
ในการขอสินเชื่อโดยทั่วไปนั้น	 ผู้กู้จะต้องน�าทรัพย์สิน
มาวางเป็นหลักประกันการช�าระหนี้ด้วย	 ซึ่งในทางปฏิบัติของ
สถาบันการเงินจะให้น�าอสังหาริมทรัพย์	 เช่น	ที่ดินเปล่า	ที่ดิน
พร้อมสิง่ปลกูสรา้ง	หอ้งชดุในคอนโดมเินียม	ฯลฯ	ไปจดทะเบียน
จ�านอง๒	 เป็นหลักประกัน	 ส่วนการจ�าน�าทรัพย์สินเป็นหลัก
ประกันนั้นสถาบันการเงินมักจะไม่รับ	 เพราะการจ�าน�าจะต้อง
ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจ�าน�า	 ท�าให้สถาบันการเงินมีภาระ 
ในการดแูลรบัผดิชอบทรพัยจ์�าน�ามใิหบ้บุสลายหรอืสญูหาย	และ 
ย่ิงถ้าทรัพย์จ�าน�ามีขนาดใหญ่	 มีจ�านวนมาก	 หรือเป็นทรัพย์สินที่ 
ใชป้ระกอบกจิการ	เชน่	เครือ่งจกัร	หรอืวตัถดิุบ	หรอืสนิคา้	ฯลฯ	
แล้ว	ผู้รับจ�าน�าก็ไม่อยากรับไว้เพราะไม่มีที่เก็บ	ส่วนผู้จ�าน�าเอง 
ก็ไม่อยากส่งมอบให้เพราะจะท�าให้ประกอบกิจการไม่ได้	

อย่างไรก็ดี	 การจ�านองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก
ประกันน้ัน	 นับว่าเป็นข้อจ�ากัดและอุปสรรคในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะ 
ผู้ประกอบการในภาคธุุรกิจขนาดกลางกับขนาดเล็ก	 (SMEs)	
ซึ่งไม่มีอสังหาริมทรัพย์มาจ�านองได้ตามความต้องการของ

โดย ส�านักกฎหมาย๑

การวางหลักประกันการช�าระหนี้การวางหลักประกันการช�าระหนี้

โดยใช้ โดยใช้ “ไม้ยืนต้น” “ไม้ยืนต้น” 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ

๑	นายณัฐพล	นันทมานพ		ประชุมญาติ	นิติกรช�านาญการพิเศษ	กลุ่มงานกฎหมาย	๑	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิุการวุฒิสภา
๒		หลักกฎหมายเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันการช�าระหน้ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มี	๒	เร่ือง	คือ	จ�านอง	และจ�าน�า	
๓	พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุุรกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มาตรา	๘

สถาบันการเงิน	ดังนั้น	เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการตรา 
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุุรกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งมีสาระ
ส�าคัญคือ	การให้ใช้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาวางเป็น 
หลกัประกนัการช�าระหนีน้อกเหนอืไปจากการจ�านองและจ�าน�า
ได้	๓	อันได้แก่

๑.	กิจการ	
๒.	สิทธุิเรียกร้อง	เช่น	สัญญาเช่า	บัญชีเงินฝากธุนาคาร	

ลูกหนี้การค้า
๓.	 สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบ

ธุุรกิจ	 เช่น	 เครื่องจักร	 สินค้าคงคลัง	 หรือวัตถุดิบท่ีใช้ในการ
ผลิตสินค้า

๔.	 อสังหาริมทรัพย์ในกรณีท่ีผู้ให้หลักประกันประกอบ
ธุุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง	เช่น	ที่ดินจัดสรร	หมู่บ้านจัดสรร

๕.	ทรพัยส์นิทางปัญญา	เช่น	เครือ่งหมายการคา้	ลขิสทิธ์ิุ	
และ	

๖.	ทรัพย์สินอื่นที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	

สารวุฒิสภา
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ทั้งนี้	 โดยให้คู่สัญญาท�าสัญญาหลักประกันทางธุุรกิจ
ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุุรกิจการค้าโดยไม่ต้องส่งมอบ
หลักประกัน	

