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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเป็น สิน ทรัพ ย์ไ ม่ม ีต ัว ตนที ่ส ามารถสร้า งประโยชน์ใ นเชิง เศรษฐกิจ ได้
เช่นเดียวกับสิน ทรัพย์มีตัวตน อาทิ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ทั้งนี้การปกป้องคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสมจะนาไปสู่การนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเต็มที่ และสามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น
ธุร กิจ ขนาดย่อมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาได้ไม่นาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เน้นการทานวัตกรรมและธุรกิจ
สตาร์ทอัพ มีความต้องการเงินทุนเพื่อลงทุนเริ่ มต้นธุรกิจ ธุรกิจขนาดย่อมเหล่านี้มักจะมีเพียงทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสินทรัพย์สาคัญในการดาเนินธุรกิจ
แต่มักจะมีสินทรัพย์ที่มีตัวตนไม่เพียงพอสาหรับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การระดมทุนจากแหล่ง
เงินทุนในระบบจึงมีอยู่จากัด หากทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนาไปใช้เป็นสินทรัพย์ในการระดมทุนได้ก็
จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเติบโตได้มากขึ้น
โดยทั่วไปแล้ว การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญามี 4 รูปแบบหลัก ได้แก่
 การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน (IP-backed lending) ซึ่ง
ประเทศไทยยังไม่มีการระดมทุนในรูปแบบนี้ มีเพียงการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัย
ประกอบการพิจารณาการปล่อยกู้เท่านั้น
 การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน (IP securitization) เป็นการแปลงสิทธิในการ
ได้รับค่าเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคตให้เป็นเงินก้อนในปัจจุบัน วิธีการนี้เป็นการระดมทุน
โดยการออกตราสารมิใช่การกู้เงิน เช่น การออกตราสารสิทธิในการรับค่าลิขสิทธิ์ในอนาคต ซึ่ง
เจ้าของลิขสิทธิ์นาสิทธิดังกล่าวออกขายให้แก่นักลงทุนเพื่อระดมเงินทุน ผู้ใช้วิธีการดังกล่าว
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีชื่อเสียง และมีรายได้เชิงประจักษ์ที่ชัดเจน
 การจาหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญา (IP sale and lease back) เป็นวิธีการระดมทุน
หนึ่งที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจาหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาของตน ให้แก่บริษัทเงินทุน
แล้วทาการเช่าเทคโนโลยีของตนกลับคืนมาเพื่อดาเนินธุรกิจต่อไป
 การร่ ว มทุ น (Venture capital equity investment) โดยบริ ษั ท ร่ ว มทุ น หรื อ Venture
capital ซึ่งเป็นบริ ษัทที่มีรูปแบบการลงทุนโดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัท
สตาร์ทอัพ หรืออาจให้เงินสินเชื่อแก่ธุรกิจนั้นเพื่ อนาไปลงทุน โดยธุรกิจบริษัทร่วมทุนให้ความ
สนใจเข้าไปลงทุนมักเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก ซึ่งมักจะเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี
เข้มข้น หรือเป็นบริษัทซอฟต์แวร์
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การระดมทุน จากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาต้อ งอาศัย การประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา
ซึ่งเป็นการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนที่บริษัทร่วมทุนหรือสถาบัน
การเงิน ตัด สิน ใจว่า จะให้เ งิน ทุน หรือ สิน เชื่อ มากเท่า ใด ซึ่ง การประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญามี
หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดยการประเมินมูลค่าเชิงปริมาณมี 3 วิธีหลัก
ได้แก่ การประเมินจากต้นทุน การประเมินจากราคาตลาด และการประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา สาหรับการประเมินเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีต่อมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยการจัดอันดับหรือให้คะแนนปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ งจะถูกนาไปใช้ใน
การเปรียบเทียบหรืออาจถูกนาไปใช้เป็นสมมติฐานในการประเมินมูลค่าเชิงปริมาณต่อไป อย่างไรก็ตาม
แม้ว่า ในหลักการจะมีแ นวทางในการประเมินมูล ค่าทรัพย์สินทางปัญ ญาที่ห ลากหลายแตกต่างไปตาม
ปัจ จัย หรือสมมติฐ านที่นามาใช้พิจ ารณา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การเลือกวิธี ประเมินมูล ค่าให้เหมาะสม
จะต้องคานึงถึงความพร้อมของข้อมูลและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
การศึก ษาประสบการณ์ใ นต่า งประเทศพบว่า การปล่อ ยกู ้ใ ห้แ ก่ธ ุร กิจ โดยใช้ท รัพ ย์ส ิน
ทางปัญ ญาเป็น สิน ทรัพ ย์ค้ าประกัน ยัง มีอ ยู ่น ้อ ยมากทั ่ว โลก ยกเว้น ในประเทศสหรัฐ อเมริก าที ่ มี
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนมาเป็นเวลานาน โดยการดาเนินการของภาคเอกชน เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกามีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็ง มีตลาดเงินตลาดทุนที่มีพัฒนาการ
ไปมาก และเป็นประเทศที่มีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่จานวนมาก สาหรับประเทศอื่น การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญายังมีอยู่อย่างจากัดซึ่งต้องอาศัยนโยบายภาครัฐในการผลักดันค่อนข้างมากเพื่อให้เกิด
การใช้ป ระโยชน์สูงขึ้น ซึ่งนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนยัง
เป็นเรื่องที่ใหม่มาก กล่าวคือ เป็นนโยบายที่แพร่หลายในช่ว ง 4-5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น จึงยังไม่มีผลลัพธ์ใน
เชิงประจักษ์
อย่างไรก็ดี นโยบายในการส่งเสริมการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ล ะประเทศมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฮ่องกงนั้น ภาครัฐไม่ได้ให้การ
ส่งเสริมมากเท่าใด เพราะเห็น ว่ า ภาคเอกชนควรเป็นผู้ดาเนินการทางธุรกิจ เอง รัฐ เพีย งแต่เป็น ผู้ที่รับ
จดทะเบีย นทรัพย์สิน ทางปัญญา และการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น ในขณะที่รัฐ บาล
เกาหลีใต้เข้ามามีบทบาทในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมาก โดยดาเนินการปล่อยสินเชื่อ
ผ่านธนาคารของรัฐ และจัดตั้งหน่ว ยงานภาครัฐ ที่จาเป็นในการส่งเสริมให้เกิดการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นทุน
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ภาครัฐพยายามสร้างระบบนิเวศในการดาเนินงาน โดยมุ่งหวังให้
เป็น ศูน ย์กลางด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา (IP Hub) ที่ส ามารถดึงดูดให้บ ริษัทชั้นนาเข้ามาดาเนิ นการใน
ประเทศสิงคโปร์ ภาครัฐจึงพยายามพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สร้างตลาดการซื้อ
ขายทรัพย์สินทางปัญญาและการวางกฎเกณฑ์ในการให้สินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์
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ค้าประกัน แต่ก ารให้ส ิน เชื่อ โดยใช้ท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเป็น หลัก ทรัพ ย์ค้าประกัน ยัง ดาเนิน การโดย
ธนาคารของรัฐเป็นหลัก
ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ
นาสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้โดยไม่ต้องส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงการนาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันสินเชื่อ
ได้ด้ว ยเช่น กัน ในการขอสิน เชื่อ โดยใช้ท รัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเป็น หลักทรัพย์ใ นการค้าประกันการกู้เ งิน
เจ้า ของทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาที่มีความประสงค์จะขอสิน เชื่อ โดยใช้ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเป็นหลักทรัพ ย์
ค้าประกัน การกู้ยืม จะต้อ งจดทะเบีย นทรัพย์สิน ทางปัญ ญาของตนกับ กรมทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา และ
เตรีย มเอกสารเกี่ย วกับ การเงิน และการบริห ารธุร กิจ ที่ใ ช้ท รัพ ย์สิน ทางปัญ ญานั้น ในการดาเนิน ธุร กิจ
รวมถึงข้อมูล จากการประเมิน มูล ค่าเบื้องต้นจาก Checklist จากนั้นจึงนาเอกสารการจดทะเบียนและ
เอกสารทางการเงินไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ ซึ่งในขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อจะมี
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าว อาจอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันการเงินหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
ขึ้น อยู่กับ ข้อตกลงร่วมกัน ของทั้ง 2 ฝ่าย และหากสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อแล้ว สถาบันการเงินจะ
เป็น ผู ้ขึ้น ทะเบีย นหลัก ประกัน ทางธุร กิจ กับ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทร วงพาณิช ย์ ซึ่ง สามารถดู
ขั้นตอนในการขอสินเชื่อได้ดังแผนภาพขั้นตอนการขอสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์
ในการค้าประกัน อย่างไรก็ตาม สัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์
ค้าประกัน จะสิ้น สุด ก็ต่อ เมื่อมีก ารชาระสินเชื่อครบตามกาหนดที่ไ ด้ต กลงกับ สถาบัน การเงิน แต่ห าก
เจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญาขาดการชาระสินเชื่อตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาหลักประกันแล้ว
สถาบันการเงินมีสิทธิ์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการค้าประกันสินเชื่อนั้นได้ แต่ถ้า
ทรัพย์สิน ทางปัญญาดังกล่าวเป็น หลักทรัพ ย์ค้าประกันภายใต้สัญญาหลักประกันธุรกิจประเภทกิจการ
อาจมีกระบวนการทางศาลเพื่อบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
แม้ว่าการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย แต่ที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการดาเนินการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
มาช่วยสนับสนุนให้เกิดระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้
รวมทั้งการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา โดยหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศของการระดม
ทุน จากทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาในประเทศไทยประกอบด้ว ยองค์ก รต่า ง ๆ ที่มีบ ทบาทแตกต่า งกัน ไปซึ่ง
จาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

iii

1) หน่วยงานที่รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา: ผู้ประกอบการต้องยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญากั บ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และผู้ รั บ หลั ก ประกั น ต้ อ งยื่ น จดทะเบี ย นสั ญ ญา
หลักประกันระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งในทาง
ปฏิบั ติ การทางานของทั้งสองหน่วยงานควรจะต้องมีการประสานและเชื่อมโยงข้อมูล การ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกันในลักษณะ real time เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูล
การจดทะเบียนและสถานะล่าสุดของทรัพย์สิ นทางปัญญาแต่ละรายการ ซึ่งจะป้องกันมิให้เกิด
การนาทรัพย์สินทางปัญญาไปยื่นจดทะเบียนเป็นหลักประกันซ้าซ้อนกัน
2) หน่ ว ยงานที่ ให้ บ ริ การตลาดกลางทรัพ ย์สิ น ทางปั ญญา: กรมทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญาได้ จัด ท า
เว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาเพื่อเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย และให้ เช่า
ทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังไม่มีการทาธุรกรรมซื้อขายเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ยังมี
เพียงข้อมูลรายละเอียดการเสนอขายสินค้าฝ่ายเดียว ยังไม่มีข้อมูลการเสนอซื้อ ซึ่งจาเป็นต้องมี
มาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการทาธุรกรรมผ่านตลาดกลางมากขึ้น
3) หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องกับการประเมินมูล ค่าทรัพย์สิ นทางปัญญา ประกอบด้ว ยหน่ว ยงานที่
กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมทั้งกาหนดคุณสมบัติของ
ผู้ประเมิน ได้แก่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทย และหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประเมินมูล ค่าทรัพย์สิน ได้แก่ บริษัท และนักประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
4) หน่วยงานที่ให้สินเชื่อ ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ สถาบันการเงิน โดยนิยามของสถาบันการเงินภายใต้
กฎหมายหลักประกันฯ หมายรวมถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิ จประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและ
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
5) หน่ ว ยงานรั บ ประกั น หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ รั บ ช่ ว งในการประกั น ทรั พย์ สิ น ที่ ใ ช้ ค้ า
ประกันการกู้ยืมเงินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่ทาการปล่อยกู้ หน่วยงานหลักที่
มีบทบาทในการรับประกันทรัพย์สินที่ใช้ค้าประกันการกู้ยืมเงินในประเทศไทย คือ บรรษัท
ประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
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ขั้นตอนการขอสินเชื่อโดยใช้ท รัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ในการค้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละขั้นตอน
เข้าสู่ระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา

หน่วยงานรับจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงานจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ

ตลาดการซื้อขาย
หรือ เช่า IP

ตลาดกลางการซื้อ-ขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงานกากับดูแล
มาตรฐานการประเมิน

หน่วยงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

สถาบันการเงิน

อาทิ ธนาคารพาณิชย์, สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ, Non-banks

หน่วยงาน

ค้าประกันสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน เพื่อลดความเสี่ยง

ค้าประกัน IP

การบังคับคดี
กรณี IP เกี่ยวข้องกิจการ

ผู้รับหลักประกัน/
ผู้บังคับหลักประกัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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หน่วยงานกากับดูแลกฎเกณฑ์
การปล่อยสินเชื่อ

ศาล และกรมบังคับคดี
(ถ้าตกลงกันไม่ได้)

อย่า งไรก็ต าม ระบบนิเวศในการระดมทุนจากทรัพ ย์สิน ทางปัญญาในประเทศไทยยัง มีห ลาย
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและไม่เอื้อต่อการระดมทุน อาทิ ระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
ที่ยังไม่เป็นระบบ real time และยังไม่เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ
อัตโนมัติ การไม่มีธุรกรรมและแรงจูงใจในการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทาง
ปัญญา การที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพการประเมิน รวมทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการประเมินและขั้นตอนการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการขนาดย่อม
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถจาแนกเป็นข้อเสนอแนะแนวทางได้ดังนี้
 กรมพัฒนาธุรกิจควรพัฒนาระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยต้องมีการ









พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาหรับรองรับการชาระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และเชื่อมต่อสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจเข้ากับฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา นอกจากนี้ควรให้ผู้ให้หลักประกันสามารถ update ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันได้ด้ วย เช่น การโอนสิทธิ การอนุญาต การ
ถูกฟ้องละเมิด เป็นต้น
กรมทรั พย์ สิ นทางปั ญญาควรสร้างตลาดกลางในการซื้อขาย หรือเช่าทรัพย์สิ นทางปัญญา
โดยที่ต้องพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อให้มี
จานวนทรัพย์สินทางปัญญามากพอที่จะเป็นฐานข้อมูล สาหรับการทาธุรกรรมในตลาดกลาง
นอกจากนี้แล้ว ควรมีมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการให้เข้ามาทาธุรกรรมใน
การซื้อขายหรือเช่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลางมากกว่าการไปตกลงทากันเอง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรรวบรวมข้อมูลราคาของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
สาหรับ การทาธุร กรรมในตลาดกลาง โดยที่สามารถติดตามข้อมูล รายละเอียดการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้ที่เสนอขายหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ IP Market หรือ
รวบรวมข้อมูลจากรายงานประจาปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม
56-1)
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา สมาคมผู้ ป ระเมินค่ าทรัพย์สิ นแห่ งประเทศไทย และสมาคมนั ก
ประเมินราคาอิสระไทย ควรร่วมกันจัดฝึ กอบรมวิธีการประเมินมู ล ค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ กับ ทั้งธนาคารและเจ้ าของทรัพย์สิ นทางปัญญา นอกจากนี้แล้ ว ควรมี การฝึ กอบรมผู้ ให้
หลักประกันให้มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ รวมทั้ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจด้วย
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังควรเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ. การประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
แห่งรัฐ และร่าง พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่อยู่
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ในความรับผิดชอบให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อสร้างให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่
น่าเชื่อถือ
กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้าและกรมทรัพย์สิ นทางปัญญาควรมีการผลั กดันให้ มีห น่ว ยงานหรือ
รั ฐ วิส าหกิ จ เช่ น บสย. ช่ว ยค้าประกัน เงิน กู้ ให้ กับผู้ ที่ ต้องการใช้ทรั พย์สิ นทางปัญญาเป็ น
หลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์หรือแหล่งเงินทุนอื่น ทั้งนี้
บสย. อาจดาเนินการร่วมกับ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
การผลิตสินค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME Bank) และบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ควรมีการเก็บและประมวล
ข้อมูลสถิติหนี้เสียของโครงการสินเชื่อที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน เพื่อให้
มีฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงระดับคุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญา (IP rating) กับความ
เสี่ยงในการชาระหนี้ (default ratio)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสานักงานตารวจแห่งชาติ ควรผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมทั้งระบบการชดเชยจากการถูก
ละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องรวดเร็วและเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิด้วย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรมีการถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีที่
เป็นระบบ ชัดเจน และโปร่งใส ให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ ให้สะดวกต่อขั้นตอน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งยังช่วยให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นด้วย
กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรมีมาตรการที่ช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้กับผู้ที่ต้องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกัน
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Executive Summary
Intellectual property (IP) is one of the intangible assets that is crucial to
business operation and has economic benefits as do tangible assets such as land,
buildings and machines. Appropriate protection of intellectual property rights can
lead to commercialization and exploitation of IPs, which can in turn help companies
access to finance.
New small businesses, especially innovative companies and start-ups, are
usually in need of funding to invest in their businesses. These businesses typically
have IPs as their main operating assets while they lack physical assets required by
most financial institutions as collateral for loan contracts. Because of inadequacy
of tangible assets, the channels to which small companies can obtain financial
support are limited. If IPs can be used for financing, businesses will have more
opportunities to acquire much needed financing and develop their businesses.
In general, there are 4 main financing methods using IPs:
 IP-backed lending: This type of loans has not happened in Thailand.
Considering IP as one of the factors for credit approval was the closest
practice.
 IP securitization: This method of financing is the issuance of rights on the
future claims of underlying IP assets, such as claims for copyright fees. This
method differs from lending because the owners of the property rights sell
their rights to receive future incomes from IPs to investors in the case of
securitization whereas the owners still have the rights to claims future
incomes from IPs in the case of lending. Securitization is most used by
well-renowned IP owners and in IPs with predictable cash flows.
 IP sale and lease back: IP owners have to sell their IPs to finance companies
in order to receive the lump of money while finance companies lend back
their IPs to continue their businesses.
 Venture capital equity investment: Venture capital companies may invest

in small businesses or, more usually, start-ups using equity financing and/or
debt financing. Their target companies are those with extremely high
ix

growth potential, which are mainly technology-intensive companies and
software companies.
IP financing requires IP valuation, which evaluates the economic benefit of
IPs the owners should receive, prior to the decision by financial institutions of
financing or loan approval. The value of IPs can be determined by various methods,
both quantitatively and qualitatively. Quantitative IP valuation encompasses 3 main
approaches namely cost approach, market approach and income approach. The
results of quantitative valuation are fair value of IPs, which indicates how much
does an IP worth in a monetary term. On the other hand, qualitative assessment
of IP examines factors affecting the value of an IP and provides rating or score that
reflects the commercial value of that IP. The results of qualitative assessment of
any IP can be used in comparison with other comparable IPs or as assumptions for
further quantitative valuation. Nonetheless, given numerous methods to determine
the true value of IPs, the appropriate method might differ from case to case due
to the availability of data and the purpose of IP valuation.
The review of foreign experience shows that IP-backed lending is not a
prevalent practice across the world, except for the United States of America where
IP-backed lending is done by private financial institutions with minimal
government’s influence. This is because the USA has strong enforcement and
protection of intellectual property rights law, that its financial market has long
historical development and that there are many IPs registered in the country. As
for other countries, the exploitations of IPs, especially to acquire finance, are
limited; hence, the governments need to put much effort to influence private
companies to exploit their existing IPs to a higher extent. The policies to increase
the exploitation of IPs are relatively new with only 4 to 5 years of experience;
therefore, the result of these policies cannot be evaluated at present.
However, the policies introduced by the public sectors vary from country to
country. In case of the USA, Australia and Hong Kong, public sectors do not
proactively encourage the exploitation of the IPs as private sector should be the
main decision makers in business practices. These public sectors rather improve
the basic elements to create an inducive environment by improving the IP
registration and IP rights protection. On the other extreme, South Korean
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government has played an important role in influencing the exploitation of the IPs
by lending on IP through public banks and setting up necessary state agencies in
order to enable IP financing.
Singapore takes on another approach where the government attempts to
position Singapore as an IP Hub by creating environment that induces private sector
to do IP-related transactions. Thus, the government plans to improve IP registration
system as well as search and examination system, to establish the market for IPs
and to enact rules and regulations necessary for IP-backed lending. The IP-backed
lending, expected the private sectors to participate under the public’s regulations
and subsidizations, has so far been done by the government’s banks.
In Thailand, Business Security Act (2015) which became effective in 2nd July
2016 allows borrowers to use various types of assets as collateral to secure loan
while they can retain the right to possess and put the collateral assets to
commercial use during the loan period. This law thus enables the use of IPs as
collateral, and in the meantime they can be utilized by borrowers to operate their
businesses, which is equivalent or close to IP-backed lending.
For IPs to be used as loan collaterals, IP owners must register their IPs with
the Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce. Then, they
have to prepare financial statements, documents concerning businesses plan and
preliminary self-evaluation of IPs obtaining from IP valuation checklist. All
documents will be used in loan approval process by security receivers e.g. financial
institutions. During the process, formal valuation of IPs will be carried out, which
the expense for valuation is paid by the lender and/or the borrower depending on
their agreement. If the loans are approved, security receivers are responsible for
registering the Business Security Agreement with the Department of Business
Development; Ministry of Commerce (can be seen in the following chart). The
agreement is terminated when the borrowers pay back all debt or by the mutual
agreement between the security provider and security receiver. If the loans are not
paid according to the terms, security receivers can enforce the collaterals, which
they can sell by public auction or foreclose the properties if the value of collateral
is lower than the outstanding debt. Court process might be involved if the
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collaterals under the Business Security Act are also proceeded under the different
laws.
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Loan Process Using IPs as Collateral

