the debtor remain applicable only to assignments of receivables arising 
from original contracts concluded before the date when the denunciation takes effect in respect of 
the Contracting State referred to in article 1, paragraph 3.

4. If a receivable is assigned pursuant to a contract of assignment concluded 
before the date when the denunciation takes effect in respect of the Contracting State referred to 
in article 1, paragraph 1 (a), the right of the assignee has priority over the right of a competing 
claimant with respect to the receivable to the extent that, under the law that would determine 
priority under this  Convention, the right of the assignee would have priority.

Article 47. Revision and amendment
1. At the request of not less than one third of the Contracting States to this 

Convention, the depositary shall convene a conference of the Contracting States to revise or 
amend it.

2. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited 
after the entry into force of an amendment to this Convention is deemed to apply to the 
Convention as amended.
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ANNEX TO THE CONVENTION
Section I. Priority rules based on registration

Article 1. Priority among several assignees
As between assignees of the same receivable from the same assignor, the priority of 

the right of an assignee in the assigned receivable is determined by the order in which data about 
the assignment are registered under section II of this annex, regardless of the time of transfer of 
the receivable. If no such data are registered, priority is determined by the order of conclusion of 
the respective contracts of assignment.

Article 2. Priority between the assignee and the insolvency administrator or creditors of the assignor
The right of an assignee in an assigned receivable has priority over the right of an 

insolvency administrator and creditors who obtain a right in the assigned receivable by 
attachment, judicial act or similar act of a competent authority that gives rise to such right, if the 
receivable was assigned, and data about the assignment were registered under section II of this 
annex, before the commencement of such insolvency proceeding, attachment, judicial act or 
similar act.

Section II. Registration
Article 3. Establishment of a registration system

A registration system will be established for the registration of data about 
assignments, even if the relevant assignment or receivable is not international, pursuant to the 
regulations to be promulgated by the registrar and the supervising authority. Regulations 
promulgated by the registrar and the supervising authority under this annex shall be consistent 
with this annex. The regulations will prescribe in detail the manner in which the registration 
system will operate, as well as the procedure for resolving disputes relating to that operation.
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Article 4. Registration
1. Any person may register data with regard to an assignment at the registry in 

accordance with this annex and the regulations. As provided in the regulations, the data registered 
shall be the identification of the assignor and the assignee and a brief description of the assigned 
receivables.

2. A single registration may cover one or more assignments by the assignor to the 
assignee of one or more existing or future receivables, irrespective of whether the receivables 
exist at the time of registration.

3. A registration may be made in advance of the assignment to which it relates. 
The regulations will establish the procedure for the cancellation of a registration in the event that 
the assignment is not made.

4. Registration or its amendment is effective from the time when the data set 
forth in paragraph 1 of this article are available to searchers. The registering party  may specify, 
from options set forth in the regulations, a period of effectiveness for the registration. In the 
absence of such a specification, a registration is effective for a period of five years.

5. Regulations will specify the manner in which registration may be renewed, 
amended or cancelled and regulate such other matters as are necessary for the operation of the 
registration system.

6. Any defect, irregularity, omission or error with regard to the identification of 
the assignor that would result in data registered not being found upon a search based on a proper 
identification of the assignor renders the registration ineffective.

Article 5. Registry searches
1. Any person may search the records of the registry according to identification 

of the assignor, as set forth in the regulations, and obtain a search result in writing.
2. A search result in writing that purports to be issued by the registry is 

admissible as evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the registration 
of the data to which the search relates, including the date and hour of registration.

DPU



164

Section III. Priority rules based on the timeof the contract of assignment
Article 6. Priority among several assignees

As between assignees of the same receivable from the same assignor, the priority of 
the right of an assignee in the assigned receivable is determined by the order of conclusion of the 
respective contracts of assignment.

Article 7. Priority between the assignee and the insolvency administrator or creditors of the assignor
The right of an assignee in an assigned receivable has priority over the right of an 

insolvency administrator and creditors who obtain a right in the assigned receivable by 
attachment, judicial act or similar act of a competent authority that gives rise to such right, if the 
receivable was assigned before the commencement of such insolvency proceeding, attachment, 
judicial act or similar act.

Article 8. Proof of time of contract of assignment
The time of conclusion of a contract of assignment in respect of articles 6 and 7 of 

this annex may be proved by any means, including witnesses.

Section IV. Priority rules based on the timeof notification of assignment
Article 9. Priority among several assignees

As between assignees of the same receivable from the same assignor, the priority of 
the right of an assignee in the assigned receivable is determined by the order in which notification 
of the respective assignments is received by the debtor. However, an assignee may not obtain 
priority over a prior assignment of which the assignee had knowledge at the time of conclusion of 
the contract of assignment to that assignee by notifying the debtor.

Article 10. Priority between the assignee and the insolvencyadministrator or creditors of the assignor
The right of an assignee in an assigned receivable has priority over the right of an 

insolvency administrator and creditors who obtain a right in the assigned receivable by 
attachment, judicial act or similar act of a competent authority that gives rise to such right, if the 
receivable was assigned and notification was received by the debtor before the commencement of 
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such insolvency proceeding, attachment, judicial act or similar act. DONE at New York, this 12th 
day of December two thousand one, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally authentic. IN WITNESS WHEREOF the 
undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have 
signed the present Convention.DPU
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ – นามสกุล นางสาวพรประไพ  ชัยววิัธน
ประวัติการศึกษา - นติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2541

- ประกาศนยีบตัรวชิาวาความ สํ านกัอบรมวชิาวาความแหงสภาทนายความ
รุนที่ 15 พ.ศ. 2542

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา  2543

ประวัติการทํ างาน ปจจุบันรบัราชการ ตํ าแหนง เจาพนักงานพิทักษทรัพย (นิติกร 4)
กองบังคับคดีลมละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
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