ส�าหรับการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันนั้น	 คณะ
รัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหใ้ชไ้มย้นืต้นทีม่มีลูคา่ทางเศรษฐกจิเปน็หลกั
ประกนัทางธุุรกิจได้	เชน่	ต้นไม	้๕๘	ชนดิ	ตามบญัชทีา้ยพระราช 
บัญญัติสวนป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕๔	 อาทิ	 ไม้สัก	 พะยูง	 ชิงชัน	 แดง	 
เต็ง	 รัง	 ตะเคียน	 สะเดา	 นางพญาเสือโคร่ง	 ปีบ	 ตะแบกนา	 
ไม้สกุลจ�าปี	จามจุร	ีกัลปพฤกษ์	ราชพฤกษ์	มะขามป้อม	หว้า	
กฤษณา	ไม้หอม	ไผ่ทุกชนิด	ไม้สกุลมะม่วง	ไม้สกุลทุเรียน	และ
มะขาม	 โดยธุนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
(ธุกส.)	เปน็สถาบนัการเงนิทีด่�าเนนิโครงการธุนาคารตน้ไมแ้ละ
เปิดโอกาสให้ประชาชนน�าไม้ยืนต้นมาใช้เป็นหลักประกันการ
ช�าระหนี้เงินกู้ของธุนาคาร๕	 เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร	
บคุคลทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการเกษตร	ตลอดหว่งโซม่ลูค่าสนิคา้เกษตร	 
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น		ซึ่งต่อมาในปี	๒๕๖๑	ได้
มีการออกกฎกระทรวงก�าหนดให้ใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน
การช�าระหนี้ได	้๖

บทความน้ีจึงขอน�าเสนอหลักเกณฑ์์	 วิธุีการ	 และ 
ขอ้สังเกตในการน�าไมย้นืตน้มาใชเ้ปน็หลกัประกนัการช�าระหนี้
ของ	ธุกส.๗	ดังต่อไปนี้	

๑. หลักเกณฑ์ในการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน 
	 (๑)		 เป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อพรรณไม้ในเกณฑ์์

มาตรฐานการประเมินมูลค่าต้นไม้	ก�าหนดราคากลางต้นไม้๘ 
	 (๒)		 ไม้ยืนต้นต้องเป็นกรรมสิทธุิ์ของผู้กู้	 และ

ปลูกอยู่ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธุิ์ของผู้กู้
๒. คุณสมบัติของผู้กู้ 
	 (๑)	 เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร	 และเป็นลูกค้า	

ธุกส.	
	 (๒)	เป็นสมาชิกธุนาคารต้นไม	้
๓. คุณสมบัติของท่ีดินแปลงท่ีใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลัก

ประกัน 

ท่ีดินท่ีปลูกไม้ยืนต้นต้องเป็นกรรมสิทธุิ์ของผู้กู้	 และมี
เอกสารสิทธุิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	 กล่าวคือ	 โฉนดท่ีดิน
ซ่ึงสามารถจดทะเบียนจ�านองเป็นประกันหนี้ได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

๔. การประเมินมูลค่าหลักประกัน 
	 (๑)		 การประเมินมูลค่าที่ดิน
	 	 	 ธุกส.	จะเปน็ผูป้ระเมนิตามคูม่อืปฏบิตังิาน

ด้านสินเชื่อเกษตรกรของ	ธุกส.
	 (๒)		 การประเมินมูลค่าไม้ยืนต้น	
	 	 	 (๒.๑)	ประเภทของไม้ยืนต้น
	 	 	 ธุกส.	 จ�าแนกประเภทของไม้ยืนต้นตาม

อัตราการเจริญเติบโตและมูลค่าเนื้อไม้	 จากตารางราคากลาง
ต้นไม้ของโครงการธุนาคารต้นไม	้ซ่ึงจ�าแนกประเภทออกไดเ้ปน็	
๔	กลุ่ม	ดังนี้

	 	 	 กลุ่มท่ี	๑	ต้นไม้ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว
ถึงปานกลาง	 รอบตัดฟันส้ัน	 มูลค ่าของเน้ือไม ้ต�่า	 เช ่น	 
ยูคาลิปตัส	สัตตบรรณ	กระถินเทพา	กระถินณรงค์	

	 	 	 กลุ่มท่ี	๒	ต้นไม้ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต
ปานกลาง	 รอบตัดฟันยาว	 มูลค่าของเน้ือไม้ค่อนข้างสูง	 เช่น	 
ประดู่	ยางนา	กระบาก	สะตอ	

	 	 	 กลุ่มท่ี	๓	ต ้ น ไม ้ ท่ี มี อั ต ร าการ เ ติบ โต 
ปานกลาง	รอบตัดฟันยาว	มูลค่าของเน้ือไม้สูง	เช่น	สัก	และ		
	 	 	 กลุ่มที	่๔	ต ้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตช้า 
รอบตัดฟันยาว	 มูลค่าของเนื้อไม้สูงมาก	 เช่น	 พะยูง	 ชิงชัน	 
จันทน์หอม	มะค่าโมง	