Even though IP financing in Thailand has not been done previously, public
as well as private body related to the matter has established regulations and
guidelines in order to create a practical system of valuation and lending once the
Business Security Act 2015 fully functions. Agencies in the IP-financing ecosystem
comprise of 5 groups:
 IP registrars: IP owners have to file for IP registration with the









Department of Intellectual Property (DIP), and the security receiver
(lenders) are obliged to register the security contracts with the
Department of Business Development (DBD). In practice, the two
agencies should cooperate and link their respective database with
another’s in a real time basis so as to search and verify each of the
registration document and prevent double use of the same IP.
IP marketplace: The Department of Intellectual Property has created
the IP marketplace website to be a center for IP buying and selling
transactions, but there are no transactions occurred on this marketplace
because there is only information on the supply side but not on the
demand side. Incentives are needed to influence private companies to
conduct IP transaction on this marketplace in order to track and trace
IP transaction data.
Agencies related to IP valuation: These agencies comprise of those who
set the guideline for IP valuation, i.e. the Thai Valuers Association and
the Valuers Association of Thailand, and IP valuators.
Lending institutions: Financial institutions by definition determined in
the Financial Institution Business Act 2008, insurance companies and
Specialized Financial Institutions are eligible to provide credits under
the Business Security Act 2015
Credit guarantee agencies: Agencies who provide credit guarantee to
lessen the risk of lending faced by the lending institutions. The major
credit guarantee agency in Thailand is Thai Credit Guarantee
Corporation (TCG)
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Agencies related to IP-backed financing process

IP Protection

IP Market

IP Registrar
Department of Intellectual
Property, Ministry of Commerce

Thai IP Mart

IP Valuation
Agencies

Individual valuers and
valuation companies

Financial
Institutions

e.g. Commercial Banks,
Specialized Financial
Institutions, Non-banks

IP Loan Guarantee
Institutions

Thai Credit Guarantee
Corporation

Enforcement
(in case of business
as collateral)

Court and Legal Executors,
Legal Execution Department
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Business Security Agreement Registrar
Department of Business Development,
Ministry of Commerce

Valuation Standard
Regulator

Financial Institution
Regulators

Security Enforcers, Department
of Business Development,
Ministry of Commerce

However, the ecosystem in Thailand in its current form has several factors
that do not facilitate IP financing. The unsynchronized, non-real time, manuallyupdated database of security contracts by the DBD is the major obstacle. The
unavailability of IP transaction data and incentives to conduct transaction on a
central platform also hinders the progress of IP financing. Lack of laws to regulate
the valuation practices and lack of understanding of small businesses in the
method and process of IP financing make the IP-backed lending even more difficult
in practice.
Recommendations
Derived from the study, recommendations are as follows:
 The Department of Business Development as well as other related
agencies should develop their database in order to synchronize their
data in a real time basis and make the business security lending more
reliable. Moreover, the system should support the update of the status
of IP used as collaterals.
 The Department of Intellectual Property should develop an IP
marketplace where purchases and borrows of IPs are encouraged. The
DIP should upgrade its IP registration system in terms of speed and
transparency that induces a higher volume of IPs registered in Thailand.
Furthermore, DIP may provide incentives to conduct IP transaction
through central marketplace.
 The DIP should gather data about IP prices that will be used as
benchmarks for IP transactions in IP marketplace. This can be done by
tracking the information of previous IP transaction in the market and
collecting transaction records from publicly-listed companies’ annual
report and 56-1 reports.
 The Department of Intellectual Property should cooperate with the
Thai Valuers Association and the Valuers Association of Thailand to
provide training about the fundamental knowledge for IP registration, IP
rights and IP-backed lending as well as the basic knowledge about IP
valuation.
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 The Treasury Department should expedite the promulgation of the laws
regulating valuation profession and practices in order to confer the
power to the valuation council to build up the reliability and credibility
of valuation practices.
 IP-backed lending is relatively risky for financial institutions; therefore,
credit guarantee scheme by the Thai Credit Guarantee Corporation
(TCG) should be introduced to lower the risk for financial institutions
(with support of related agencies such as the Department of Business
Development and the Department of Intellectual Property).
Furthermore, the TCG may collaborate with the National Science and
Technology Development Agency (NSTDA), ministry of science and
technology, which is the agency related to innovation and technological
development.
 The Bank of Thailand, SME Bank and TCG should collect data
concerning credit quality of IP-back lending to measure the risk of such
practice by relating IP ratings to the default ratio.
 The Department of Intellectual Property along with the Royal Thai
Police should encourage more efficient IP rights protection, and
infringement remedies to the IP owner must be timely and fair.
 The Department of Intellectual Property should support the training for
IP owners regarding accounting system which will facilitate the IP
valuation and financial access.
 The cost of valuation is prohibitive for small businesses to access to
finance through IP-backed lending. Thus, the Department of Intellectual
Property might devise a scheme to subsidize the cost of IP valuation for
small businesses.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา
เนื ่อ งด้ว ยนวัต กรรมมีบ ทบาทส าคัญ ยิ่ง ต่อ การส่ง เสริม การยกระดั บ อุต สาหกรรมและ
บริการไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การปกป้องคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของนวัตกรรม
เหล่านั้นอย่างเหมาะสม และการสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
จะส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ให้กับ ธุรกิจได้มากขึ้น โดยพระราชบัญญัติห ลัก ประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. 2558 (The Business Security Act) ซึ่ง มีผ ลบังคับใช้เ มื่อ วัน ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้มีการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
เพื่อให้ส ถาบัน การเงิน ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง ผู้ป ระกอบการ นักธุรกิ จ เจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญา
ทราบถึง มูล ค่า ของทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาที่จ ะใช้เ ป็น หลัก ประกัน ทางธุร กิจ จึง จาเป็น ต้อ งมี แ นว
ทางการประเมิน มูล ค่าทรัพ ย์สิน ทางปัญญาที่ได้รับการยอมรับในหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
การศึก ษาในครั ้ง นี ้ม ีว ัต ถุป ระสงค์ เ พื ่อ ให้ไ ด้แ นวทางการปฏิบ ัต ิใ นการน าทรัพ ย์ส ิน
ทางปัญญาไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ป ระโยชน์ในเชิงพาณิช ย์อย่า งเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีด ความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้ วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเพื่อให้มีข้อมูลของ
ต่างประเทศเรื่องระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่นาไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
และเพื่อให้มีแนวทางในการสร้างระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

1.2 ขอบเขตในการศึกษา
ขอบเขตในการศึกษาประกอบด้วยหัวข้ อหลักดังต่อไปนี้
1.2.1 กาหนดวิธีการศึกษาและแผนการดาเนินงานตามโครงการประเมินมูล ค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา
1.2.2 ศึก ษาและจัด ท ารายงานข้อ มูล เชิง ลึก ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ ระบบการประเมิน มูล ค่า
ทรัพย์สิน ทางปัญญา และระบบการนาทรัพย์สินทางปัญญาใช้เป็นหลักทรัพย์ ค้าประกันเงินกู้ของ
ต่า งประเทศ ได้แ ก่ สหรัฐ อเมริก า ออสเตรเลีย สาธารณรัฐ ประชาชนจีน สาธารณรัฐ สิง คโปร์
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และ
อินเดีย
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1.2.3 ศึก ษาปัจ จัย และสภาพแวดล้อ มของไทยในการสร้า งระบบการประเมิน มูล ค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้
1.2.4 นาข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาข้างต้นมาจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาโดยจัดประชุมสัมมนาใน 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 ครั้ง และ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จานวน 1 ครั้ง
1.2.5 สัม ภาษณ์ผู ้มีส ่ว นในการกาหนดนโยบายภาครัฐ หรือ ผู ้เ กี่ย วข้อ ง หรือ ผู ้ที่ไ ด้ร ับ
ผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการนี้ อย่างน้อย 5 คน
1.2.6 วิเคราะห์และจัดทารายงานข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินการในการสร้างระบบ
การประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาของไทยที่เ อื้อ ต่อ การนาทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาไปใช้เ ป็น
หลัก ประกัน ทางธุร กิจ วิธ ีก ารหลัก เกณฑ์ก ารประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที่เ หมาะสม
แนวทางของผู ้ท าการประเมิน แนวทางการจัด การทางบัญ ชีแ ละการเงิน จากการประเมิน
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุป สรรค มาตรการส่งเสริม อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งตลอดจนหน่ว ยงานหรื อ
องค์กรที่จาเป็นต้องมี
1.2.7 จัดทาคู่มือสาหรับสถาบันการเงินในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็น
หลักทรัพย์ในการค้าประกันการกู้เงิน

1.3 วิธีการศึกษา
การศึกษานี้มีขั้นตอนและวิธีการศึกษาดังนี้
1.3.1 ศึกษาภาพรวมของกระบวนการและขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใน
การระดมทุน
การศึก ษาเริ่ม จากการให้ภ าพรวมของกระบวนการและขั้น ตอนในการใช้ทรัพ ย์สิน ทาง
ปัญญาในการระดมทุนและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตามรูปที่ 1.1 โดยขั้นตอนแรกเป็นการ
อธิบายวิธีการต่างๆ ในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพ ย์สิน
ทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้าประกัน (IP- backed lending) การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นทุน (IP securitization) เช่น การแปลงสิทธิในการได้รับค่าเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต
ให้เป็นเงินก้อนในปัจจุบัน เป็นต้น และการจาหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญา (IP sale and
lease back) ในกรณีที ่เ จ้า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาต้อ งการสภาพคล่อ งก็ส ามารถจ าหน่า ย
ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที่ต นครอบครองอยู ่ เช่น เทคโนโลยีใ นการผลิต สิน ค้า ที่ทัน สมัย และเช่า
เทคโนโลยีดังกล่าวต่อจากผู้ที่รับซื้อเทคโนโลยีดังกล่าว
เมื่อธุรกิจเลือกรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
หาผู้ที่จะปล่อยกู้ หรือรับซื้อสิทธิในการได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต หรือ
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สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานดังกล่าวอาจเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือ nonbank อื่น ๆ ที่มีค วามเชี่ย วชาญในการประเมิน มูล ค่า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา เมื่อ หน่ว ยงาน
ดัง กล่า วได้ร ับ การขอสิน เชื ่อ ที ่มีท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเป็น สิน ทรัพ ย์ค้ าประกัน หรือ สิน ทรัพ ย์ที่
ต้องการแปลงเป็น ทุน แล้ว ก็จ ะต้องมีการตรวจความมีอยู่จ ริงของทรัพ ย์ สินทางปัญ ญานั้น ๆ ซึ่ง
หมายความว่า หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมทรัพย์สินทางปั ญญาจะต้องมีการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมทั้งต้องมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการโอน จานา จานองสิทธิ หรือแปลงสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นทุนด้วย
เมื่อผู้ให้กู้ห รือผู้ซื้อสามารถยืน ยันว่าผู้ที่ต้องการสินเชื่อหรือทุนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาดังกล่าวจริง และทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวปลอดจากภาระเงื่อนไขทางการเงินที่ผูกมัด
แล้ว ขั้น ต่อไปคือ การประเมิน มูล ค่าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว โดยทั่ว ไปแล้ว มูล ค่าของ
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาจะขึ้น อยู ่กับ ปัจ จัย หลัก 2 ประการ ประการแรก คือ ผลประโยชน์ใ นเชิง
พาณิช ย์ที่ท รัพย์สิน ทางปัญ ญาดัง กล่า วสามารถสร้า งได้ ประการที่ส อง ราคาของทรัพ ย์สิน ทาง
ปัญญาดังกล่าวในตลาดรองซึ่งสาคัญในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถชาระหนี้ได้
ทาให้ผู้ให้กู้ต้องยึดและจาหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในตลาด (โดยทั่วไปแล้ว ทรัพย์สินทาง
ปัญ ญาที่ส ามารถนาไปใช้ไ ด้กับ ธุร กิจ ที่ห ลากหลายจะมีราคาในตลาดรองที่สูงกว่า ทรัพ ย์สินทาง
ปัญญาที่เฉพาะเจาะจงสาหรับธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น)
วิธีการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามี 3 วิธีหลักได้แก่ (1) การใช้ต้นทุน
การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญานั้น (the cost method) เช่น ต้นทุนในการได้มาซึ่งสิทธิบัตรใน
ยารักษาโรคอาจรวมถึงต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาตารับยาดังกล่าว การทดสอบประสิทธิผลของ
ยา เป็น ต้น (2) การใช้มูล ค่า ตลาด (market value method) จากการเปรีย บเทีย บราคาของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่คล้ายคลึงกัน ที่จาหน่ายในตลาด และ (3) การใช้การคิดมูล ค่าปัจจุบันของ
รายได้จ ากการใช้ป ระโยชน์จ ากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (income or economic benefit
method) โดยแต่ล ะวิธีมีจุดเด่น จุดด้อยที่ต่า งกัน การเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ทรัพย์สินทางปัญญา และความสามารถในการประมาณการตัวแปรต่ าง ๆ ที่ต้องใช้ในการคานวณ
เช่น กระแสรายได้ ความเสี่ยงของการถูกกล่าวหาว่าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวละเมิดท รัพย์สิน
ทางปัญ ญาของผู้อื่น ฯลฯ เพื่อ ให้ก ารตีราคาทรัพย์ สินทางปัญญามีค วามชัดเจนมากขึ้น รัฐ อาจ
จัดทาคู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้น ตอนสุดท้าย ในกรณีที่ธ นาคารหรือ non-bank ตัดสิน ใจที่จ ะปล่อ ยกู้โ ดยมีทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็น หลัก ทรัพ ย์ค้าประกัน รัฐ อาจจัด ทารูปแบบสัญ ญามาตรฐานเพื่อ เป็น การอานวย
ความสะดวกให้แก่ทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ ในขณะที่ธนาคารกลางจะต้องกาหนดกฎ กติกาเกี่ยวกับการให้
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น้าหนักกับระดับความเสี่ยงของการปล่อยกู้ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้าประกันซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการดารงเงินสารองของธนาคารพาณิชย์ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ปล่อยกู้
รูปที่ 1.1 กระบวนการและขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุน
รัฐบาล

ธุรกิจ
ธุรกิจ

วางระบบการจดทะเบียน
การครอบครอง การโอน
การให้เช่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา

กาหนดหลักการในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เป็นมาตรฐาน
กาหนดแบบสัญญาที่เป็น
มาตรฐาน

ธนาคาร/
non-bank

กิจกรรม
1.เลือกวิธีการระดมทุนจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา

2. ยืนยันความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา

3. เลือกวิธีการประเมิน
มูลค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญา
บริษัทรับประเมิน
มูลค่า/บริษัท
รับประกันมูลค่า

4. ผู้ประเมินประเมินมูลค่า
จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น โอกาส
ในการสร้างรายได้ ตลาดรอง
ฯลฯ

ธนาคาร

5. ทาสัญญาเงินกู้

กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ดารงเงินสารองสาหรับ
เงินกู้ที่ใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