  (๒.๒)	วิธุีการประเมินมูลค่าไม้ยืนต้น
	 	 ในการตรวจสอบและประเมนิมลูค่าไม้ยนืต้น

เพื่อใช้เป็นหลักประกัน	 จะต้องบันทึกข้อมูลตามประเภทของ 
ไม้ยืนต้นใน	 (๒.๑)	 เป็นรายต้น	 แล้วน�ามาบันทึกเพื่อประเมิน 
มูลค่าจากตารางราคากลางต้นไม้ของโครงการธุนาคารต้นไม้
ซึ่งสามารถขอตารางราคากลางต้นไม้ของโครงการธุนาคาร 
ต้นไม ้ได ้จาก	 ธุกส.	 ทุกสาขา	 จากนั้น	 จึงน�ามารวมค�านวณ 

๔	โปรดดู	มติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที	่๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๑	เรื่อง	การอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน
ทางธุุรกิจ	พ.ศ.	....	

๕	สถาบันการเงินแห่งอื่นยังไม่มีนโยบายรับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันการช�าระหนี้	
๖	กฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน	พ.ศ.	๒๕๖๑	ออกตามความในมาตรา	๘	(๖)	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุุรกิจ	

พ.ศ.	๒๕๕๘
๗	ข้อมูลจากค�าชี้แจงวิธุีปฏิบัติการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันเงินกู้	ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
๘	ทางธุุรกิจฯ	ของ	ธุกส.	www.baac.or.th/	(สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	ธุกส.	Call	Center	๐-๒๕๕๕-๐๕๕๕	ตลอด	๒๔	ช่ัวโมง)

เกณฑ์์มาตรฐานการประเมินมูลค่าต้นไม้	ก�าหนดราคากลางต้นไม้	เป็นเกณฑ์์ท่ีก�าหนดข้ึนร่วมกันระหว่าง	ธุกส.	กรมป่าไม้	ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ	(สพภ.)	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	(ออป.)	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมษายน ๒๕๖๔
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เป็นมูลค่าไม้ยืนต้นทั้งหมดในที่ดิน โดยไม้ยืนต้นที่สามารถ 
น�ามาประเมินมูลค่าเพือ่ใช้เป็นหลกัประกนัได้	จะต้องมคีณุสมบตัิ	
ดังนี้	

	 (๑)		มีอายุมากกว่า	 ๑	 ปีขึ้นไป	 และมีขนาด 
เส้นรอบวงต้นไม่ต�่ากว่า	 ๓	 เซนติเมตร	 วัดที่ความสูง	 ๑๓๐	
เซนติเมตรจากโคนต้น	 เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าไม้ยืนต้นนั้น 
ตั้งตัวได้แล้วและมีโอกาสรอดสูง	

	 (๒)		มีล�าต้นตรงสมส่วนอย่างน้อย	 ๒	 เมตร	 
การเจริญเติบโตของล�าต้นสมดุลกับความสูง

	 ทั้งน้ี	 ธุกส.	 จะรับขึ้นทะเบียนไม้ยืนต้นเพื่อ 
ประเมินมูลค่าใช้เป็นหลักประกันที่ดิน	 ในอัตราไร่ละไม่เกิน	
๔๐๐	ต้น	

	 (๒.๓)	ผู้ประเมินมูลค่าไม้ยืนต้น
 การประเมินมูลค่าไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นหลักประกัน

จะตอ้งด�าเนินการโดยผูป้ระเมนิมลูค่าไมย้นืต้น	อย่างน้อย	๒	คน	
โดยเจ้าของไม้ยนืต้นหรอืคูส่มรสจะต้องรว่มน�าชีก้ารส�ารวจและ
ประเมินมูลค่าไม้ยืนต้นกับผู้ประเมินมูลค่าไม้ยืนต้นด้วย	

	 ทัง้น้ี	ผูป้ระเมนิมลูค่าไมย้นืต้นจะต้องมคีณุสมบตั	ิ
ดังนี้

	 (๑)	 เป็นกรรมการ	 หรือกรรมการและสมาชิก
ธุนาคารต้นไม้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ธุนาคารต้นไม้	

	 (๒)		 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินมูลค่า	
ต้นไม้และได้รับประกาศนียบัตรจาก	ธุกส.		