/non-bank
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1.3.2 ศึกษาและจัดทารายงานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับระบบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา และระบบการนาทรัพย์สินทางปัญญาใช้เป็นหลักทรัพย์คาประกั
้
นเงินกู้
ของต่างประเทศ
การศึก ษาในส่ว นนี ้ทาการศึก ษาประสบการณ์ข องต่า งประเทศ ได้แ ก่ สหรัฐ อเมริก า
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มาเลเซีย สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และอินเดีย ซึ่งประกอบด้วย
 หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
การศึกษาในส่วนนี้กล่าวถึงวิธีการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ
เสนอแนวทางในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบของ “checklist” ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาและต่อบุคคลหรือ
องค์กรที่สนใจในการให้ปล่อยสินเชื่อหรือรับซื้อทรัพย์สินทางปัญญาโดยพิจารณาจากตัวอย่างของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักร
 มาตรการต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาใน
ภาพรวม
เนื่ องจากทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาเป็นสิ นทรัพย์ที่ส าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันและรายได้ให้กับภาคธุรกิจ หลายประเทศได้มีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมเงินทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาตรการใน
การส่งเสริมเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่
(1) การส่งเสริมการเข้าถึงและความถูกต้องแม่นยาของข้อมูลการครอบครอง การโอนสิทธิ
และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ “คุณภาพ”
ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา เช่น ในกรณี ที่ส หรัฐ อเมริกากาลั งพิ จารณาในการปรับปรุ ง
กฎหมายเพื่อที่จะให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงความเป็น
เจ้าของ หรือ ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่สร้างแรงจูงใจให้เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ การโอนสิทธิและการให้เช่าสิทธิ
(2) การสร้ างตลาดทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา เช่น ในกรณีส หราชอาณาจักรที่รัฐ บาลส่ งเสริ ม
เว็ บ ไซต์ ใ ห้ เ ช่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ มี ชื่ อ ว่ า Copyright Hub ซึ่ ง ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น
ระดับพื้นฐานแก่ผู้สนใจในวงกว้างด้วย หรือในกรณีของประเทศเดนมาร์คที่สานักงาน
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (Danish Patent and Trademark Office) ได้สร้าง IP
Market Place ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถให้รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของตนเพื่อจาหน่ายหรือให้เช่าได้
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(3) การส่งเสริมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากการประเมิน
มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใน
การระดมทุ น รั ฐ บาลจึ ง มี บ ทบาทส าคั ญในการสร้ า งมาตรฐานในการประเมิน มู ล ค่ า
ทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือ เช่น สหภาพยุโรปมีการจดทะเบียนผู้ประเมินที่ได้รับการ
รับรอง หรือสิงคโปร์ที่จัดตั้ง Centre of Excellence for IP valuation โดยมีระบบการ
รับรอง (accreditation) สาหรับผู้ประเมิน เป็นต้น
การศึกษาในส่วนนี้จะศึกษาประสบการณ์ในการใช้มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ในหลากหลาย
ประเทศ โดยศึกษาในเชิงลึกใน 3 ประเทศที่มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ คณะผู้วิจัย
จะศึกษาจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึ กหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 3 ประเทศจาก 9 ประเทศ
ดังกล่าวข้างต้น
การทาให้ ธุร กิจ สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญามาระดมทุนหรือสร้างสภาพคล่ องได้นั้นมี
กระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อน และต้องการการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานที่หลากหลาย
การศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ
1. หน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
2. หน่วยงานที่ให้บริการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
4. หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการให้สินเชื่อ
5. หน่วยงานค้าประกัน
การวิจัยจะแนะนาผู้เล่นที่สาคัญในตลาดทรัพย์สินทางปัญญา โดยศึกษาจากประสบการณ์
ในต่า งประเทศว่า บริษัท หรือ หน่ว ยงานเหล่า นี้มีก รอบภารกิจ อย่า งไร ส าคัญ อย่า งไรในการ
สนับ สนุน ให้มีการใช้ท รัพย์สิน ทางปัญ ญาในการระดมเงินทุนของภาคธุรกิจ และหน่ว ยงานหรือ
บริษัทเหล่านี้ได้รับความสาเร็จหรือล้มเหลวเพราะเหตุใด
1.3.3 ศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมของไทยในการสร้างระบบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์คาประกั
้
นเงินกู้
 หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
แม้ทรัพย์สินทางปัญญากาเนิดมาเป็นเวลานานแต่การปล่อยกู้โดยมีทรัพย์สินทางปัญญา
เป็น สิน ทรัพย์ค้าประกัน ซึ่งเป็น สิ่งที่ จับต้องไม่ได้ ยังคงไม่แพร่ห ลายเท่าใดนัก ทั้งนี้เนื่องจากเหตุ
ปัจ จัย ที่ห ลากหลาย เช่น ไม่มีการบัน ทึกทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์ในงบดุล ของธุรกิจ
(ยกเว้นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการซื้อมา) ไม่มีห น่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคา
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ของทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีส ถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงจาก
การปล่อ ยกู ้บ นหลัก ประกัน ที ่จ ับ ต้อ งไม่ไ ด้ ไม่ม ีต ลาดรองส าหรับ ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา เช่น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการซื้อขายหรือประมูลทรัพย์สินทางปัญญา ทาให้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่มี
สภาพคล่องต่างจาก ที่ดิ น เครื่องจักร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ ฯลฯ
การศึกษาในส่วนนี้จะวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการ
ระดมทุน จากงานวิจ ัย ที ่ห ลากหลาย เช่น ของ OECD (2015) Enquiries into Intellectual
Property’s Economic Impact Chapter 9. IP-based financing of innovative firm ซึ ่ง
รวบรวมลักษณะของปัญหาและอุปสรรคจากงานวิจัยและประสบการณ์ของประเทศสมาชิก และ
Brassall and King (2013) Banking on IP? The Role of Intellectual Property and
Intangible Assets in Facilitating Business Finance ซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ของสหราชอาณาจักร หรือ European Commission (2014) Final Report from the Expert
Group on Intellectual Property Valuation เป็นต้น
เมื่อทบทวนปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาแล้ว คณะผู้วิจัยจะประเมินว่าประเทศไทยมีปัญหา
ในลักษณะต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด เช่น มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ทัน สมัย และเชื่อ ถือ ได้มากน้อยเพีย งใด มีต ลาดรองในการซื้อ ขายทรัพ ย์สินทางปัญ ญาหรือ ไม่
อย่า งไร มีก ารบัน ทึก ทรัพ ย์สิน ทางปัญญาซึ่ง เป็น สินทรัพย์ที่จับ ต้องไม่ไ ด้ ในงบการเงินของธุรกิจ
หรือไม่ และธนาคารมีการปล่อยกู้ โ ดยพิจารณาถึง การครอบครองทรัพย์สินทางปัญญามากน้อ ย
เพียงใด เป็นต้น
นอกจากนี้ การศึกษาในส่ว นนี้จะวิเคราะห์ว่า วิธีการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่ละวิธีมีจุดเด่น จุดด้อยที่ต่างกันอย่างไร และการเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย
ใดบ้าง โดยจะศึกษาจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์สถาบันการเงินที่มีการปล่อยกู้ให้กับบริษัท
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความโดดเด่นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME bank) ซึ่งให้ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี วงเงินสินเชื่อ 50,000 – 500,000
บาทต่อ ราย โดยมีท รั พ ย์สิน ทางปัญ ญาเป็น หลัก ทรัพ ย์ค้าประกัน สานัก งานนวัตกรรมแห่ง ชาติ
(สนช.) ซึ่ง มีโ ครงการ “นวัต กรรมดี. ..ไม่มีด อกเบี้ย ” ซึ่ง ให้ก ารสนับ สนุน ดอกเบี้ย เงิน กู้สาหรับ
โครงการนวัต กรรมต่อ ยอดผลงานวิจ ัย สิ ่ง ประดิษ ฐ์ หรือ สิท ธิบัต รที่มีศัก ยภาพในเชิง พาณิช ย์
เป็นต้น
 มาตรการต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาใน
ภาพรวม
การศึกษาในส่วนนี้จะทบทวนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐในการส่งเสริมว่าผู้เล่น
เหล่า นี ้มีจ านวนมากน้อ ยเพีย งใดในประเทศไทยและมีรูป แบบและคุณ สมบัติใ นเชิง โครงสร้า ง
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อย่างไร จากการสัมภาษณ์สถาบันการเงิน ธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท
venture capital เป็นต้น
1.3.4 ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้วิจัย ดาเนิน การสัมภาษณ์ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายภาครัฐ หรือผู้ที่
ได้รับ ผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินโครงการนี้ จากหน่ ว ยงานต่าง ๆ ประกอบด้ว ย
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สานักกฎหมาย
Tilleke & Gibbins บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) บริษัท UK Valuations and Agency
จากัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่ งประเทศไทย ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ฝ่ ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน ) สมาคม
ธนาคารไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1.3.5 จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินการในการสร้างระบบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
การศึกษาในส่วนนี้จะวิเคราะห์และจั ดทารายงานข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินการใน
การสร้างระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่เอื้อต่อการนาทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้เ ป็น หลัก ประกัน ทางธุร กิจ วิธ ีก ารหลัก เกณฑ์ก ารประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที่
เหมาะสม แนวทางของผู้ทาการประเมิน แนวทางการจัดการทางบั ญชีและการเงินจากการประเมิน
แนวทางแก้ไ ขปัญ หาและอุป สรรค มาตรการส่ง เสริม อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้องตลอดจนหน่ว ยงานหรือ
องค์กรที่จาเป็นต้องมี
การจัดทาข้อเสนอในส่วนนี้จะประมวลผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 1.3.1 –
1.3.3 ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในหั วข้อที่ 1.3.4 รวมทั้งข้อคิดเห็นที่ได้จากการจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อที่ 1.3.6 เพื่อนามาวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอแนะ
แนวทางการดาเนินการฯ
1.3.6 จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้วิจัยจะดาเนินการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิ ดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
มูล ค่า ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาโดยมีผู ้เ ข้า ร่ว มสัม มนาทั้ง หมดไม่น้อ ยกว่า 300 คน โดยแบ่ง การจัด
สัมมนาได้ดังนี้
 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นใน 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 ครั้ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
 จั ดสั มมนาเพื่อรั บ ฟังความคิดเห็ นจากทุกภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่ มที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษา 1 ครั้ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คณะที่ปรึกษาจะ
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เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย รวมถึงสถาบันการเงินการธนาคาร บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บริษัท venture capital สานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัทกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สานักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์
แห่งชาติ (SIPA) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) นักวิชาการ รวมทั้งบริษัทขนาด
กลางและขนาดย่อมที่สนใจ เป็นต้น
1.3.7 แผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานโครงการประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
กิจกรรม
1
1. กาหนดวิธีการศึกษาและแผนการดาเนินงาน
2. ส่งมอบงานงวดที่ 1
3. ศึก ษาและวิเ คราะห์ร ะบบการประเมิน มูล ค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา และระบบการนาทรัพย์สินทาง
ปัญ ญาใช้เ ป็น หลัก ทรัพ ย์ค้ าประกัน เงิน กู ้ข อง
ต่างประเทศ
4. ส่งมอบงานงวดที่ 2
5. ศึก ษาปัจ จัย และสภาพแวดล้อ มของไทยในการ
สร้างระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
6. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. จัด ประชุม สัม มนาระดมความคิด เห็น ในส่ว น
ภูมิภาค
8. ส่งมอบงานงวดที่ 3

2

3

เดือนที่
4
5

6

7





.


9. จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินการในการ
สร้า งระบบการประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา
ของไทยฯ
10. จัด ประชุม สัม มนาระดมความคิด เห็น ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
11. ส่งรายงานฉบับสมบูร ณ์พร้อมบทสรุปผู้บ ริหาร
ในรูปเล่มหนังสือและรูปแบบ CD/DVD
12. คู่มือสาหรับสถาบันการเงินในการประเมินมูลค่า
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาในรูป เล่ม หนัง สือ และรูป แบบ
CD/DVD
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การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา
โดยทั่ว ไปแล้ว ธุร กิจ ขนาดย่อ มที่เ พิ่ง จัด ตั้ง ขึ้น มาได้ไ ม่น านและเป็น ธุร กิจ ที่เ น้น การทา
นวัตกรรม (innovative) เช่น บริษัทซอฟต์แวร์ มักจะต้องพึ่งพาเงินทุนที่ระดมมาจากสมาชิกที่เป็น
ผู ้ที่ก่อ ตั้ง กัน เองเนื ่อ งจากขาดสิน ทรัพ ย์ที่จับ ต้อ งได้ที่ส ามารถใช้ใ นการค้าประกัน หรือ ผลการ
ประกอบธุร กิจ ในอดีต ที่ส ามารถใช้เ ป็น หลัก ฐานยืน ยัน ความสามารถในการช าระหนี้ทาให้ไ ม่
สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ สาหรับธุรกิจเหล่านี้ ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร หรือ เครื่องหมายการค้าเป็นสินทรัพย์สาคัญที่ธุรกิจสร้างขึ้นมา หากสามารถนาไปใช้ใน
การระดมทุนได้ก็จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีโอกาสในการเติบโตได้มากขึ้น
การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญามี 4 รูปแบบหลักได้แก่
(1)
(2)
(3)

(4)

การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้าประกัน (IP-backed lending)
การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน (IP securitization) เช่น การแปลงสิทธิ
ในการได้รับค่าเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคตให้เป็นเงินก้อนในปัจจุบัน เป็นต้น
การจ าหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญา (IP sale and lease back) ในกรณีที่
เจ้ าของทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาต้องการสภาพคล่ องก็ส ามารถจาหน่ายทรัพย์สิ นทาง
ปั ญ ญาที่ ต นครอบครองอยู่ เช่ น เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ทั น สมั ย และเช่ า
เทคโนโลยีของตนเองกลับคืนมาจากผู้ที่รับซื้อเทคโนโลยีดังกล่าวไป
การร่วมทุน (Venture Capital Equity Investment)

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้าประกัน
ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาสามารถใช้เ ป็น สิน ทรัพ ย์ค้าประกัน ได้ ในกรณีที่ธ ุร กิจ ลูก หนี้ไ ม่
สามารถชาระหนี้ไ ด้ ธนาคารหรือ สถาบัน การเงิน ที่เ ป็น เจ้า หนี้ส ามารถยึด ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา
ดังกล่าวได้ โดยทั่วไปแล้ว สถาบันการเงินจะเลือกปล่อยกู้ในลักษณะนี้เฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ส ามารถสร้างกระแสรายได้ที่ค่อ นข้า งแน่นอน เช่น ลิขสิท ธิ์เ พลงของนักร้อ งที่มีชื่อ เสีย ง หรือ
ลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์ ของสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ ที่ทารายได้สูง เป็ นต้น สาหรับสิทธิบัตรนั้น สาขา
ธุรกิจที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการกู้ยืมเงินมากที่สุดได้แก่ ธุรกิจ ซอฟต์แวร์และเครื่อ งมือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ดิจิทัล หรือการสื่อสารระบบดิจิทัล ธุรกิจเครื่องมือแพทย์
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และ ธุรกิจ semiconductors 1 และบริษัทที่มีการใช้ IP backed lending มากที่สุดได้แก่ บริษัท
General Motors ซึ่งประกอบธุรกิจรถยนต์
โดยส่วนมาก บริษัทขนาดใหญ่ จะสามารถกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากมี
กระแสรายได้จ ากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที่ใ ช้ค้าประกัน ที่ช ัด เจนและแน่น อน การสารวจ SMEs
4,300 รายในประเทศเยอรมนี พบว่า มีเพียงร้อ ยละ 2.2 เท่า นั้น ที่แ จ้ง ว่า มีการใช้ท รัพ ย์สินทาง
ปัญญาในการค้าประกันเงินกู้ 2 ดังนั้น การส่งเสริ มให้ SMEs ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้นั้นมักต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐตามที่จะมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป
การกู้ยืม เงิน โดยใช้ท รัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเป็น สิน ทรัพ ย์ค้าประกัน นั้น เป็น ที่แ พร่ห ลายใน
สหรัฐ อเมริก าและสหราชอาณาจัก รมากที่ส ุด ส าหรับ สถาบัน การเงิน ที่ใ ห้บ ริก ารกู้เ งิน โดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันที่โดดเด่น ได้แก่ JP Morgan Chase Bank of America และ
Citibank สาหรับสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร (หมายถึง สถาบันการเงินที่ไม่รับเงินฝาก) ที่
โดดเด่นในการปล่อยกู้ได้แก่ GE Capital ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล Jefferies Finance
LLC ซึ่ง ประกอบธุร กิจ วานิช ธนกิจ (investment banking) และ CPPIB Credit Investments
Inc. ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนบาเหน็จบานาญของแคนาดา
อนึ ่ง สถาบัน การเงิน ที ่ไ ม่ใ ช่ธ นาคารเหล่า นี ้ม ีข ้อ ได้เ ปรีย บ ธนาคารพาณิช ย์ คือ ไม่
จาเป็น ต้อ งปฏิบัติต ามข้อ กาหนดของธนาคารกลางว่า ด้ว ยการดารงเงิน กองทุน ขั้น ต่า (capital
adequacy requirement) ตามเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินสากล Basel III
ซึ่ง มีร ะบบในการถ่ว งน้าหนักความเสี่ยงของเงินกู้ ทาให้ธ นาคารมีข้อจากัดในการปล่อ ยกู้ให้กับ
ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (intangible assets) เช่นทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์มัก
ใช้ท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเป็น สิน ทรัพ ย์ค้ าประกัน ที่ “เพิ ่ม เติม ” จากสิน ทรัพ ย์ที ่จับ ต้อ งได้ เช่น
อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น

1

Relecura Intellience Report (2015), IP backed financing: Overview of Trends.สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.relecura.com/reports/IP_Backed_Financing.pdf
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau) (2007). Immaterielle Vermögenswerte und Unternehmensfinanzierung, KfW-Research, Sonderband “Innovationen im Mittelstand”, (37), pp. 149-165. http://
www.kfw.de/DE_Home/Research/Publikatio94/Mittelstan45/Mittelstnd99/Per_39_Periodikum_
immat_Sicherheiten_071030_final_online.pdf อ้างอิงจาก Harhoff, Dietmar (2009), The role of patents and
licenses in securing external finance for innovation, EIB Papers, ISSN 0257-7755, Vol. 14, Iss. 2, pp. 74-97.
European Investment Bank. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.3264&rep=rep1&type=pdf
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2.2 การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาเป็นทุน (IP securitization)
การแปลงทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเป็น ทุน หมายถึง การที่เ จ้า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาออก
หลักทรัพย์ห รือตราสารเงิน เช่น หุ้น กู้เพื่อจาหน่ายในตลาดทุนโดยใช้สิทธิในกระแสรายได้ที่เกิด
จากทรัพย์สิน ทางปัญ ญาเป็น สิน ทรัพ ย์ เช่น รายได้จากลิข สิท ธิ์เพลง เป็นต้น ในการดาเนิน การ
ดังกล่าว จะต้องมีการจัดตั้ง “บริษัทเฉพาะ” หรือ Special Purpose Vehicle (SPV) ขึ้นมาเพื่อ
รับโอนสิทธิดังกล่าวแล้วจึงให้ SPV ดังกล่าวออกหลักทรัพย์หรือตราสารเงินให้แก่นักลงทุน
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนครั้งสาคัญในธุรกิจเพลง คือ ในปี ค.ศ. 1997 นักร้อง
ชาวอังกฤษชื่อดัง คือ เดวิด โบวี่ ออกหุ้นอายุ 15 ปี มูลค่า 55 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยการ
นาเอาสิทธิในเพลงเก่า ๆ ของเขามาเป็นหลักประกัน อนึ่ง เมื่อหุ้นกู้ดังกล่าวครบกาหนดไถ่ถอน
แล้ว สิทธิในค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ก็จะกลับไปสู่เจ้าของเดิม
การที ่เ ดวิด โบวี ่ส ามารถระดมทุน ดัง กล่า วได้ เพราะว่า มีเ พลงจ านวนมากที ่เ ป็น ทั ้ง
ผู้ประพันธ์เพลงและร้องเพลงเอง ทาให้เดวิดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเหล่านั้นโดยสมบูรณ์ต่างจาก
นักร้องอื่น ๆ อีกหลายรายที่มีการแสดงคอนเสิร์ตในลักษณะของวงดนตรี นอกจากนี้แล้ว เดวิดยัง
ไม่เคยโอนสิทธิให้แก่ค่ายเพลงใด ๆ หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 7.9 การดาเนินการ
ดังกล่าวทาให้เขาสามารถลดภาระภาษีรายได้ และ สามารถนาเงินก้ อนที่ได้จากการจาหน่ายหุ้นกู้
ไปลงทุน ในธุรกิจอื่น ๆ3 แต่การลงทุน ในหุ้นกู้ที่มีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลงย่อมมีความเสี่ยง เช่น
การออกหุ้นกู้ของนักร้องชื่อดังอีกราย คือ Led Zappelin ในปี ค.ศ. 1998 สุดท้ายแล้ว ล้มเหลว
เพราะรสนิย มในการฟังเพลงร็อคแบบดั้งเดิม ของผู้ฟังจากแถบทวีป เอเซีย เปลี่ย นแปลงไปอย่า ง
รวดเร็ว
นอกจากธุร กิจ เพลงแล้ว ธุร กิจ ภาพยนตร์ก็นิย มใช้ล ิข สิท ธิ์ใ นการระดมทุน ในลัก ษณะ
ดังกล่าว เช่นในปี ค.ศ. 1996 สตูดิโอภาพยนตร์ เก่าแก่ที่เป็นที่รู้จัก คือ Twentieth Century Fox
ได้แปลงรายได้จากค่าลิขสิ ทธิ์ในภาพยนตร์ที่จะสร้างใน 3 ปี หลังจากนั้นเป็นทุนโดยการออกหุ้นกู้
เป็น มูลค่าสูงถึง 1 พั น ล้านเหรียญ สรอ. หรือแม้แต่ทีมฟุตบอล New Castle United Football
Club ก็แปลงรายได้ค่าตั๋วชมการแข่งขันและการจาหน่ายของที่ ระลึกเป็นทุนในลักษณะดังกล่าว
ในกรณีของเครื่องหมายการค้าก็มีการระดมทุนในลักษณะเดียวกัน ที่ผ่านมามีบริษัทขนาด
ใหญ่ที่แ ปลงเครื่อ งหมายการค้า ของตนเป็น ทุน เช่น Guess บริษัท ผลิต เสื้อ ผ้า ตลอดจนเครื่อ ง
แต่งกาย บริษัท Bill Bass บริษัทจาหน่ายกรอบแว่นตาหรูจากออสเตรเลีย และ Candies ซึ่งเป็น
บริษัทเสื้อผ้าและรองเท้าสตรี เป็นต้น
3

Syla, Jennifer (1999), Bowie Bonds Sold for Far More than a Song: The Securitization of Intellectual
Property as a Super-Charged Vehicle for High Technology Financing, Santa Clara High Technology Law
Journal, Volume 15 Issue 1.
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การแปลงสิท ธิใ นทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาที่ก ล่า วถึง มาล้ว นเป็น การแปลง “สิท ธิใ นค่า เช่า
ทรัพย์สิน ทางปัญญา” ให้เป็น ทุน หรือที่เรียกว่า royalty interest securitization ซึ่งใช้เฉพาะ
สาหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีกระแสรายได้ที่แน่นอนและเป็นที่ประจักษ์เท่านั้น สาหรับธุรกิจใหม่
ที่ย ัง ไม่ส ามารถสร้า งรายได้จ ากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที่ม ีอ ยู่จ ะต้อ งแปลง “สิท ธิใ นรายได้จ าก
ทรัพย์สินทางปัญญา” หรือที่เรียกว่า revenue interest securitization โดยนักลงทุนที่ซื้อสิทธิ
ดังกล่าวจะต้องพร้อมรับความเสี่ยงจากการประมาณการกระแสรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการให้เช่า
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือจากการผลิตสินค้าหรือบริการจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในอนาคต
โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนดังกล่าวจะเข้ามาถือหุ้นในธุร กิจด้วย และมักจะกาหนดเงื่อนไขในการรับ
ซื้อหน่ว ยลงทุน เช่น หุ้นกู้ ว่าจะเป็นไปตามดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานของธุรกิจที่กาหนดไว้เป็น
ระยะๆ เพื่อจากัดความเสี่ยง
การแปลงสิทธิในสิทธิบัตรให้เป็นทุ น ที่ผ่านมายังไม่แพร่หลายเท่ากับในกรณีของลิขสิทธิ์
หรือ เครื่อ งหมายการค้ าตามตัว อย่า งที่ได้ก ล่า วมาเนื่อ งจากกระแสรายได้จ ากการใช้สิท ธิบัต รมี
ความไม่แ น่น อนสูง กว่า เช่น เทคโนโลยีที่จ ดสิทธิบัต รอาจตกยุค หรือสิทธิบัต รอาจถูก ท้า ทายว่า
ละเมิดสิทธิบัตรอื่นๆ เป็นต้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีการกาหนดนโยบายการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ ให้ผู ้ป ระกอบการรายย่อ ยมีโ อกาสเข้า ถึง แหล่ง เงิน ทุน โดยใช้ท รัพ ย์ส ิน ที่
ครอบครองอยู่เป็น หลักประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนาไปลงทุน ซึ่งทรัพย์สินทาง
ปัญ ญาเป็น หนึ ่ง ในประเภททรัพ ย์สิน ที่ส ามารถนามาแปลงเป็น ทุน ได้ภ ายใต้น โยบายการแปลง
ทรัพ ย์สิน เป็น ทุน ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SME Bank) เป็น สถาบัน
การเงิน ของรัฐ ที่ไ ด้รับ มอบหมายให้ดาเนิน การตามนโยบายนี้ โดยธนาคารมีก ารปล่อ ยกู้ใ ห้กับ
ผู้ประกอบการหลายราย อาทิ บริษัท พ็อพไอดอลส์ จากัด ที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
การกู้เ งิน ห้า งหุ้น ส่ว นจากัดรัต นแฮนดี้วู๊ด เจ้าของแบรนด์ “Life House” บริษัท เอช เอ พลัส
จากัด เจ้าของแบรนด์ “Cheveox” เป็นต้น

2.3 การจาหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญา (IP sale and lease back)
วิธีก ารระดมทุน โดยการจาหน่ายและเช่า คืนสินทรัพ ย์มีมาเป็น เวลานานกว่า 20 ปีแล้ว
เพีย งแต่ส ิน ทรัพ ย์ที่ใ ช้ร ะดมทุน มัก จะจ ากัด เฉพาะสิน ทรัพ ย์ที ่จับ ต้อ งได้เ ท่า นั ้น เช่น โรงงาน
เครื่องจักร และ อุป กรณ์ จึงสามารถนามาปรับใช้กับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ทรัพย์สินทาง
ปัญ ญา ซึ ่ง โดยหลัก การแล้ว เป็น สิน ทรัพ ย์ที ่เ หมาะในการจ าหน่า ยและเช่า คืน เนื ่อ งจากไม่
จาเป็น ต้องมีการเคลื่อนย้ายเพราะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญามิใช่สินทรัพย์ทางกายภาพ ทาให้การ
โอนความเป็น เจ้าของไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้แล้ว ยัง เป็นสินทรัพย์ที่มีมูล ค่าสูง กล่าวคือ ประมาณ
ร้อยละ 25 ถึง 80 ของมูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจที่ใช้ความรู้เข้มข้นอีกด้วย
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การโอนกรรมสิท ธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาต้องการเอกสารที่เป็น ลายลักษณ์อักษรที่ระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ การบันทึกการโอนโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการออกใบรับรองกรรมสิทธิ์
การจาหน่ายและเช่าคืน ทรัพย์สินทางปัญญาเปิดโอกาสในการเข้าถึง แหล่งเงินทุนให้แ ก่
ผู ้ป ระกอบการที่เ ป็น เจ้า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา เช่น สิท ธิบัต รในเทคโนโลยีก ารผลิต ใหม่ ที่
ต้อ งการเงิน ก้อ นในการลงทุน เพื ่อ ที่จ ะขยายกิจ การหรื อ ลงทุน ในการวิจัย และพัฒ นาอื่น ๆ ก็
สามารถจาหน่ายทรัพย์สิน ทางปัญญาที่มีอยู่ให้แก่ผู้ล งทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเช่า
สิท ธิบัตรที่ต นเองได้จาหน่า ยไปแล้ว กลับ คืน มาเพื่อใช้เ ทคโนโลยีดัง กล่า วในการผลิต สินค้า หรือ
บริการได้อย่างต่อเนื่อง การดาเนิน การดังกล่า วทาให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเงินก้อ น
และยังสามารถประกอบธุรกิจแบบเดิมได้ในลักษณะของการเช่าซื้อ ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องจักร
โดยทั ่ว ไปแล้ว สัญ ญาเช่า คืน ฯ มัก จะเปิด โอกาสให้เ จ้ า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเดิม
สามารถซื้อคืน ทรัพ ย์สิน ฯ ที่ตนจาหน่ายไปเพื่อระดมทุ นได้ใ นราคาที่กาหนดไว้ล่ว งหน้า วิธีการ
ดังกล่าวจะต่างจากในกรณีของการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนตรงที่ใ นกรณีนี้จะมีการโอน
ความเป็น เจ้าของจากผู้ที่เป็น เจ้าของเดิมไปสู่บริษัทหรือผู้ล งทุน ในขณะที่ในกรณีของการแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน นั้นจะเป็นการแปลงเฉพาะ “สิทธิในรายได้ที่เกิดจากค่าเช่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา” ตามระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น

2.4 การร่วมทุน (Venture Capital Equity Investment)
บริษัทร่วมทุน หรือ Venture Capital เป็นบริษัทที่มีรูปแบบการลงทุนโดยเข้าไปถือหุ้นใน
บริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัท start up หรืออาจให้เงินสินเชื่อเพื่อนาไปลงทุน โดยธุรกิจที่ Venture
Capital ให้ค วามสนใจเข้า ไปลงทุน มัก เป็น ธุร กิจ ที่ใ ช้เ ทคโนโลยีส ูง หรือ เป็น บริษัท ซอฟต์แ วร์
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการพิจารณาลงทุนของ venture capital ในธุรกิจ start up ไม่ได้เน้นเรื่อง
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง แต่จะพิจารณาจาก 1) สินค้าของธุรกิจ start up ต้อง
มี ต ลาดรองรั บ มี ศั ก ยภาพในการท าธุ ร กิ จ ดี 2) ตลาดจะต้ อ งใหญ่ พ อและเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
3) จะต้องไม่มีคู่แข่งที่สามารถมาแข่งได้ในช่วงเวลาอันรวดเร็ว
หากธุรกิจ start up มีทรัพย์สินทางปัญญาด้วย venture capital จะพิจารณาทรัพย์สิน
ทางปัญญาควบคู่ไปด้วยโดยพิจารณาว่า หากเป็นธุรกิจที่มีรายละเอียดทางบัญชี และการเงินแสดง
ไว้ชัดเจน จะประเมิน จากกระแสเงิน สดและประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้น แต่ห ากธุรกิจที่เพิ่ง
จัดตั้งใหม่ไม่มีรายละเอีย ดทางบัญชี และการเงินแสดงไว้ จะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัท
ต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายกัน 4

4

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Venture Capital
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2.5 สรุป
การใช้ท รัพย์สิน ทางปัญญาในการระดมทุน ที่ผ่านมานั้นแพร่ห ลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
จากวิวัฒ นาการทางเศรษฐกิจ ไปสู่กิจ การที่เ น้น การใช้ค วามรู้เ ข้ม ข้น ทาให้ท รัพ ย์สิน ทางปัญ ญา
กลายเป็นสินทรัพย์ที่สาคัญของธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารข้อมูลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์ แวร์ หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้นคิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นก็ดี
ทาให้มีความต้องการที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนมากขึ้น
อย่างไรก็ดี เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ นทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้และมีความซับซ้อน
ทางเทคนิคสูง ทาให้การประเมินได้อย่างแม่นยาเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้แล้ว ทรัพย์สินทางปัญญา
ต่างจากสินทรัพย์ทั่วไปที่ยังไม่มีตลาดรองที่เพียงพอ ทาให้ไม่เหมาะจะเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการค้า
ประกัน สถาบันการเงิน ที่มีการปล่อยกู้โ ดยมีทรัพย์สินทางปัญ ญาเป็นสินทรัพย์ค้าประกันหรือที่มี
การลงทุน ในทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาจะต้อ งมีก ระบวนการในการประเมิน มูล ค่า ของทรัพ ย์สิน ทาง
ปัญญานั้น ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนามาระดมทุน
ได้จะต้องมีมูล ค่าขั้น ต่าเพื่อที่จะให้คุ้มทุนในการพิจารณา งานวิจัยของ de Vries (2011) ระบุว่า
มูลค่าดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านยูโร หรือ 120 ล้านบาท 5 ซึ่งหมายความว่าธุรกิจขนาดย่อม
อาจไม่สามารถเข้าถึงตลาดการเงินที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันได้หากปราศจากการ
สนับ สนุน จากภาครัฐ ดังจะเห็น ในบทต่อไปว่า รัฐ มักจะมีม าตรการในการช่ว ยเหลือค่าใช้จ่ายใน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ SMEs

5

Dominic de Vries (2011), Leveraging Patents Financially: A Company Perspective, Ga bler Verlag, the
Netherlands.
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วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
การศึกษาในบทนี้ประกอบด้วยการศึกษาใน 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาหลักเกณฑ์การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิ นทางปัญญา ส่วนที่สองเป็น การยกตัวอย่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญ ญาในกรณีศึกษาของการประเมิน มูล ค่า ตราสินค้า ZARA และส่ว นสุด ท้า ย เป็น การสรุป ผล
การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
การประเมินมูล ค่าทรัพย์สินทางปัญญา คือ การประเมินผลประโยชน์ห รือผลตอบแทนที่
จะได้รับ ในอนาคตของผู้ค รอบครองหรือ ผู้เ ป็น เจ้า ของทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา ซึ่ง แนวทางในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
3.1.1 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเชิงปริมาณ
การประเมินมูลค่าในเชิงปริ มาณของทรัพย์สินทางปัญญามีหลักการประเมินหลากหลาย
ขึ้นกับสมมติฐานที่นามาใช้ประเมิน แม้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะมีลักษณะเหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน ก็ตาม แต่วิธีการที่ใช้ในการประเมินมูล ค่าอาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ แนวทางในการ
ประเมิน มูล ค่าที่เป็น ตัว เงินมีห ลายวิ ธีการมาก ซึ่งพัฒ นามาจากวิธีการประเมินมูลค่าพื้นฐานเพื่อ
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยการเพิ่มเติมตัวแปร หรือปัจจัยที่เหมาะสมกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อให้ส ามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น การประเมินมูล ค่า
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเชิง ปริม าณ จึง ประกอบไปด้ว ย 2 รูป แบบ ได้แ ก่ การประเมิน มูล ค่า แบบ
พื้นฐาน และการประเมินมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้วิธีพื้นฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1.1 วิธีการประเมินมูลค่าพื้นฐาน
วิธีการประเมิน มูล ค่าทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน เป็นวิธีการประเมินมูล ค่าที่ได้ผ ลลัพธ์
ออกมาเป็น ตัว เงิน ที่ชัดเจนว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ไ ด้รับ การประเมิน นั้นมีมูล ค่าเท่าใด ซึ่งมี 3
วิธีการ ได้แก่ 1) การประเมิน มูล ค่าจากต้นทุน 2) การประเมินมูล ค่าจากการเปรียบเทียบราคา
ตลาด และ 3) การประเมินมูลค่าจากรายได้
1) กำรประเมินมูลค่ำจำกต้นทุนของทรัพย์สินทำงปัญญำ (Cost-based approach)
การประเมินมูลค่าจากต้นทุนของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการคานวณมูลค่าจากต้นทุนใน
การสร้า งทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาที่กาลัง ประเมิน ด้ว ยต้น ทุน ที่เ ป็น ราคาปัจ จุบัน (Reproduction
cost) หรือประมาณการต้นทุนที่จาเป็นต้องใช้ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่ส ามารถทดแทน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่กาลังประเมิน (Replacement cost)
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ในการคานวณมูล ค่าด้วยวิธีดังกล่าว จึงนาเอาต้นทุนในการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา
ตั้งแต่ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงต้นทุนจากค่าแรง ค่าบุคลากร ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต้น ทุน การจัด ท าต้น แบบสิน ค้ า /บริก าร ต้น ทุน การทดสอบและทดลอง ตลอดจนต้น ทุน การ
ดาเนิน การทางกฎหมาย เช่น การออกใบอนุญ าต เป็น ต้น ซึ่ง ในการประเมิน ดัง กล่า วจะต้อ ง
พิจารณาด้วยว่าหากสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาได้นั้นจะต้องผ่านการทดลองหลายครั้ง หรือมีความล้มเหลว
ในการวิจัยหลายครั้ง ก็จะต้องนาต้น ทุนทางด้านการเงินสาหรับเงินทุนที่ใช้ไปเหล่านั้นรวมเข้ามา
เป็นต้นทุนของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
ทั้ง นี้ การประเมิน มูล ค่า จากต้น ทุน มีค วามเหมาะสมกับ ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาที่ส ามารถ
เลียนแบบหรือทาซ้าได้ง่าย หรือมักใช้ในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญายังไม่ได้ถูกนามาทาการตลาด
เช่น เทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงแรกของการพัฒนา เป็นต้น
แนวทางในการประเมิน มูล ค่า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาวิธีนี้ เป็น วิธีก ารที่ง่า ยกว่า แนว
ทางการประเมิน อื่น ๆ เนื่อ งจากข้อ มูล ที่จาเป็น สามารถหาได้จ ากงบการเงิน ของบริษัท และใช้
สมมติฐานในการคานวณน้อย หากแต่มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่คานวณจากต้นทุนกลับมิได้
สะท้อนมูลค่าจากการใช้ป ระโยชน์จ ากทรัพย์สินทางปัญ ญาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากต้นทุนไม่ได้
สะท้อนความสามารถในการทาตลาดได้ เช่น ต้นทุนในการได้มาซึ่งเครื่องหมายทางการค้า มักจะ
น้อยกว่ากาไรที่เครื่องหมายทางการค้าสามารถสร้างเพิ่มให้แก่บริษัท ด้ วยเหตุนี้ มูลค่าที่ประเมิน
จากต้นทุนจึงมักเป็นมูลค่าขั้นต่าของมูลค่าที่แท้จริง หรือในกรณีตรงกันข้าม การพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่อ าจต้อ งใช้ต้น ทุน ในการวิจ ัย และพัฒ นาสูง มาก หากแต่เ ทคโนโลยีนั้น ไม่เ ป็น ที่ย อมรับ ของ
ผู้บริโภค ทาให้มูลค่าที่คานวณจากต้นทุนสูงกว่ากาไรที่อาจสร้ างได้จากเทคโนโลยีนี้
ทั้งนี้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการคานวณจากต้นทุนดังกล่าวมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. บัน ทึก ข้อ มูล ค่า ใช้จ ่า ยหรือ ต้น ทุน ของการพัฒ นาทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาทั ้ง หมดโดย
ละเอียด ซึ่งอาจมีการบันทึกเป็นรายชั่วโมงสาหรับต้นทุนแต่ละประเภท
2. คานวณต้นทุนแต่ละประเภทที่ใช้ไปกับการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด
3. จะได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวอย่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากต้นทุน เช่น บริษัท ก เป็นบริษัทคิดค้น
นวัตกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถจดสิทธิบัตรสาหรับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังไม่ได้นาไปผลิตจริง สิทธิบัตรนี้จึงมีความเสี่ยงในการหารายได้
สูง จึงสามารถใช้วิธีการประเมินต้นทุนในการหามูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยขั้นตอนในการประเมิน
ด้วยวิธีการต้นทุนสาหรับบริษัท ก มีดังนี้
1. พิจารณาว่ามีการใช้ทรัพยากรใดบ้างในการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ขั้นแรกตลอดจนการ
ทดสอบเท่าใด
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2. พิจารณาต้นทุนของทรัพยากรแต่ละชนิดของบริษัท โดยดูจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตาม
บัญชีในกรณีของต้นทุนค่าดาเนินการ ต้นทุนบุคลากร และพิจารณาต้นทุนในด้านค่าเสีย
โอกาสของเงินทุนที่ใช้ไปในการวิจัยและพัฒนาที่อาจถูกนาไปใช้ในกิจกรรมประเภทอื่น
3. ทาการคูณจานวนทรัพยากรที่ใช้กับต้นทุนต่อหน่วยของทรัพยากรแต่ละชนิด
4. รวมต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ตารางที่ 3.1 ตารางการคานวณต้นทุนสาหรับ บริษัท ก
ขั้นที่
1
2
3

4

ค่าจ้างบุคลากร
1,750

ประเภทของต้นทุน/ทรัพยากร
ค่าบริหารจัดการ ค่าดาเนินการ
2,500
2,800

เงินทุน
3,500

จานวนทรัพยากร
ที่ใช้ (ชั่วโมง)
ต้นทุนต่อหน่วย
800
800
1,500
1,000
(บาท/ชั่วโมง)
ต้นทุนของแต่ละ
1,400,000
2,000,000
4,200,000
3,500,000
ทรัพยากร (บาท)
(1) x (2) = (3)
ต้นทุนทั้งหมด = 11,100,000 ล้านบาท (=1,400,000 + 2,000,000 + 4,200,000 + 3,500,000)

หมายเหตุ: 1. จานวนชั่วโมงของการพัฒนา คือ จานวนเวลาทั้งหมดที่ใช้เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้ังแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอน
สุดท้าย
2. ต้นทุนต่อชั่วโมง คานวณจากต้นทุนที่ใช้/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นรายชั่วโมง
ที่มา : ดัดแปลงจาก Mark Weston (2014). Valuation of Intellectual Property. KPMG LLP. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.kpmg.com/ca/en/topics/kpmg-ignite/documents/s2-ip-ignite-presentation-final.pdf

จากตัว อย่างการคานวณต้นทุนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท ก พบว่า ต้นทุนสุทธิ
ของการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่ากับ 11.1 ล้านบาท หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับ 11.1 ล้าน
บาท
2) กำรประเมินมูลค่ำจำกกำรเปรียบเทียบรำคำตลำดของทรัพย์สินทำงปัญญำ (Marketbased approach)
การประเมินมูลค่าจากราคาตลาดนี้อยู่บนสมมติฐานที่ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะ
เหมือนกันสามารถเปรีย บเทีย บราคากันได้ หากผู้ประเมินมูล ค่าทรัพย์สินทางปัญญาสามารถหา
ข้อ มูล เกี่ย วกับ ธุร กรรมที่ส ามารถเทีย บเคีย งกัน ได้ใ นอดีต ก็ส ามารถประเมิน มูล ค่า ที่แ ท้จ ริง ของ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้โ ดยง่าย เนื่องจากการซื้อขายสินค้าในตลาดเป็นมูล ค่าที่ได้รับการยอมรับ
จากผู้ขายและผู้ซื้อ
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ทั้ง นี้ การประเมิน มูล ค่า ด้ว ยวิธีก ารเปรีย บเทียบราคาตลาดมีขั้น ตอนหลัก ๆ 3 ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
1. ขั้น ตอนการกาหนดคุณสมบัติห รือคุณ ลักษณะของทรัพ ย์สินทางปัญ ญาที่จะประเมิน
มูลค่ากับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์
2. ขั้น ตอนการกาหนดราคาสาหรับทรัพย์สินทางปัญญา โดยพิจารณาเปรียบเทียบอย่าง
น้อย 2-3 คู่เพื่อให้คุณลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญามีความใกล้เคียงกันมากที่สุด และเพื่อความ
แม่นยาของมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์และประมวลผลมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ตัว อย่า งการประเมิ น มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาจากการเปรีย บเทีย บราคาตลาด เช่น
บริษัท ข ต้องการประเมิน มูลค่าซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองและใช้งานภายในบริษัท บริษัท ข
จะต้องทาตามขั้นตอน 3 ขั้น ดังนี้
1. พิจารณาคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ของตนเอง เพื่อที่จะได้หาคู่เปรียบเทียบได้อย่างถูกต้อง
2. ทาการหาทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มี
ทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นใดเหมือนกัน จึงควรหาทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกัน 2 หรือ 3 ชิ้น เพื่อเปรียบเทียบ (ตารางที่ 3.2)
3. เปรียบเทียบราคากับคู่เทียบที่มีความคล้ายคลึงมากที่สุด
ตารางที่ 3.2 การกาหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เปรียบเทียบได้
คุณลักษณะแต่ละด้านที่เปรียบเทียบ
ซอฟต์แวร์

ความสามารถ
พื้นฐาน

การประยุกต์ใช้
ของโปรแกรม

ส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งาน

ประสิทธิภาพการ ความสามารถใน
ทางาน
การเชื่อมโยงข้อมูล

ซอฟต์แวร์
ตัวอย่างที่พัฒนา

/

/

/

/

/

คู่เปรียบเทียบ 1

/

x

/

x

/

คู่เปรียบเทียบ 2

/

/

/

/

/

คู่เปรียบเทียบ 3

/

/

/

x

x

คู่เปรียบเทียบ 4

/

/

/

x

x

ที่มา : ดัดแปลงจาก ศรตม์ ดิษฐปาน (2555) . การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้.
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 73-75.
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จากตารางที่ 3.2 จะเห็น ได้ว่า การคานวณมูล ค่า ซอฟต์แ วร์จากราคาตลาดนั้น ต้องหา
ซอฟต์แวร์ที่คุณสมบัติและลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งในที่นี้ได้มี
การหาซอฟต์แ วร์เ พื่อ น ามาเปรีย บเทีย บทั ้ง หมด 4 ชนิด (คู่เ ปรีย บเทีย บ 1-4) โดยพิจ ารณา
คุณสมบัติ 5 ด้าน ได้แก่
1. ความสามารถพื้นฐานของซอฟต์แวร์
2. การประยุกต์ใช้ของโปรแกรม
3. ส่วนของการติดต่อผู้ใช้งาน
4. ประสิทธิภาพการทางานของซอฟต์แวร์
5. ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลของซอฟต์แวร์
ทั้งนี้ จากตัวอย่างที่ได้กล่าวถึงได้มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานของ
ซอฟต์แ วร์ตัว อย่า ง แล้ว พบว่า ซอฟต์แ วร์ที่ป ระดิษ ฐ์ขึ้นมานั้น มีค วามคล้า ยคลึง กับ ซอฟต์แ วร์คู่
เปรียบเทียบ 2 มากที่สุด ดังนั้น เมื่อสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาได้แล้วนั้น
จะทาให้ทราบราคาเปรียบเทียบของซอฟต์แวร์ดังกล่าว ตามตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 การกาหนดราคาโดยประเมินจากมูลค่าของซอฟต์แวร์ที่นามาเปรียบเทียบ (คู่
เปรียบเทียบ 2)
รายการ

ราคาของซอฟต์แวร์
คู่เปรียบเทียบ 2

ราคาของซอฟต์แวร์
ค่าธรรมเนียมสาหรับผู้บริหารระบบ

จานวน
คน

1,800,000 บาท

-

36,000 บาท (ต่อคนต่อปี)

5

ระยะเวลา

มูลค่าสุทธิ

การใช้งาน
(ปี)

(บาท)
1,800,000

5

900,000
(= 36,000 x 5 x5)

ค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ใช้งาน

10,800 บาท (ต่อคนต่อปี)

100

5

5,400,000
( = 10,800 x 100 x 5)

ค่าบารุงรักษา

ร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียม

-

ราคาตลาดสุทธิ (=1,800,000 + 900,000 + 5,400,000 + 1,890,000)
ที่มา : ดัดแปลงจาก ศรตม์ ดิษฐปาน (2555) . การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้.
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 73-75.