๕. วงเงินสินเชื่อ 
	 ธุกส.	 จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อในการกู้ครั้งละ 

ไม่เกิน	๕๐%	ของมูลค่าไม้ยืนต้นที่	ธุกส.	รับเป็นหลักประกัน	
๖.  การรับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันการช�าระหนี้ 
	 (๑)	ผู้กู้ต้องจดทะเบียนจ�านองที่ดินแปลงที่ปลูก

ไม้ยืนต้นกับส�านักงานที่ดิน	
	 (๒)	 ผู้กู้ต้องจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง

ธุุรกิจไม้ยืนต้นกับกรมพัฒนาธุุรกิจการค้า
๗. การทบทวนราคาประเมินมูลค่าไม้ยืนต้น 
	 หลงัจากที	่ธุกส.	รบัไม้ยนืต้นเปน็หลกัประกนัแล้ว	

ธุกส.	จะทบทวนราคาประเมินมลูค่าไม้ยนืตน้ทีเ่ปน็หลกัประกนั	
ทุก	ๆ	๓	ปี	

๘. การประกันวินาศภัยไม้ยืนต้น 
	 ผู้กู้ต้องจัดท�าประกันวินาศภัยไม้ยืนต้น	ดังนี้	
	 (๑)	 ให้ผู้กู้จัดท�าประกันอัคคีภัยไม้ยืนต้นเป็น 

อนัดบัแรก	สว่นประกนัวนิาศภยัอืน่	ๆ 	เช่น	วาตภยั	หรอือทุกภยั	
ฯลฯ	ให้จัดท�าตามที่	ธุกส.	เห็นว่ามีความเหมาะสม	โดยการท�า
ประกันภัยแต่ละคราว	 ให้มีระยะเวลาเอาประกันไม่น้อยกว่า	 
๑	ปี	และให้ท�าประกันภัยจนกว่าจะช�าระหนี้เสร็จสิ้น	

	 (๒)	ในกรมธุรรม์ประกันภัยจะต้องระบุให้	ธุกส.	
เป็นผู้รับประโยชน์	

	 (๓)	 วงเงินเอาประกันภัยต้องไม่น้อยกว่าราคา
ประเมินประกันภัยไม้ยืนต้น

๙	ข้อมูลจากเวบ็ไซต์กรมพฒันาธุรุกจิการค้า	https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469418530	วนัทีเ่ข้าถงึข้อมลู	๑๙	เมษายน	๒๕๖๔

บทสรุป
การออกกฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน	พ.ศ.	๒๕๖๑	เพื่ออนุญาตให้น�าไม้ยืนต้นมาใช้เป็นหลัก

ประกันการช�าระหนี้	ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุุรกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มาตรา	๘	(๖)	นั้น	เป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือก
ให้ผู้ประกอบการสามารถน�าทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาวางเป็นหลักประกันการช�าระหนี้ได้นอกเหนือ 
ไปจากการจ�านองหรือจ�าน�า	 อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน	และอาจได้รับวงเงินสินเชื่อ 
เพิม่ขึน้ด้วย	ซึง่จากสถติใินปัจจบุนั	(ข้อมูล	ณ	วันที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๖๓)	มผีูข้อน�าไม้ยนืต้นมาจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนั
ทางธุุรกิจแล้ว	จ�านวน	๑๑๑,๓๖๕	ต้น	มูลค่ารวมกว่า	๑๓๒,๑๖๙,๐๐๐	ล้านบาท๙

แต่อย่างไรกดี็	เน่ืองจากในทางปฏบิติัของการขอสนิเชือ่เกษตรกรทีผู่กู้ป้ระสงค์จะใช้ไม้ยนืต้นเป็นหลกัประกนัการช�าระ
หนี้	ได้ก�าหนดให้ผู้กู้ต้องไปจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุุรกิจที่กรมพัฒนาธุุรกิจการค้า	และไปจดทะเบียนจ�านองที่ดิน
ทีป่ลกูไม้ยนืต้นทีส่�านกังานทีด่นิด้วย	จงึท�าให้เกดิข้อพจิารณาว่า	น่าจะเป็นการด�าเนนิการทีไ่ม่สอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ของ
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุุรกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ที่ก�าหนดให้ใช้ทรัพย์สินมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาวางเป็นหลักประกัน 
การช�าระหน้ีนอกเหนอืจากการจ�านองและจ�าน�าได้	ท้ังยงัเป็นการสร้างภาระให้กบัประชาชนทัง้ในแง่ทรพัย์สนิ	ค่าใช้จ่าย	และ
เวลาทีต้่องไปตดิต่อหน่วยงานของรฐัถงึสองแห่งเพือ่ท�าสญัญาวางหลกัประกนั	จงึต้องตดิตามกนัต่อไปว่าภาครฐัจะมแีนวทาง
ด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร	เพื่อให้เกิดประสิทธุิผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
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