จากตัวอย่างการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ที่มี
การจาหน่ายอยู่ในท้องตลาด ทาให้ทราบว่าซอฟต์แวร์ที่บริษัท ข ผลิตขึ้นมาและใช้ภายในบริษัท มี
มูลค่าเท่ากับ 9,990,000 บาท
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อย่างไรก็ตาม การประเมินมู ลค่าทางตลาดของทรัพย์สินทางปัญญาด้ว ยวิธีการนี้มีความ
ยุ่ง ยากเช่น กัน กล่า วคือ ในทางทฤษฎี ผู้ป ระเมิน สามารถวิเ คราะห์แ ละเปรีย บเทีย บราคาของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันที่มีในตลาด หากแต่ในทางปฏิบัติแล้ว
มีความเป็น ไปได้ค่อนข้างยากในการหาทรั พย์สินทางปัญญาที่เหมือนกัน เนื่องจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาทุกชิ้น มีความเฉพาะตัว (Uniqueness) ดังนั้น การประเมินด้ว ยราคาตลาดจึงจาเป็นต้อง
ประเมินความเหมือนหรือความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญาที่นามาใช้เปรียบเทียบ และต้อง
ปรับมูลค่าตามความแตกต่างเหล่านั้นให้เหมาะสมกั บทรัพย์สินทางปัญญาที่กาลังประเมินค่าอยู่
นอกจากนี้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการซื้อขายหรือการให้เช่า
สิทธิค่อนข้างเป็นความลับ ซึ่งไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมี กฎให้รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น และประเทศไทยก็ไม่มีกลไกที่เป็น
ตลาดกลางทรัพย์สิน ทางปัญญาที่มีการบันทึกและรวบรวมความต้องการซื้อ ขายตลอดจนข้อมูล
ธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา จึงทาให้ยากต่ อการหาข้อมูลมาเปรียบเทียบคุณลักษณะ
เพื่อประเมินมูลค่า
3) กำรประเมินมูลค่ำจำกรำยได้หรือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรใช้ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ (Income-based approach)
การประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน ทางปัญญาด้ว ยวิธีนี้ เป็นการประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตจากการถือครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้ข้อมูลแผนการทาธุรกิจเป็นสมมติฐาน
เบื้องต้นในการประเมิน ทาให้วิธีการนี้เป็นที่นิยมในวงการธุรกิจ เพราะสะท้อนผลตอบแทนที่จะ
เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าวิธีการประเมินจากต้นทุน
วิธีการประเมิน รายได้เป็น วิธีทางการเงินเพื่อหามูล ค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน หรือ อีกนัย
หนึ่งคือ การประเมินมูลค่าจากรายได้นั้นอาจคิดจากมูลค่าทางรายได้ที่เป็นปัจจุบัน (Net Present
Value) โดยใช้ส่วนอัตราส่วนลดจากกระแสเงินสดมาเป็นตัวคานวณ ตามสมการด้านล่างดังนี้
𝑉=

โดยที่ V

𝐶𝐹1
𝐶𝐹2
𝐶𝐹3
+
+
+⋯
2
(1 + 𝑖) (1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)3

คือ

มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา

CF

คือ

ปริมาณของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละช่วงเวลา

i

คือ

อัตราส่วนลด ซึ่งหมายถึงอัตราผลตอบแทนของนักลงทุน
ที่จะได้รับจากทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวเลข 1,2,3,... ระบุว่าเป็นกระแสเงินสดสุ ทธิในปีที่ 1 2 และ 3 ตามลาดับ
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การประเมิน โดยใช้ส มการกระแสเงิน สดสุท ธินี้มัก คิด ตลอดระยะเวลาการใช้ง านของ
ทรัพย์สินทางปัญญา (Remaining useful life: RUL) หมายความว่า การประเมินมูลค่าสิทธิบัตร
จะคานวณมูล ค่า จากจ านวนปีที่ไ ด้รับ ความคุ้ม ครองที่เ หลือ อยู่ เช่น เดีย วกับ ลิ ข สิท ธิ์ ในขณะที่
เครื่องหมายทางการค้ามีระยะเวลาคุ้มครองที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ทั ้ง นี ้ ข้อ มูล ที ่ใ ช้ป ระกอบการประเมิน ดัง กล่า วประกอบด้ว ย มูล ค่า และอัต ราการ
เปลี ่ย นแปลงของกระแสรายได้ส ุท ธิใ นอนาคต รวมทั้ง ระยะเวลาที ่ส ามารถสร้า งรายได้จ าก
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา และต้น ทุน ทางการเงิ น ของบริษัทที่ใ ช้ท รัพย์สินทางปัญ ญา แต่อ ย่า งไรก็ดี
ปัจจัยสาคัญของการประเมินมูลค่าจากรายได้คือ ความเสี่ยงจากการถูกทดแทนโดยทรัพย์สินทาง
ปัญ ญาใหม่ ๆ และโอกาสเติบ โตของอุต สาหกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่ง เป็น สมมติฐ าน
สาคัญที่จะกระทบต่ออัตราการเติบโตของกระแสรายได้ ในอนาคต
ข้อ มูล ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ กระแสเงิน สดสุท ธิ เช่น การเติบ โตของอุต สาหกรรมในอนาคต
ส่ว นแบ่งตลาดของบริษัท รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ต้นทุนในการดาเนินการ ตลอดจน
อัต รากาไรจากรายได้ ก็จ ะถูก นามาคานวณออกมาเป็น กระแสเงิน สดสุท ธิ หรือ CF ในแต่ล ะปี
ซึ่งมูลค่าในอนาคตก็จะถูกคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะ
ทาให้ได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นมูลค่า ณ เวลาปัจจุบันในที่สุด
โดยปกติแ ล้ว ต้น ทุน ทางการเงิน ของบริษัท มัก จะคานวณจากอัต ราผลตอบแทนของผู้
ลงทุน โดยต้องคานึง ถึง ปัจ จัย เสี่ย งจากการลงทุนร่ว มด้ว ย Radhika Pandey (2006) 6 กล่า วว่า
ปัจจัยเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาจะประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน
4 อย่าง ได้แก่ 1) ความเสี่ยงจากอานาจการซื้อ หรือความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ 2) ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ย 3) ความเสี่ยงทางธุร กิจ และ 4) ความเสี่ยงของตลาด
ทั้งนี้ เทคนิคในการประมาณการอัตราผลตอบแทนหรืออัตราส่วนลดดังกล่าวอาจมีวิธีการ
หลายรูปแบบ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ 2 วิธีการหลัก คือ
1. กำรคำนวณอัตรำผลตอบแทน/อัตรำส่วนลดจำกกำรกำหนดรำคำสินทรัพย์ (Capital
Asset Pricing Model : CAPM)
CAPM เป็น การกาหนดผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเป็นสมการเชิงเส้นที่แปรผันไปตาม
อัตราผลตอบแทนของตลาด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ “เบตา” (ß) เป็นตัววัดความผันผวน
ของการลงทุนเทียบกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนสภาพตลาดในภาพรวม และอัตราผลตอบแทนที่
นักลงทุนควรได้รับจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของค่าเบตา โดยสามารถอธิบายสมการ CAPM ได้ดังนี้
E(R) = R f + β × [ E(R 𝑚 ) − R f ]

6

Radhika Pandey (2006). Intellectual Property Valuation: A Critical Aspect of IP Securitization. ดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่ http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=904604
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โดยที่ E(R)

คือ

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

ß

คือ

ตัววัดความผันผวนของการลงทุนในตลาดเทียบกับการลงทุนใน
ทางเลือกอื่น เช่น การลงทุนที่ ไม่มีความเสี่ยง

Rf

คือ

อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ที่ไ ม่มีค วามเสี ่ย ง (risk free
rate) ซึ่งเป็นผลตอบแทนขั้นต่าที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับ

E(Rm) คือ

อัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ว่าจะได้จากการลงทุนในตลาด

อนึ่ง เทคนิคการประมาณการอัตราผลตอบแทนด้วยวิธีการกาหนดราคาสินทรัพย์จะขึ้นอยู่
กับปัจจัยเสี่ยง 2 ปัจจัย ได้แก่ อัตราเสี่ยงทั่วไป และอัตราเสี่ยงพิเศษ (the risk premium) ซึ่งคือ
อัตราเสี่ยงที่มากกว่าอัตราเสี่ยงทั่วไปที่นักลงทุนจะสามารถรับได้
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนี้ เป็นต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่ใช้ใ นการ
ระดมทุนเพื่อบริหารธุรกิจ ทาให้ผลตอบแทนดังกล่าวสามารถถูกใช้เป็นอัตราคิดลดของมูลค่าเงิน
ได้เสมือนดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายหากมีการกู้เงินเพียงอย่างเดียว
2. กำรคำนวณอัตรำผลตอบแทน/อัตรำส่วนลดจำกต้นทุนถ่วงน้ำหนักของสินทรัพย์
การคานวณอัตราผลตอบแทนด้วยวิธีนี้จ ะคานึงต้นทุนของสินทรัพย์ ทั้งนี้จะคานวณโดยใช้
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของต้นทุนสินทรัพย์แต่ละชนิด เนื่องจากบริษัทหนึ่งๆ อาจมีการระดมทุนจาก
ทั้งการกู้ยืมเงินและจากการลงทุน ของนักลงทุน ซึ่งทั้งการระดมทุนทั้งสองวิธีอาจมีผลตอบแทนที่
ต้องการไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงต้องมี การคิดต้นทุนทางการเงินแบบเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตามสัดส่วนของ
หนี้และส่วนของทุน เพื่อให้สะท้อนต่อต้นทุนทางการเงินที่บริษัทต้องเผชิญอยู่
ทั้ง นี ้ส ามารถคานวณอัต ราผลตอบแทนโดยใช้ค่า เฉลี ่ย ถ่ว งน้าหนัก ของสิน ทรัพ ย์แ ต่ล ะ
ประเภท ได้ตามสมการด้านล่างดังนี้
𝐵
WACC = 𝐾𝑏 (1 − 𝑡) 𝐵+𝑆
+

เมื่อ
และ

𝑆

𝐾𝑠 𝐵+𝑆

𝐾𝑏 (1 − 𝑡)

คือ

ต้นทุนของหนี้สินหลังหักภาษี

𝐾𝑠

คือ

ต้นทุนของการลงทุนในบริษัท

คือ

สัดส่วนของหนี้และส่วนของทุนต่อเงินทุนทั้งหมด

𝐵
𝐵+𝑆

𝑆
, 𝐵+𝑆

ขณะที่ Arvind Viswanathan (2012) 7 มีวิธีการประเมินมู ล ค่าทรัพย์สินทางปัญญาจาก
รายได้ที่คาดว่า จะได้รับ ในอนาคต โดยการคิด ส่ว นของรายได้ใ ห้เป็น มูล ค่าปัจ จุบัน โดยคานึง ถึง
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยที่

7

Arvind Viswanathan (2012). Application of IP Valuation Approaches. NATIONAL SEMINAR
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มูลค่าปัจจุบันของทรั พย์สินทางปัญญา =
เมื่อ

𝐴
(1+𝑟)𝑛

A คือ รายได้ที่คาดว่าจะได้รับตลอดช่วงระยะเวลา n ปี
n คือ จานวนปีที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
r คือ อัตราความเสี่ยง

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงแต่ละประเภทจะทาให้อัตราความเสี่ยงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับและ
ลาดับขั้นของการพัฒนาเทคโนโลยี (ตามตารางที่ 3.4) ซึ่งอาจมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1
ตารางที่ 3.4 อัตราความเสี่ยงตามลาดับขั้นของการพัฒนาเทคโนโลยี
ลาดับขั้นของการพัฒนา

อัตราความเสี่ยงโดยประมาณ

การพัฒนาลาดับขั้นสุดท้าย
(พัฒนาเพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO)

20–35%

การพัฒนาขั้นสาคัญ

30-40%

โครงการขนาดเล็ก

40-60%

การเริ่มต้นสู่การพัฒนา (Ideas Submitted)

50-75%

การวางแผน (Raw Ideas)

> 80%

ที่มา : A Method for Valuing High-Risk, Long-Term Investments: The Venture Capital Method,” Harvard
Business School Case Study, 9-288-006, 1987, Rev. 6/89, Cambridge, MA, USA

ในทางปฏิบัติ วิธีการคานวณมูล ค่า จากกระแสรายได้ที่เป็น ที่นิย ม คือ วิธีการคิด รายได้
ส่ว นเกิน ที ่เ กิด จากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาแบบหลายช่ว งเวลา หรือ Multiple period excess
earning method (MPEEM) และวิธีก ารแบ่ง รายได้ส่ว นเหลือ (Residual profit split) ซึ่ง เป็น
วิธีการประมาณการทางการเงินสาหรับการทาธุรกิจภายใต้ระยะเวลาช่วงหนึ่ ง โดยหักทอนต้นทุน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากนั้นจึงคิดส่วนแบ่งกาไรให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อทาการ
คิดลดกาไรในอนาคตกลับ มาเป็น มูล ค่า ณ วันที่ประเมิน ผลลัพธ์ที่ได้คือมูล ค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญา วิธีการดังกล่าวมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1) ทาการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี ไปจนตลอดระยะเวลาคุ้มครอง
ของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น รายได้ตลอดระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น

Valuation and Commercialization of Invention, Trademarks and Industrial Designs Teheran, Islamic Republic
of Iran, October 23rd–24th2012 ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี
http://iranipservices.com/fa/public/js/ckfinder/userfiles/files/main/Application%20of%20IP%20Valuation%20Appro
ache.pdf
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2) หักต้นทุนต่าง ๆ ออกให้เหลือเฉพาะกาไร ซึ่งต้นทุนที่ต้องหักออก ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ
ต้นทุนการขายและบริหาร (Sales & Administrative expense) ต้นทุนการทดแทน
สินทรัพย์ (Contributory Asset Charge) ต้นทุนภาษีออก
3) ใช้สัดส่วนของส่วนแบ่งกาไรที่แบ่งให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่ปฏิบัติกัน
อย่างแพร่หลายในตลาดมาคูณกับกาไรส่วนเหลือที่จากขั้นที่ 2)
4) คิดลดมูลค่าของเงินในแต่ละปีให้กลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน ซึ่งโดยปกติแล้ว ถ้าหากมี
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตอนปลายปีหรือต้นปี ก็มักใช้ช่วงเวลาคิดลดแบบครึ่งปี
(Midyear convention) เพื่อสะท้อนกระแสรายได้ที่ค่อย ๆ ทยอยเกิดขึ้นตลอดปี
5) นามูลค่าเงินที่ถูกคิดลดในแต่ละปีมารวมกัน ก็จะได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็น
มูลค่าปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น การประเมินมูลค่าเครื่องหมายทางการค้าของบริษัท ก ซึ่งจาหน่า ยของใช้ใน
ครัวเรือนและอุปกรณ์กีฬา 8 สามารถทาได้โดยประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่จะ
ใช้งานเครื่องหมายการค้า โดยในกรณีนี้กาหนดให้มีอายุ 5 ปี ดังแสดงในตารางที่ 3.5 (ลาดับที่ 1)
นอกจากนี้ ผู้ป ระเมิน มูล ค่า จะต้องประเมินต้นทุนที่ใช้สาหรับ การผลิต การขาย ต้น ทุนทางภาษี
ตลอดจนต้น ทุน ในการทดแทนสิน ทรัพ ย์ (Contributory asset charge) ซึ่ง เป็นต้น ทุน ที่จาเป็น
สาหรับ การผลิต สิน ค้า เพื่อ จาหน่า ยภายใต้เ ครื่องหมายการค้า ที่กาลัง ประเมิน อยู่ หลัง จากนั้น ผู้
ประเมิน จะต้อ งนารายได้ที่ป ระเมิน ไว้ม าหัก ด้ว ยต้น ทุน เหล่า นี้ ซึ่ง จะทาให้ไ ด้กาไรส่ว นที่เ หลือ
ออกมา (ลาดับที่ 9) กาไรส่วนที่เหลือนี้เป็นกาไรที่จะแบ่งกันระหว่างเจ้าของกิจการ และเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อไปค้น คว้าแล้ว พบว่าในธุรกิจดังกล่าวในประเทศสหรัฐ อเมริกา มีการ
แบ่งปันกาไรกันอยู่ที่ร้อยละ 50 จึงทาให้ได้กลับมาว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนเองถืออยู่นั้นสามารถ
สร้างกาไรได้มากน้อยเพีย งใด และนากาไรนั้นมาคานวณให้เป็นมูล ค่าปัจจุบันในขั้นตอนสุดท้าย
โดยใช้ตัวเลขอัตราผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยคิดลด

8

ตัวอย่างดังกล่าวดัดแปลงมาจาก Elmore, John. 2015. Intangible Property Transfer Price Insights.
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ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างการคานวณมูลค่าเครื่องหมายทางการค้า ของบริษัท ก ด้วยวิธีการรายได้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายได้จากการขายภายใต้เครื่องหมายการค้า
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
กาไรขั้นต้น [1] x [2]
หัก ต้นทุนการขายและบริหาร
กาไรก่อนหักภาษี [3] – [4]
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรหลังหักภาษี [5] – [6]
หัก ค่าทดแทนสินทรัพย์
กาไรส่วนที่เหลือ [7] – [8]
ส่วนแบ่งกาไรสาหรับเครื่องหมายการค้า
ค่าใช้สิทธิ [9] x [10]
ช่วงเวลาคิดลด
ค่าคิดลดของแต่ละช่วงเวลา โดยคิดที่อัตราคิดลด 12%
มูลค่าปัจจุบัน [11] x [13]
มูลค่าที่เหมาะสม (Fair Value) [รวมลาดับที่ 14 ทั้ง 5 ปี]

2015

2016

2017

2018

2019

10,800
21.5
2322
1858
464
185.6
278.4
70
208.4
50%
104.2
0.5
0.9449
98
408

11,340
21.5
2438.1
2024
414.1
165.64
248.46
62
186.46
50%
93.2
1.5
0.8437
79

11,907
21.5
2560.0
2125
435.005
174.002
261.003
65
196.003
50%
98.0
2.5
0.7533
74

12,502
21.5
2687.93
2150
537.93
215.172
322.758
81
241.758
50%
120.9
3.5
0.6726
81

13,127
21.5
2822.3
2258
564.305
225.722
338.583
85
253.583
50%
126.8
4.5
0.6005
76

หมายเหตุ:
1. หน่วยเป็น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
2. รายได้ อัตรากาไร และต้นทุน ประมาณการจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ของผู้บริหาร ผลการดาเนินงานในอดีต
แนวโน้มอุตสาหกรรม ความแตกต่างของสินค้า เป็นต้น
3. ส่วนแบ่งกาไรสาหรับเครื่องหมายการค้า ใช้อัตราเฉลี่ยในตลาดสาหรับตราสินค้ าที่เทียบเคียงได้
4. ช่วงเวลาคิดลด (บรรทัดที่ 13) ใช้แบบครึ่งปี เพราะรายได้ค่อยๆเกิดขึ้นตลอดปี และการประเมินเกิดขึ้นเมื่อต้นปี
5. อัตราคิดลด 12% ในกรณีน้ีมาจากการหาต้นทุนของเงินทุนโดยเฉลี่ย (weighted average cost of capital:WACC)
ของบริษัท
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Elmore, John. 2015. Intangible Property Transfer Price Insights.

อนึ่ง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากรายได้มีข้อดีและข้อเสียหลายประการ ซึ่ง
ข้อดีของการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้คือ สามารถสะท้อนมูลค่าตลอดช่วงเวลาของการใช้ประโยชน์
ได้จริงหากทาการวิเคราะห์ทางด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง แต่ข้อเสียคือ มูลค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาขึ้นอยู่กับสมมติฐานหลายประการที่ใ ช้ในการประเมิน นอกจากนี้การประเมินดังกล่าวเป็น
การประเมิน โดยคาดการณ์อ นาคตซึ่งอาจมีความเสี่ย งบางประเภทที่ไ ม่ส ามารถรับรู้ได้ ณ วัน ที่
ประเมิน มูล ค่า อย่า งไรก็ดี วิธ ีก ารประเมิน มูล ค่า พื้น ฐานอาจนาไปใช้เ พื ่อ ความเหมาะสมกับ
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ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาในแต่ ล ะลัก ษณะที ่แ ตกต่า งกัน ขึ้น อยู ่กับ วัต ถุป ระสงค์แ ละสถานการณ์ที่
นาไปใช้ในการประเมินมูลค่า ดังตารางที่ 3.6 ด้านล่าง
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ตารางที่ 3.6 เปรียบเทียบวิธีการประเมินมูลค่าพื้นฐาน
การประเมิน
เชิงปริมาณ

วิธีการประเมินมูลค่า
การประเมินจากต้นทุน




การประเมินจาก
การเปรียบเทียบราคา
ตลาด

การประเมินจากรายได้







ลักษณะการนาไปใช้
ใช้ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่ในขั้น
แรกของพัฒนา
ใช้กรณีที่ไม่มีข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ในตลาดที่จะสามารถนามาเปรียบเทียบได้
ใช้เพื่อการทาบัญชีและภาษี
ใช้ประเมินมูลค่าเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน
องค์กร
ใช้ประเมินมูลค่าเพื่อการทาธุรกรรม
ใช้ประเมินมูลค่าสาหรับเครื่องหมายทาง
การค้า (Trademark)
ใช้ประเมินมูลค่าเพื่อแสวงหาแหล่งเงินทุน
ที่เพิ่มขึ้น

ข้อดี
 เป็นวิธีการที่ง่าย
 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน
สามารถหาได้ง่าย เพราะเป็น
มูลค่าตามงบทางบัญชี





 มูลค่าที่ได้แม่นยากว่า
 สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง



 มูลค่าที่ได้มาจากการวิเคราะห์





ข้อเสีย
อาจมีความยุ่งยากในการแยกแยะ
ต้นทุนของทรัพย์สินทางปัญญาออก
จากต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา
ไม่สะท้อนมูลค่าของประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการใช้ทรัพย์สิน
อาจมีความยุ่งยากในการหาข้อมูล
เพื่อใช้เปรียบเทียบมูลค่าที่แท้จริง
ของราคาตลาด เพราะข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาส่วน
ใหญ่ค่อนข้างเป็นความลับ
อาจยุ่งยากในการนาไปใช้ เพราะ
หากอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ ยงสูง
กระแสรายได้จะมีการแกว่งตัวสูง
สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
เป็นนามธรรม

ที่มา : Pierre El Khoury, Ph.D (2015). IP and Finance: Accounting and Valuation of IP Assets and IP -based Financing. Sagess Law School Beirut, LEBANON.
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นอกจากการประเมิน มูล ค่ าทรัพย์สินทางปัญ ญาเชิงปริมาณด้ว ยวิธีพื้นฐานทั้ง 3 วิธีที่ไ ด้
กล่า วไปเบื้อ งต้น แล้ว ยัง มีวิธ ีก ารประเมิน เชิง ปริม าณรูป แบบอื่น ๆ อีก หลากหลายซึ่ง ได้มีก าร
พัฒ นาและปรับ ปรุงให้มีความเหมาะสมกับทรัพ ย์สิน ทางปัญญาที่มีค วามเฉพาะเจาะจง เพื่อ ให้
สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
3.1.1.2 การประเมินมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้วิธีพื้นฐาน
การประเมิน มูล ค่า ด้ว ยวิธ ีก ารอื่น นั้น มิไ ด้เ ป็น วิธ ีก ารที่แ ตกต่า งจากการประเมิน แบบ
พื ้น ฐานมากนัก หากแต่เ ป็น การปรับ ปรุง กระบวนการประเมิน ให้ม ีค วามแม่น ย ามากขึ ้น
โดยประยุกต์ใช้ข้ อมูลหรือปัจจัยอื่นที่เป็นตัวแปรสาคัญสาหรับสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น ในประเทศออสเตรเลียมีแนวทางในการประเมินมูลค่าด้วยการพิจารณาปัจจัยอื่น
ร่วมกับการประเมินมูลค่าพื้นฐาน 9 อาทิ ค่าใช้สิทธิ (royalties) กาไรส่วนเกิน (excess profits or
notional maximum royalties payable) ความแข็ง แกร่ง ของแบรนด์ ( brand strength)
เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงไป
อย่างกว้า งขวางมาก Weston Anson (2015) 10 ได้ก ล่า วถึง ทางเลือกในการประเมิน มูล ค่าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในหลายรูปแบบ ซึ่งจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
1) ประเมินมูลค่ำจำกแบรนด์สินค้ำ (The Brand Value Equation Methodology :
BVEQ™)
การประเมินมูลค่าจากแบรนด์สินค้านี้ เป็นการประเมินความแข็งแกร่งของแบรนด์สินค้า
(brand strength) โดยมูลค่าที่ได้จะเป็นอัตราส่วนร้อยละของค่ าใช้สิทธิ (royalties rate) ถ้าตรา
สินค้าใดมีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและหากนาไปใช้กับสินค้าได้มาก ก็จะยิ่งทาให้มี
royalty rate สูง ในทางตรงกันข้าม หากตราสินค้าใดสร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อย จะทาให้มีค่า royalty
rate ในอัตราที่ต่ากว่า
ทั้งนี้ การประเมินมูล ค่าวิธีนี้มักนิยมใช้สาหรับการประเมินมูล ค่าของเครื่องหมายการค้า
โดยมีหลักการในการคานวณจากสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้แบรนด์สินค้า นั้น ตามสมการด้านล่างดังนี้
BVEQ = CBV + IVE1 + IVE2 + …. + IVEn
เมื่อ

BVEQ คือ มูลค่าของแบรนด์ (ร้อยละของค่า rotalty rate)

9

IP valuation methods ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ipaustralia.gov.au/manage-your-ip/review-your-ip/ipvaluation-methods/
10 Weston Anson (2015). Alternate Approaches to the Valuation of Intellectual Property ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.ipwatchdog.com/2015/02/11/alternate-approaches-to-the-valuation-of-intellectualproperty/id=54651/
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CBV คือ มูลค่าหลักสาหรับเครื่องหมายการค้า
IVE คือ มูลค่าของสินทรัพย์แต่ละประเภท
การประเมินมูลค่าจากแบรนด์สินค้านี้ เป็นการนามูลค่าของเครื่องหมายการค้าทั้งหมดมา
คิดรวมกัน เช่น การประเมินมูลค่าแบรนด์สินค้า CP ต้องวิเคราะห์ว่าภายใต้ตรา CP มูลค่าที่ได้จะ
เป็นร้อยละของค่าใช้สิทธิ ยิ่งแบรนด์สินค้าที่มีมูลค่ามาก มีความแข็งแกร่งมาก อัตราร้อยละของค่า
ใช้สิทธิจะสูงตามไปด้วย
จากตัวอย่างด้านล่าง ในตารางที่ 3.7 จะคานวณมูลค่าแบรนด์สินค้าได้จากการวิเคราะห์
มูลค่าของ (royalties) แบรนด์หลัก รวมกับ อัตราค่าใช้สิทธิ (Royalty Rate) ของแบรนด์รายย่อย
ที่มีอ ยู ่ร วมด้ว ย จะได้อัต ราค่า ใช้ส ิท ธิภ ายใต้แ บรนด์ส ิน ค้า เดีย วกัน เท่า กับ ร้อ ยละ 7.75 ของ
ยอดขาย เมื่อนาแบรนด์สินค้าดังกล่าวไปใช้
ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างการคานวณอัตราค่าใช้สิทธิ (Royalty Rate) ของแบรนด์สินค้า
มูลค่าของแบรนด์สินค้า
CBV แบรนด์หลัก
IVE1
IVE2
IVE3
IVE4
รวม

ร้อยละของค่าใช้สิทธิ
5.00
0.50
1.00
0.75
0.50
7.75

ที่มา : ดัดแปลงจาก Weston Anson and Jeff Anderson. (2013). Valuation of IP for Acquisitions and Brand Value
Enhancement. CONSOR Intellectual Asset Management Business Valuation Resources.

2) ประเมินมูลค่ำจำกค่ำสิทธิ (The Relief from Royalty Approach)
วิธีก ารนี้เ ป็น หนึ่ง ในแนวทางการประเมินมูล ค่าจากรายได้ โดยพิจ ารณาจากค่า ใช้สิท ธิ
(royalty) สาหรับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนั้นและสาหรับในอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยหลักการ
ของการประเมิน ด้ว ยวิธีนี้ คือ การคิดเสมือ นว่าต้อ งจ่า ยค่าใช้สิท ธิเ พื่อใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่
ตนเองมีอ ยู ่เ พื ่อ การประกอบธุร กิจ เสมือ นหนึ ่ง ว่า เป็น การเช่า สิท ธิจ ากผู ้อื่น ซึ ่ง ค่า สิท ธิ หรือ
Royalty ที่จะถูกใช้ในการคานวณด้วยวิธีดังกล่าว จะได้มาจากการหาค่าเฉลี่ยจากธุรกรรมการเช่ า
สิทธิที่เปรีย บเทีย บได้ใ นอดีตที่เ คยเกิดขึ้น แล้ว นามาปรับ ให้เ หมาะสมกับทรัพย์สินทางปัญญาที่
กาลังพิจารณาอยู่
ขั้นตอนในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากค่าสิทธิ มีดังนี้
1) หาค่าเช่าสิทธิจากธุรกรรมการเช่าสิทธิที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต โดยจะต้องพิจารณา

จากการเช่าที่สามารถเทียบเคียงกันได้ กล่าวคือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิด
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2)
3)
4)
5)

เดียวกัน ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือคล้ายกัน สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นแบบเดียวกัน (เช่น ใช้ได้เพียงผู้เดียว เป็นต้น)
ประเมินกระแสรายได้ในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ ไปตลอดระยะเวลาที่
ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถสร้างรายได้ส่วนเพิ่มให้แก่บริษัทได้
คานวณค่าใช้สิทธิที่จะต้องจ่ายหากเป็นการเช่าสิทธิมา ซึ่งหมายถึงค่าใช้สิทธิที่สามารถ
ประหยัดไปได้จากการที่เป็นเจ้าของสิทธิเอง แล้วจึงนาไปหักลบกับภาษีที่ต้องจ่าย
คิดลดค่าใช้สิทธิที่คานวณได้ เพื่อให้สะท้อนกับมูลค่าของเงินในปัจจุบัน โดยใช้ต้นทุน
ทางการเงินของบริษัท เช่นเดียวกับวิธีประเมินด้วยรายได้
มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าสิทธิในแต่ละปีมารวมกัน
เช่นเดียวกับวิธีประเมินด้วยรายได้

ทั้งนี้ วิธีที่ใช้ปฏิบัติจริงในเชิงพาณิชย์ ส่วนมากจะปฏิบัติตามกฎทั่วไป (Rules of thumb)
กล่าวคือ อัตราค่า ใช้สิทธิสาหรับลิขสิทธิ์ มักจะใช้อัตราร้อยละ 25 ถึงอัตราร้อยละ 33.3 ของกาไร
ทั้งหมดก่อนหักภาษี ขณะที่ อัตราค่าใช้สิทธิ เครื่องหมายการค้าจะคิดในอัตราร้อยละ 10 ถึงร้อยละ
15 นอกจากนี้ การคิดมูลค่าของการใช้สิทธิ สามารถคิดเป็นร้อยละของรายได้ ก็ได้ ซึ่งจะมีการเก็บ
ค่าใช้สิทธิที่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 9 ของยอดขายในกรณีของสิทธิบัตร 11 และไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ยอดขายในกรณีเครื่องหมายทางการค้า
3) ประเมินมูลค่ำจำกกำรชำระทำงบัญชี (Liquidation Value)
วิธีการประเมิน ลักษณะนี้ส่ว นใหญ่มักจะใช้เมื่อธุรกิจกาลังจะล้มละลาย จึงจาเป็นต้องมี
การประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน ทางปัญญาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
ล้มละลาย ทั้งนี้ วิธีการนี้มีหลักการคล้ายกับการประเมินจากการเปรียบเทียบราคาตลาด แต่ราคา
ประเมินสาหรับการชาระทางบัญชีจะเป็นราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ใ นสถานะที่ร อการขายชาระหนี้ห รือ การขายทอดตลาด ราคาประเมิน จึง ต่ากว่า ราคาตลาด
ประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 20 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในชั้นศาล (ตามตารางที่ 3.8)

11

Heberden, Tim. 2011. Intellectual Property Valuation and Royalty Determination. Wolters Kluwer Law &
Business.
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ตารางที่ 3.8 เปรียบเทียบมูลค่ากิจการ และมูลค่าการชาระทางบั ญชี
กิจการ
Polaroid
Boston Market
TWA
Marvel
Amherst Fiber Optics
มูลค่าเฉลี่ย

มูลค่าดาเนินการ
(ล้านบาท)
14,400+
7,560
28,800
36,000
180+
-

มูลค่าการชาระทางบัญชี
(ล้านบาท)
2,100
1,120
1,800
4,360
9
-

ร้อยละของ
มูลค่าชาระทางบัญชี
15.0%
14.7%
6.3%
12.1%
5.0%
10.6

ที่มา : ดัดแปลงจาก Weston Anson (2010). IP in Bankruptcy, Reorganization and Securitization. CONSOR
Intellectual Asset Management.

อนึ่ง จากกรณีตัวอย่างของบริษัท โพลารอยด์ ใช้วิธีการประเมินมูลค่าชาระทางบัญชีจาก
ทรัพย์สิน ทางปัญญาหลายประเภททั้งจากแบรนด์สินค้า เครื่องหมายการค้า ตลอดจนสิทธิบัต ร
ต่างๆ (ตารางที่ 3.9) รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินมูลค่าจากสภาพคล่องของกิจการในตลาดต่าง ๆ
ก่อนจะวิเคราะห์ออกมาเป็นมูลค่าการชาระทางบัญชี ซึ่งมีมูลค่าชาระทางบัญชีเพียง 2 ,100 ล้าน
บาท จากมูลค่ากิจการที่สูงถึง 14,400 ล้านบาท ตามตารางที่ 3.10 ด้านล่าง
ตารางที่ 3.9 สินทรัพย์ที่ใช้เพื่อประเมินมูลค่าชาระทางบัญชีของบริษัท Polaroid
สินทรัพย์หลัก
เทคโนโลยี
สิทธิบัตร 800+
52 กลุ่ม (52 Clusters)
คาร้องขอสิทธิบัตร 500+ (Patent
Applications)
เคมีภัณฑ์ 30,000+ รายการ
สิทธิในการใช้สิทธิบัตร

ด้านการตลาด
แบรนด์หลัก คือ โพลารอยด์
แบรนด์ย่อย
สิทธิในเครื่องหมายการค้า
Photo Archive

ที่มา : ดัดแปลงจาก Weston Anson (2010). IP in Bankruptcy, Reorganization and Securitization. CONSOR
Intellectual Asset Management.

จากตารางที่ 3.9 เป็นการวิเคราะห์ประเภทของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โพลารอยด์
เพื่อจะนามาใช้ประเมิน มูลค่าของกิจ การบริษัท (ตามตารางที่ 3.10) ก่อนที่ จะตัดบัญชีเป็นมูลค่า
การชาระหนี้
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ตารางที่ 3.10 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการชาระทางบัญชี
ประเภทสินทรัพย์
เทคโนโลยี
แบรนด์สินค้า
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(หลังจากหักต้นทุน)

มูลค่ากิจการ (ล้านบาท)
1,300 – 1,600
2,400 – 2,800
3,700 – 4,000

มูลค่าการชาระหนี้ (ล้านบาท)
550 - 700
1,100 – 1,600
1,700 – 2,350

ที่มา : ดัดแปลงจาก Weston Anson (2010). IP in Bankruptcy, Reorganization and Securitization. CONSOR
Intellectual Asset Management.

โดยสรุปแล้ว การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นมิได้มีเพียงแต่การประเมินใน
เชิงปริมาณเท่านั้น หากแต่ยังมีวิธีการประเมินมูลค่าในเชิงคุณภาพซึ่งคือ การวิเคราะห์ปัจจัยหรือ
ตัวชี้วัดต่อมูลค่าของทรัพ ย์สินทางปัญญา ซึ่งได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี้
3.1.2 การประเมินทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงคุณภาพ
การประเมิน เชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผ ลกระทบต่อมูล ค่าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมทั้งช่ว ยในการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยตลอดจนศักยภาพของทรัพย์สินทางปัญญา
โดยการประเมิน เชิงคุณภาพจะเป็น การจัดอันดับหรือให้คะแนน “ตัว ชี้วัด ” เช่น ประโยชน์ที่จะ
ได้ร ับ จากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา ตลาดรองรับ ความสามารถในการแข่ง ขัน เป็น ต้น ทั้ง นี้ การ
ประเมินเชิงคุณภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจประกอบการดาเนินการเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น
การซื้อขายหรือ การนาไปแปลงให้เป็นทุน หากแต่มิได้สะท้อนมูลค่าที่เป็นตัวเงินของทรัพย์สินทาง
ปัญญาเช่น การประเมิน ในเชิงปริมาณ ซึ่ง การประเมินทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะดังกล่าวจะ
เป็นการประเมินมูลค่าในรูปแบบของ “checklist” (IPR Valuation checklist) เท่านั้น
ดัง นั้น ผู ้ที่ต้อ งการประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาด้ว ยตนเองอาจกรอกข้อ มูล การ
ประเมิน ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาในเบื ้อ งต้น ตามแบบฟอร์ม ในตารางที ่ 3.11 เพื่อ ประเมิน ความ
แข็ง แกร่ง และจุด อ่อ นของทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาของตนเอง โดยมีขั้น ตอนในการประเมิน ปัจ จัย
ดังต่อไปนี้
1. ประเมินว่าทรัพย์ สินทางปัญญาสามารถตอบสนองต่อปัจจัยที่ต้องคานึงถึงได้อย่างไร
และเขียนอธิบายการประเมินลงในช่อง ‘ผลการประเมิน’ ในตารางที่ 3.11
เช่น หากเป็นสิทธิบัตรสาหรับเทคโนโลยีทางอาหารใหม่ ที่ไม่เคยมีใครคิดค้นมาก่อน ให้เขียนว่า
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ ลงในช่องผลการประเมินของปัจจัยข้อที่ 1
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2. หากปัจจัยในข้อใดยังมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ควรคิดแนวทางในการพัฒนาทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้สามารถตอบสนองต่อปัจจัยที่ต้องคานึงถึงได้มากขึ้น และสามารถจดลงใน
ช่องแนวทางในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงในอนาคต
จากกรณีข้า งต้น เนื ่อ งจากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญานี้มีค วามเสี ่ย งในการนาไปประกอบธุร กิจ สูง ผู้
ประเมิน ควรนึก ว่า จะทาอย่า งไรให้ล ดความเสี่ย งดัง กล่า ว เช่น การสร้า งเครื่อ งจัก รต้น แบบเพื่อ
ทดสอบ เป็นต้น และเขียนลงในช่อง ‘แนวทางในการพัฒนา’
3. เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ละข้อแล้ว ควรทาการสรุปผลการประเมินว่าทรัพย์สินทางปัญญามี

จุดแข็งด้านใดบ้าง และมีจุดอ่อนอย่างไร มีแนวทางจะพัฒนาต่อในอนาคตอย่างไรบ้าง
ในกรณีข้างต้น อาจสรุปได้ว่า สิทธิบัตรมีจุดแข็งคือ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก มีอัตราการ
สูญ เสีย ในการผลิต ลดลง แต่จุดอ่อ นคือ การเป็น เทคโนโลยีใ หม่ ทาให้ลูกค้า ไม่มั่นใจว่า สิน ค้าจะมี
คุณ ภาพเหมือ นเดิม และอาจมีก ารคิด ค้น เทคโนโลยีที่เ หนือ กว่า ได้ง่า ยในอนาคต แนวทางในการ
พัฒนา คือ การสร้างเครื่องจักรต้นแบบและทดลองผลิตเป็นระยะเวลา 6 เดือน และเร่ง ลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 3.11 ตัวอย่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาแบบ “Checklist”
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ทาการประเมิน คือ สิทธิบัตรสาหรับเทคโนโลยีทางอาหาร
ปัจจัยที่ต้องคานึงถึง (และคาอธิบาย)

ผลการ
ประเมิน

แนวทางในการ
พัฒนา

ตัวอย่าง :
เป็น
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ใหม่

ตัวอย่าง : เนื่องจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา
มีความเสี่ยงในการ
นาไปประกอบธุรกิจ
สูง ดังนัน้ จะมีการ
สร้างเครื่องจักร
ต้นแบบเพื่อทดสอบ

ด้านคุณสมบัติและจุดแข็งของทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นนี้ ...
 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ หรือต่อยอดจากทรัพย์สินทางปัญญาเดิม (การเป็น

ทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ หมายความว่าตลาดสินค้า/บริการนั้นยังไม่ได้รับการ
พิสูจน์ เป็นตลาดที่มีความเสี่ยง)

 เป็นสิทธิของบริษัท ผู้ประกอบการ หรือผู้คดิ ค้นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทางานอยู่ใน

บริษัท (หากเป็นทรัพย์สินของบริษัท ไม่ยึดโยงกับบุคคลในบริษัท จะทาให้บริษัทมี
ความเสีย่ งลดลง)
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ปัจจัยที่ต้องคานึงถึง (และคาอธิบาย)

 อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา, สามารถหาผลประโยชน์

เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตอันใกล้ หรือถูกใช้ในการหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้แล้ว
(ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกใช้งานจริงแล้ว มีต้นทุนในการวิจยั และต้นทุนในการเปิด
ตลาดน้อยกว่า)
 ได้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแล้วหรือไม่ หากดาเนินการแล้ว มีการ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในประเทศใดบ้าง และจะหมดช่วงอายุการ
คุ้มครองเมื่อใด (หากมีการจดทะเบียนในหลายพื้นที่และมีอายุการคุม้ ครองยาว
ย่อมมีการป้องกันสิทธิที่ดีกว่า)
 มีโอกาสถูกร้องเรียนเพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนมากน้อยเพียงใด (หากมีโอกาสใน

การถูกร้องเรียนมาก หมายความว่าเจ้าของมีโอกาสสูง ที่จะเสียสิทธิในการใช้งาน
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว)
 เจ้าของซึ่งมีทรัพยากรเพียงพอในการต่อสู้คดีหากถูกร้องเรียนให้มีการเพิกถอนการ

จดทะเบียนหรือไม่ (หากมีทรัพยากร ทั้งทรัพย์และเวลา ที่พร้อมจะใช้เพื่อการ
ปกป้องสิทธิ ย่อมทาให้มีความเสี่ยงลดลง)
 ได้รับการคุ้มครองจากการลอกเลียนแบบมากน้อยเพียงใด (หากได้รบั การคุ้มครอง

สูง เช่น สามารถดาเนินคดีกับผูล้ อกเลียนแบบได้ หรือดาเนินคดีกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เหมือนกันเกินไป ทาให้มคี วามแน่นอนในสิทธิ)
 ต้องใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใดในการป้องกันการถูกลอกเลียนแบบ (หากไม่ใช้

ทรัพยากรมากในการดาเนินคดีกับผู้ลอกเลียนแบบ ทาให้มตี ้นทุนในการบริหาร
ความเสีย่ งด้านกฎหมายน้อยลง)
 ช่วยสร้างอานาจในทางธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด (ถ้าทรัพย์สินทางปัญญานั้น

สามารถนาไปใช้ครองตลาดสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างได้ จะทาให้ได้รับ
ผลตอบแทนสูง)
 ได้มีการให้สิทธิผู้อื่นในการนาไปใช้ได้หรือไม่ มีลักษณะสัญญารูปแบบใด (การให้

สิทธิผู้อื่นใช้ อาจส่งผลดีในด้านรายได้ค่าเช่าสิทธิ แต่เป็นผลเสียถ้าหากให้สิทธิแก่ผู้ที่
เข้ามาแข่งขันกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา)
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 อยู่ระหว่างการดาเนินคดี (ทั้งการฟ้องผู้อื่น และถูกผู้อื่นฟ้อง) หรือไม่ (หากเป็น

ทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ระหว่างการดาเนินคดี ย่อมมีมูลค่าลดลงจากต้นทุนในการ
ดาเนินการทางกฎหมาย
ด้านอายุในการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์/บริการที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นนี้ ...
 มีโอกาสมากน้อยเพียงใด ที่จะถูกนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ทดแทนจนไม่

สามารถขายผลิตภัณฑ์/บริการได้ (หากเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกพัฒนาให้
เหนือกว่าได้ง่าย ย่อมมีอายุในการสร้างผลประโยชน์ลดลง)
 มีความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการกากับ

ดูแล ซึ่งจะมีผลต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการที่พัฒนามาจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาดังกล่าวได้หรือไม่ (หากการเปลีย่ นแปลงทางด้านกฎหมายส่งผลต่อการทา
ธุรกิจมาก ย่อมมีความเสี่ยงด้านรายได้สูง)
 มีความเป็นไปได้ที่ต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (การผลิตสินค้า/

บริการที่ต้นทุนมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างจากัด ก็จะ
ทาให้อัตรากาไรลดลง)
 ผู้ผลิตมีทรัพยากรอื่น เช่น ฐานการผลิต ช่องทางการจัดจาหน่าย ที่ช่วยให้

ครอบครองตลาดได้ ก่อนที่คู่แข่งเข้ามาแข่งขัน (ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา
ขึ้นกับความพร้อมในการทาธุรกิจด้วย หากมีความพร้อมสูง ย่อมทาให้มีผล
ประกอบการที่ดี ซึ่งทาให้ทรัพย์สนิ ทางปัญญามีมลู ค่าสูง)
 คาดว่าจะมีอายุในการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจได้กี่ปี (จากปัจจัย 4 ข้อข้างต้น

หากคาดว่าทรัพย์สินทางปัญญามีโอกาสสร้างผลประโยชน์ได้นาน ย่อมทาให้มีมูลค่า
สูง เนื่องจากสร้างกาไรได้ต่อเนื่อง)
ด้านการแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นนี้ ...
 ช่วยป้องกันการแข่งขันจากคู่แข่งได้มากเพียงใด (การไม่มสี ินค้าหรือบริการใดมา

ทดแทน ทาให้มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น)
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 จะถูกคู่แข่งพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีกว่า ขึ้นมาได้ง่ายเพียงใด กล่าวคือ ต้อง

ใช้ระยะเวลาและต้นทุนมากเท่าใด (หากทรัพย์สินทางปัญญามีความซับซ้อนมาก
ถูกพัฒนาให้เหนือกว่าได้ยาก ย่อมทาให้รักษาตลาดเฉพาะของตนไว้ได้นาน)
ด้านตลาดสินค้า/บริการที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์/บริการที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นนี้ ...
 มีตลาดสินค้า/บริการที่ได้รับการคุม้ ครองจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่

(การมีตลาดเฉพาะของตนเอง ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ทาให้มีความ
แน่นอนในกระแสรายได้มากขึ้น)
 มีขนาดของตลาดใหญ่เพียงใด ลูกค้าหลักคือใคร มีกาลังซื้อมากน้อยเพียงใด และ

ลูกค้าอยู่ที่ใดบ้าง (สินค้า/บริการทีม่ ีปริมาณผูซ้ ื้ออยู่มาก และผู้ซื้อเหล่านั้นมีกาลัง
ซื้อสูง หมายความว่าเป็นตลาดทีม่ มี ูลค่ามากและมีความมั่นคง)
 มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดดังกล่าวคิดเป็นร้อยละประมาณเท่าใด (ถ้าหากสินค้า/

บริการที่ขายมีส่วนแบ่งตลาดมาก ย่อมหมายถึงความสามารถในการหารายได้และ
กาไรได้มากขึ้น)
ด้านผลประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาในทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นนี้ ...
 ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากเพียงใด (หากคาดว่าการมีทรัพย์สินทางปัญญาช่วยเพิ่ม

ยอดขายได้มาก เมื่อเทียบกับการไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา หมายความว่ามี
ความสามารถในการสร้างรายได้สงู )
 ช่วยเพิ่มราคาของสินค้า/บริการได้มากเพียงใด (หากคาดว่าการมีทรัพย์สินทาง

ปัญญาช่วยเพิ่มราคาได้มาก เมื่อเทียบกับการไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา หมายความ
ว่าทรัพย์สินทางปัญญาช่วยให้สินค้า/บริการมีมลู ค่าเพิ่มสูงขึ้น)
 ช่วยเพิ่มอัตรากาไรได้มากเพียงใด (หากคาดว่าการมีทรัพย์สินทางปัญญาช่วยเพิ่ม

อัตรากาไรได้มาก เมื่อเทียบกับการไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา หมายความว่าช่วยทา
ให้กาไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น)
 ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากเพียงใด (หากคาดว่าการมีทรัพย์สินทางปัญญาช่วยลด

ต้นทุนการผลิตได้มาก เมื่อเทียบกับการไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา หมายความว่า
ทรัพย์สินทางปัญญาช่วยเพิ่มกาไรได้)
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 ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดได้มากน้อยเพียงใด (ทรัพย์สินทางปัญญาที่ทาให้ธุรกิจมี

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นมาก เมือ่ เทียบกับการไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมลู ค่าสูง)
 (หากมีการให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญา) สร้างรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินทาง

ปัญญามากน้อยเพียงใด (ถ้าการให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญาสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ
ได้มาก หมายความว่าเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่มีมลู ค่าสูง)
 (หากมีการให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญา) มีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

ได้มากน้อยเพียงใด (ถ้าการให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญามีโอกาสสร้างรายได้ใน
อนาคตได้มาก หมายความว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมลู ค่าสูง)
ด้านการลงทุนและพัฒนา ทรัพย์สนิ ทางปัญญานี้ ...
 จะต้องลงทุนเพิ่มเท่าใด ก่อนที่จะนาไปใช้หาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ (หาก

ต้องลงทุนเพิ่มในด้านการวิจยั และพัฒนา รวมถึงการทดสอบสินค้า ย่อมหมายความ
ว่ามีต้นทุนสูง ส่งผลให้มมี ูลค่าประเมินต่าลง เมื่อเทียบกับทรัพย์สินทางปัญญาที่
พร้อมนาไปใช้ผลิต)
 ต้องลงทุนเพิ่มเท่าใด จึงจะทาให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นที่สนใจของลูกค้า (หาก

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และการทาให้สินค้าติดตลาดมาก ย่อม
หมายถึงต้นทุนที่สูง ส่งผลให้มมี ูลค่าประเมินต่าลง เมื่อเทียบกับสินค้า/บริการที่เป็น
ที่ยอมรับอยู่แล้ว)

ตัวอย่างสรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเชิงคุณภาพ
1. จุดแข็งของทรัพย์สินทางปัญญานี้ คือ : สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก, มีอัตราการ
สูญเสียในการผลิตลดลง
2. จุดอ่อนของทรัพย์สินทางปัญญานี้ คือ : การเป็นเทคโนโลยีใหม่ ทาให้ลูกค้าไม่มั่นใจว่าสินค้า
จะมีคุณภาพเหมือนเดิม และอาจมีการคิดค้นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าได้ง่ายในอนาคต
3. แนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้น คือ: การสร้างเครื่องจักรต้นแบบและทดลองผลิตเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน และเร่งลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: ดัดแปลงจาก Intellectual Property Office (United Kingdom) Valuing Your Intellectual Property พ.ศ.2557
อัพเดทล่าสุด พ.ศ. 2559
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โดยสรุป แล้ว หลัก การประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาจะเห็น ได้ว ่า มีห ลัก การและ
วิธีการในการประเมิน ทั้งแบบพื้นฐาน การประเมินด้ว ยวิธีการอื่นโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ร่ว ม
พิจารณา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อให้ได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะสามารถ
สะท้อนมูลค่าได้อย่ างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วการประเมินมูล ค่าทรัพย์สินทาง
ปัญ ญามิไ ด้อ้า งอิง การประเมิน มูล ค่า เฉพาะวิธีก ารใดวิธีก ารหนึ่ง เท่า นั้น หากแต่มีก ารประยุก ต์
วิธีการประเมินมูลค่าที่หลากหลายเพื่อให้ได้มูล ค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่แท้จริง ดังจะเห็นได้
จากการประเมิน มูล ค่า ของทรัพย์สิน ทางปัญญาประเภทต่า ง ๆ ตามกรณีศึกษาที่จะกล่าวถึง ใน
หัวข้อถัดไป

3.2 การประเมินมูลค่าตราสินค้า “ZARA”
การประเมิน มูล ค่า ตราสิน ค้า ZARA นี ้ เกิด ขึ้น เนื ่อ งจากบริษัท H&M ซึ ่ง เป็น บริษัท ที่
จาหน่ายสิน ค้าแฟชั่น ต้องการจะควบรวมกิจการของบริษัทคู่แข่ งที่จาหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์
ZARA ดังนั้นจึงจาเป็นต้องประเมินว่าตราสินค้า ZARA มีมูลค่าเท่าไหร่ และควรเสนอซื้อด้วยราคา
เท่าไหร่
ZARA เป็นตราสิน ค้าที่สาคัญของบริษัทในกลุ่ม Inditex Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2518 ที่ประเทศสเปน และเป็นหนึ่งในบริษัทแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีร้านค้ากว่า
1,700 แห่งใน 77 ประเทศทั่วโลก คู่แข่งระดับโลกที่สาคัญ ได้แก่ H&M, the GAP และ Benetton
ผลการสารวจการจัดอันดับ “Best global of fashion industry” ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ZARA
อยู่ในลาดับที่ 48 ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 50 ในปี พ.ศ. 2552 และรายได้ของ ZARA เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 14 จากปี พ.ศ. 2552 ทาให้ ZARA อาจมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต
ขั้น ตอนแรกของการประเมิน มูล ค่า ตราสิน ค้า ZARA คือ การคานวณมูล ค่า เพิ่ม เชิง
เศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) เพื่อประเมินว่าบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนได้
มากกว่า สิน ทรัพ ย์ที่ล งทุน ในธุร กิจ (capital employed) ก่อ นที่จ ะทาการแยกรายได้จ ากตรา
สินค้าออกจากรายได้ประเภทอื่น ๆ และประมาณการรายได้จากตราสินค้าในอนาคต ซึ่งในที่นี้ใช้
ประมาณการรายได้รวมในอนาคต 4 ปีข้างหน้า โดยประมาณจากผลเฉลี่ยของกาไรในอดีต 3 ปีที่
ผ่า นมา (ปี พ.ศ. 2550-2552) และเพื่อ ป้อ งกัน การบิด เบือ นรายได้ที่แ ท้จ ริง จึง ใช้ผ ลกาไรในปี
2010 เป็นปีปัจจุบัน
ในการประมาณการรายได้รวมของตราสินค้า ZARA ในอนาคตนั้น (ปี พ.ศ. 2553-2557)
จะใช้สมมติฐานที่ว่าอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 8 และค่า EBIT ที่ใช้ในการ
คานวณนั้นประมาณจากค่าเฉลี่ยในปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 17 สาหรับอัตราภาษีที่ใช้จะ
คานวณจากภาษีที่จ่ายเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 ได้เท่ากับร้อยละ 23
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ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคานวณหาค่า EVA หรือมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ โดยคานวณจาก
สูตรอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน (CAPM) ดังนี้
𝐸(𝑟𝑢 ) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑢 [𝐸(𝑟𝑚 ) − 𝑟𝑓 ]

เมื่อ
𝐸(𝑟𝑢 )

=

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

𝛽𝑢

=

ค่าความผันผวนของการลงทุนในตลาด

𝑟𝑓

=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง

𝐸(𝑟𝑚 )

=

อัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ว่าจะได้จากการลงทุนในตลาด

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มี
ความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐ บาลระยะเวลา 10 ปี ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีอัตราอยู่ที่
ร้อยละ 2.2 ค่าความผันผวนของการลงทุนในตลาดเท่ากับร้อยละ 0.67 (อ้างอิงมาจากฐานข้อมูล
ของ Damodaran’s European database ปรับปรุง ข้อมูล ล่าสุดเดือ นมกราคม ปี พ.ศ. 2554)
และอัต ราผลตอบแทนที่ค าดการณ์ว ่า จะได้รับ จากตลาดมีค่า เท่า กับ ร้อ ยละ 6 (อ้า งอิง จากผล
การศึกษาของ London Business School)
ดังนั้น เมื่อแทนค่าเข้าไปสมการ CAPM ดังกล่าวแล้วจะได้อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการลงทุนเท่ากับ
𝐸(𝑟𝑢 )

= 2.2 + (0.67x6) = 6.2

จากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว สามารถคานวณมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ (EVA) ในปี พ.ศ 2553-2557 เท่า กับ 883, 841, 872, 924 และ 982 พัน ยูโ ร
ตามลาดับ (ตาราง 3.12 มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจแถวสุดท้าย)
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ตารางที่ 3.12 การวิเคราะห์ด้านการเงินโดยวิธีการประเมินจากรายได้รวมของตราสินค้า
ปี 2550
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ (หน่วย : พันยูโร)
รายได้รวมของตราสินค้า
ต้นทุนการดาเนินการ
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
= (1) – (2)
อัตราภาษี
ภาษี = (3) x (4)
กาไรหลังหักภาษี = (3) – (5)
สินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจ
CAPM (6.2%)
= 6.2% x (7)
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ = (6) – (9)

2551

2552

2553 2554 2555 2556 2557
1
2
3
4
5
7,077 8,088 8,412 8,748 9,098 9,462
5,972 6,554 6,990 7,283 7,546 7,813
1,105 1,534 1,422 1,465 1,552 1,649

6,264
-5,173
1,091

6,824
5,757
1,067

24%
-261
830

21%
-224
843

24%
-265
840

25%
-383
1,151

23%
-327
1,095

23%
-337
1,128

23%
-357
1,195

23%
-379
1,270

2,661
-165

3,334
-207

3,810
-236

4,321
-268

4,004
-248

4,128
-256

4,373
-271

4,645
-288

669

636

604

883

841

872

924

982

ที่มา : ดัดแปลงจาก Rita Leao Furtado Gomes, 2011, Master thesis: ZARA: a case study about brand valuation ,
Catholic University of Portugal, Porto

ขั้นตอนที่สองของการประเมินมูลค่าตราสินค้า ZARA คือ การแยกรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสินค้า ZARA ออกทั้งหมด โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการ
ซื้อสิน ค้า อาทิ คุณภาพสินค้า ที่ตั้งของร้านค้า ภาพลักษณ์ของตราสินค้า การให้บริการ เป็นต้น
ทั้งนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะถูกนามาคิดถัวเฉลี่ยเพื่อหาค่า Role Brand Index (RBI) หรือเป็น
ค่า Royal rate ของตราสินค้า ZARA
อนึ่ง จากผลศึกษาของ Interbrand ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการเกี่ยวกับตราสินค้า
พบว่า ตราสินค้า ZARA ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าปลีกของโลก
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าตราสินค้า ZARA เป็นตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อกาลังซื้อของผู้บริโภคได้อย่าง
มากหากเทียบกับบริษัทคู่แข่งแล้ว ด้วยเหตุนี้การประเมินมูลค่าตราสินค้า ZARA จึงตั้งสมมติฐาน
ว่าค่า RBI หรือค่า Royalty rate เท่ากับร้อยละ 30 ซึ่งทาให้รายได้จากตราสินค้าเท่ากับร้อยละ
30 ของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ขั้น ตอนที่ส ามของการประเมิน มูล ค่า ตราสิน ค้า ZARA คือ การวิเ คราะห์จุด แข็ง ของ
สินค้าเพื่อนาไปใช้เป็นอัตราคิดลดของรายได้ตราสินค้ า โดยการประเมินจุดแข็งของตราสินค้าจะ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของปัจ จัย ต่าง ๆ อนึ่ง การกาหนดคะแนนของปัจจัยต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูล
เชิงลึกจานวนมากเกี่ย วกับตราสินค้า ซึ่งกรณีศึกษานี้ไม่ส ามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ จึงทาได้
เพีย งการเปรีย บเทีย บบรรทัดฐานของตราสิน ค้าในอุดมคติและกาหนดคะแนนของปัจจัย ต่าง ๆ
เทียบกับจุดแข็งของตราสินค้า ZARA (รายละเอียดตามตารางที่ 3.13)
42

บทที่ 3 วิธีกำรประเมิน มูลค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ

ทั้ง นี้ ZARA เป็น ตราสิน ค้า ที่เ ติบ โตและเป็น ผู ้นาในตลาดสิน ค้า แฟชั่น และมีก ารขยาย
ธุร กิจ ไปต่างประเทศกว่า 77 ประเทศทั่ว โลก มีการพัฒ นาออกแบบสินค้าให้ทันสมัย มียอดขาย
สินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายธุรกิจเพื่อให้บริการร้านค้าออนไลน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
จุดแข็งที่สาคัญของตราสินค้า ซึ่งคะแนนที่ได้รับจะถูกนามาคิดเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ต่างกันขึ้นอยู่กับ
แต่ละปัจจัย ซึ่ง ZARA ได้คะแนนจุดแข็งของตราสินค้าเท่ากับ 82 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตารางที่ 3.13 คะแนนจุดแข็งของตราสินค้า ZARA เทียบกับบรรทัดฐานในการประเมิน
ปัจจัย

บรรทัดฐานการประเมิน

การเป็นผู้นา

สัดส่วนตลาด ตาแหน่งในตลาด การแบ่งกลุ่มตลาด
ความกังวลของตราสินค้า
ประวัติ ตาแหน่งในปัจจุบัน ความพึงพอใจ ความ
ซื่อสัตย์ของลูกค้า
โครงการการแข่งขัน การเติบโตของตลาด ยอดขาย
มูลค่าการขาย
ตลาดในต่างประเทศ ประวัติการส่งออก
เงื่อนไข การดึงดูดใจ
คุณภาพ สัดส่วนการโฆษณา
วันที่จดทะเบียน การติดตามประเมินผลทางกฎหมาย

ความมั่นคง
สภาวะตลาด
การขยายตลาด
ความทันสมัย
การสนับสนุน
การป้องกัน
จุดแข็งของตราสินค้า

25

คะแนนของ
ZARA
22

15

12

10

8

25
10
10
5
100

19
8
7
5
82

คะแนนเต็ม

ที่มา: Rita Leao Furtado Gomes, 2011, Master thesis: ZARA: a case study about brand valuation, Catholic
University of Portugal, Porto.

ขั้นตอนสุด ท้า ยของการประเมินมูลค่าตราสินค้า ZARA คือ การคานวณมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของรายได้ตราสินค้าที่ประมาณการและนามาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้อัตราคิดลดของ
ตราสินค้ามีค่าเท่ากับร้อยละ 6.2 ซึ่งคานวณได้จากสูตรอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุน (CAPM) ที่ไ ด้กล่า วไปข้า งต้น แล้ว นั้น นอกจากนี้ค ะแนนจุดแข็งของตราสินค้า ยังสามารถ
นามาแปลงเป็นอัตราคิดลดได้อีกเช่นกัน
อนึ่ง การคานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของรายได้ตราสินค้าสามารถคานวณได้จากสูตรดังนี้
𝑁

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑡=1

เมื่อ

𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝑁

= จานวนปีทั้งหมดของรายได้กระแสเงิ นสดที่ใช้ในการประมาณการ

𝑡

= ปีที่ 1, 2, 3, …. ถึง N

𝐶𝐹

= กระแสเงินสด หรือรายได้ของตราสินค้า

𝑖

= อัตราคิดลด (อัตราคิดลดตราสินค้า)
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามูลค่าของตราสินค้าจะมีอัตราการเติบโตได้ไม่สิ้นสุด แต่ภ ายใต้การ
ประเมิน มูล ค่า ตราสิน ค้า นี ้ส มมุติใ ห้ ป ระมาณการรายได้ไ ว้เ พีย ง 5 ปีเ ท่า นั้น ดัง นั้น จึง สามารถ
ประเมิน มูล ค่า ตราสิน ค้า ZARA ได้เ ท่ากับ 6.17 ล้า นยูโ ร หรือมีมูล ค่า ตราสิน ค้า ประมาณ 7.20
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ตารางที่ 3.14)
ตารางที่ 3.14 การคานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของรายได้ของตราสินค้า
รายการ
1
2
3
4
5
6

ปี

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (จากตาราง 3.12)
สัดส่วนความนิยมของตราสินค้า (Role
Brand Index : RBI)
รายได้จากตราสินค้า = (1) x (2)
คะแนนจุดแข็งตราสินค้า (จากตาราง 3.13) 82
อัตราคิดลดตราสินค้า
6.2%
(ค่า CAPM ตาราง 3.12)
รายได้ตราสินค้าคิดลด
=

(3)
(1+6.2%)𝑡

2553
1
883
30%

2554
2
841
30%

2555
3
872
30%

2556
4
924
30%

2557
5
982
30%

265

252

262

277

295

249

224

218

218

218

เมื่อ t = 1, 2, 3, 4, 5

7

รายได้ตราสินค้าคิดลดสุทธิ (ปี 1-5)
= 249 + 224 + 218 + 218 + 218
8 อัตราการเติบโตระยะยาว
9 มูลค่าตราสินค้าสุทธิ ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป
10 มูลค่าตราสินค้า = (7) + (9)

1,127
1.8%
5,044
6,172

หมายเหตุ : มูลค่าตราสินค้าสุทธิ ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หาได้จาก 1.8% คูณด้วยรายได้ปีท่ี 5 + 1.8% คูณด้วยรายได้ปีท่ี 6 +
1.8% คูณด้วยรายได้ปีท่ี 7 + ...
ที่มา : ดัดแปลงจาก Rita Leao Furtado Gomes, 2011, Master thesis: ZARA: a case study about brand valuation,
Catholic University of Portugal, Porto

3.3 สรุปผลการศึกษา
จากหลักการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจะเห็นได้ว่า มีหลั กการและวิธีการในการ
ประเมินทั้งแบบพื้นฐาน ทั้งการปรับใช้วิธีการอื่นโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ร่วมการประเมิน รวมทั้ง
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อให้ได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะสามารถสะท้อนมูลค่าได้
อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในทางหลักการจะมีแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่หลากหลายแตกต่างไปตามปัจจัยหรือสมมติฐานที่นามาใช้พิจารณา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
หลักการในการประเมินส่วนใหญ่จาเป็นต้องดูจากความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การนาไปใช้ด้วย
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การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการนาทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้เป็นหลักทรัพย์ ค้าประกันเงินกู้ของต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน โดยการศึกษา
ส่ว นแรก เป็น การศึกษาระบบการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ค้าประกันเงินกู้ในรายประเทศ 9
ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฮ่ องกง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
จีน และอินเดีย
การศึกษาในส่วนที่สอง เป็นการศึกษาระบบการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการ
ระดมทุนของต่างประเทศ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงมาตรการที่ใช้ในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดระบบการ
ระดมทุน โดยใช้ท รัพ ย์สิน ทางปัญ ญา และการศึกษาส่ว นสุด ท้า ย เป็น การวิเ คราะห์แ ละสรุป ผล
การศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของต่างประเทศ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์สาหรับระบบ
การระดมทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยในเนื้อหาส่วนถัดไป

4.1 ระบบการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ค้าประกันเงินกู้รายประเทศ
ในปัจจุบัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธุรกิจ โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา มีความสาคัญต่อ
การทาธุรกิจอย่างมาก ธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการใช้สินทรัพย์ทางความรู้เหล่านี้ในการเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพ และเพิ ่ม ความสามารถในการท าก าไรให้แ ก่บ ริษ ัท 12/13 อย่า งไรก็ต าม การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลใน
หลายประเทศได้ดาเนินนโยบายเพื่อให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไป
โดยสะดวกมากขึ้น
ประสบการณ์ในต่างประเทศ พบว่า ธุรกิจ SMEs ส่วนมากใช้เงินทุนส่ว นตัวหรือจากการ
ระดมทุนด้วยหุ้น (เช่น การลงทุนโดยตรงของบริษัท Venture capital) หากมีทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างไรก็ตาม การระดมทุนผ่านการกู้ยืมเงินก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจสาหรับภาคธุรกิจเนื่องจากไม่
เกิด การลดสัด ส่ว นในการถือ หุ ้น ของตนเองลง 14 บริษัท ขนาดใหญ่ที่ส ามารถใช้ป ระโยชน์จ าก
ท รัพ ย์ส ิน ท า ง ปัญ ญ า ใ น เ ชิง พ า ณิช ย์ไ ด้อ ย่า ง เ ต็ม ที ่แ ล ะ ส า ม า ร ถ กู ้ย ืม เ งิน ไ ด้ง ่า ย ก ว ่า

12

OECD. 2013. Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation
OECD. 2015. IP-Based Financing of Innovative Firms
14 Harhoff ,2009. The role of patents and licenses in securing external finance for innovation, EIB Papers,
ISSN 0257-7755, Vol. 14, Iss. 2, pp. 74-97. European Investment Bank.
13
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ซึ่งใช้ทรัพย์สิน ทางปัญญาในการเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน และ/หรือ กระแสรายได้ในอนาคต ใน
การกู้ยืมเงิน เช่น การประเมินรายได้จากการให้ licensing (Brassell and King, 2013) 15
อย่างไรก็ตาม บริษั ทขนาดเล็กยัง มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงิน และ
มีต้นทุนทางการเงินที่สูง ทั้งนี้ มีสาเหตุจากความลาบากในการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปปรับใช้ใน
บริษัทอื่น เนื่องจากจะต้องใช้ร่วมกับ สินทรัพย์มีตัว ตน และความรู้ความสามารถเฉพาะทางของ
บุค ลากร นอกจากนี้อ าจมีปัญ หาจากการที่ต ลาดรองของทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญามีส ภาพคล่อ งต่า
ความลาบากในการประเมิน มูล ค่าที่แ ท้จริง สาหรับผู้ซื้อ อันเกิดจากการมีข้อมูล ที่ไม่ส มมาตรกัน
ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ และในบางประเทศ บริษัท SMEs ยังมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ในระดับต่า และพยายามรักษาความรู้ในลักษณะของความลับทางการค้า (Trade secret) เช่น ใน
ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เป็นต้น (OECD, 2015)
ในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือ
ในการเข้า ถึง แหล่ง เงิน ทุน ของบริษัท SMEs เพิ่ม มากขึ้น โดยมีค วามพยายามหลายรูป แบบทั้ง
การพึ่งพากลไกตลาดในการให้เงินทุน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อตลาดดังกล่าว และ
การให้เงินทุนโดยภาครัฐ
4.1.1 สาธารณรัฐสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็น ประเทศที่มีร ะบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญ ญาที่ดี โดยใน WEF Global
Competitiveness Report 2015/201616 ประเมินว่าประเทศสิงคโปร์มีระบบสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดีเป็นอันดับที่ 4 จากที่ประเมินทั้งหมด 140
ประเทศ อย่างไรก็ตาม งานศึกษาทางวิช าการพบว่าภาคธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ยังมีการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากระบบทรัพย์สินทางปัญญาไม่มากนั ก โดยรายงานในปี พ.ศ. 2555 พบว่ายังมีโอกาส
ในการพัฒนาอยู่มาก โดยเฉพาะด้านการสร้างตลาดสาหรับทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบังคับใช้กฎหมาย (Wong et al., 2012) 17
ในประเทศสิงคโปร์ การให้กู้ยืมเงินยังเป็นแบบอนุรักษ์นิยม กล่าวคือไม่นิยมใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาในการคานวณการให้สินเชื่อ ด้วยเหตุนี้ธุรกิจที่มีทรัพย์สินทางปัญญามากแต่มีสินทรัพย์
ที่มีตัวตนน้อยจึงมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้

15

Brassell, Martin and Kelvin King. 2013. Banking on IP? The role of intellectual property and intangible
assets in facilitating business finance
16 Schwab, Klaus. The Global Competitiveness Report 2015-2016
17 Wong, P.K., Y.P. Ho, A. Singh & C.C. Hang. 2012. Intellectual Property Rights in the Global Digital
Convergence Space: Opportunities for Singapore as an IP Hub
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เทคโนโลยีขั้นสูงของสิงคโปร์ (Intellectual Property (IP) Hub Master Plan, 2013) 18 โดย IP
Steering Committee ได้ก ล่า วถึง อุป สรรคในการใช้ท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาในการเข้า ถึง แหล่ง
เงินทุนของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ 1) การที่ตลาดรองสาหรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญายังมี
ขนาดใหญ่ไม่พอ 2) ความไม่เชื่อมั่นในมูลค่าประเมินของทรัพ ย์สินทางปัญญา 3) ความผันผวนของ
มูลค่าจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกฎหมาย 4) ความต้องการในการบังคับใช้กฎหมาย
และ 5) ความโปร่งใสของตลาด (Rodyk & Davidson LLP, 2014) 19
ทั้งนี้ เพื่อพัฒ นาให้เกิดการใช้ประโยชน์จ ากทรัพ ย์สิน ทางปัญญาให้มากขึ้น รัฐ บาลของ
สิงคโปร์พยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะที่เป็นการ
สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) โดยปฏิบัติตามแผนแม่บทการเป็น ศูนย์กลางทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเอเชีย (Global IP Hub in Asia) ซึ่งจัดทาขึ้นโดย IP Steering Committee โดยมี
เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ 3 ประการ และปัจจัยสู่ความสาเร็จ 2 อย่าง ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แผนกลยุทธ์ในการเป็นศูนย์กลางทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเอเชียของ
ประเทศสิงคโปร์
เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์
1. ศูนย์กลางของธุรกรรมและ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา

กลยุทธ์/การดาเนินงาน
 ดึงดูดตัวกลางทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาชั้นนา และผลักดันนโยบาย
ในการสร้างตลาด
 อานวยความสะดวกสาหรับธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดย
การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
และเพิ่มความโปร่งใสและความแน่นอนในการทาธุรกรรม
2. ศูนย์กลาง IP filings ที่มี
 ให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพระดับ world-class และสร้างความร่วมมือกับ
คุณภาพ
สานักงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ
3. ศูนย์กลางสาหรับการยุติข้อ  เพิ่มความสามารถในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
พิพาทด้าน IP
ปัญญาและการพัฒนาศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์/การดาเนินงาน
1. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  สร้างบุคลากรที่มีความสามารถในระดับนานาชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ในทักษะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและเชื่อมโยงกับประเทศ
อื่นๆ และพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
2. ระบบนิเวศที่เอื้อต่อกิจกรรม  พัฒนาระบบนิเวศทางด้านภาษีที่สามารถดึงดูดทรัพย์สินทางปัญญา
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
และกิจกรรมด้านการบริหารทีส่ าคัญ
 สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความก้าวหน้าในการเป็นผู้นาทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสร้างภาพลักษณ์ดงั กล่าวต่อนานาชาติ
18
19

IP Steering Committee. 2013. Intellectual Property (IP) Hub Master Plans
Rodyk & Davidson LLP. 2014. Intellectual Property as Security and the IP Financing Scheme in Singapore
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ที่มา: Intellectual Property (IP) Hub Master Plan (2013)

องค์ประกอบหนึ่งของการเป็นศูนย์กลางทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์
ก็คือ การสร้างระบบนิเวศสาหรับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีความสาคัญต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยระบบนิเวศดังกล่าวมีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่จาเป็น ดัง
แสดงในรูปที่ 4.1 กล่าวคือ จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ทั้งธุรกิจในด้านวิจัย เจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา นักลงทุน ตัว กลางในการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประเมินมูล ค่า แหล่งเงินทุน
รวมถึงตลาดการแลกเปลี่ ยนและประมูลทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสรุปได้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ 3
ประเภท ดังนี้
 องค์ประกอบของตลาด – ตัวกลาง/โบรกเกอร์, ระบบตลาด (Marketplace platform),
รูปแบบการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลาย (Emergent marketplace
functions)
 ทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน – การกู้ยืมเงินด้วยทรัพย์สินทางปัญญา, การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ และกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา
 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและบริการสนับสนุนอื่นๆ
สาหรับผู้มีบทบาทในองค์ประกอบต่างๆ ของระบบนิเวศของตลาดทรัพย์สินทางปัญญานั้น
ประเทศสิง คโปร์ไ ด้เ น้น ที่จ ะใช้ก ลไกที่มีภ าคเอกชนเป็น ผู้มีบทบาทหลัก ในขณะที่ภ าครัฐ เข้า ไป
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น และทาการดึงดู ดให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญหรือเป็นบริษัทชั้นนา
ของโลก เข้ามาให้บริการในประเทศ เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
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รูปที่ 4.1 ระบบนิเวศตลาดทรัพย์สินทางปัญญา

ที่มา: Intellectual Property (IP) Hub Master Plan (2013)

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้ว ยทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับตลาด
ทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากการระดมทุนเป็นช่องทางสาคัญในการนาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ เพราะทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีมูลค่าทางธุรกิจและมีกระแสรายได้ในอนาคตใน
ตัวเอง รูปแบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 3 รูปแบบสาคัญที่จะได้รับการผลักดัน คือ
1. การกู ้ย ืม เงิน ด้ว ยทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา (IP-backed lending) ไม่ว ่า จะเป็น การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันบางส่วนหรือทั้งหมด
2. การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ (IP Securitization) ซึ่งเป็นการคิดลด
มูลค่าอนาคตจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กระแสเงินสดจากการให้บริษัทอื่นใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
3. กองทุนทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fund) เป็นกองทุนซึ่งลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาใน
เชิงกลยุทธ์ เช่น การซื้อทรัพย์สิน ทางปัญญามาเพื่อทา licensing การลงทุนเพื่อนาทรัพย์สินทาง
ปัญญามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่มีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
อนึ่ง รูปแบบของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นจาเป็น ต้องมีความหลากหลาย เนื่องจากการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป และมักใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของ
ห่ว งโซ่มูล ค่าของทรัพย์สิน ทางปัญญาที่ไม่เหมือนกัน เช่น การเข้าถือหุ้นโดยบริษัทเงินทุน หรือ
Venture capital มักลงทุน ในขณะที่ธุรกิจมีความเสี่ยงสูงซึ่งมักเป็นขั้นเริ่มต้นของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ในขณะที่การกู้ยืมเงินนั้นมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญาสามารถสร้างมูลค่า
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ในเชิงพาณิชย์ได้ และการแปลงเป็นหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นเมื่อการสร้างมูลค่านั้นเป็นที่ประจักษ์ใน
วงกว้าง ดังรูปที่ 4.2
ในขั้นต้น สิงคโปร์ได้ผลักดันการกู้ยืมเงินด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเล็งเห็นว่าช่อง
ทางการระดมทุนด้วยสินเชื่อเป็นช่องทางที่มีความพร้อมที่จะปรับเอาทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปร่วม
ในการพิจารณาสินเชื่อ ในขณะที่ช่องทางอื่น ๆ เป็นช่องทางที่สามารถช่วยสร้างความหลากหลายและ
ทาให้มีผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่เป็นช่องทางที่สิงคโปร์อาจพัฒนาในขั้นต่อไป
รูปที่ 4.2 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบต่าง ๆ ตามขั้นของทรัพย์สินทางปัญญา

ที่มา: Intellectual Property (IP) Hub Master Plan (2013)

เพื่อแก้อุป สรรคในการใช้ทรัพย์สิน ทางปัญญาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 5 ประการที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น IP Steering Committee จึงเสนอให้ตอบสนองต่ออุปสรรคด้วยมาตรการต่าง ๆ
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.2 คือ การที่ประเทศสิงคโปร์จะต้องสร้างตลาดทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาของตนเอง โดยเน้น ดึงดูดบริษัททางด้านทรัพย์สินทางปัญญาชั้นนาของโลกเข้ามาตั้ง
สานักงานภูมิภาคในประเทศสิงคโปร์ ทั้งสถาบันการเงินรูปแบบต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน
มูลค่า และสานักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ เพื่อสร้างมาตรฐาน
และพยายามให้ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการยอมรับในฐานะทรัพย์สินที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ สิงคโปร์จึงมีความพยายามในการกาหนดมาตรฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทางปัญญา
รวมถึงกาหนดมาตรฐานให้เผยแพร่ข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
ตารางที่ 4.2 อุปสรรคและการดาเนินนโยบายเพื่อแก้ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอในการแก้ปัญหา

1) ตลาดรองสาหรับการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญายังมี
ขนาดใหญ่ไม่พอ

พัฒ นาตลาดทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา โดยสนับ สนุน และร่ว มลงทุน ในตลาด
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สถาบันทางการเงินมีตลาดในการขายทรัพย์สินทาง
ปัญญา

2) ความไม่เชื่อมั่นในมูลค่า
ประเมินของทรัพย์สินทาง
ปัญญา

จัดตั้ง Center of Excellence for IP Valuation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การประเมินมูลค่าและกาหนดมาตรฐานขั้นต่า
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อุปสรรค
3) ความผันผวนของมูลค่าจาก
การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและกฎหมาย

ข้อเสนอในการแก้ปัญหา
รัฐบาลร่วมมือกับภาคธุรกิจในการสร้างความโปร่งใสในการทาธุรกรรมทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การบันทึกธุรกรรมกับสานักทรัพย์สินทางปัญญาของ
สิงคโปร์ และให้บ ริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ปิด เผยข้อ มูล ธุร กรรม
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4) ความต้องการในการบังคับใช้ พัฒ นาและทาการสร้า งภาพลัก ษณ์ใ ห้สิงคโปร์เ ป็น ผู้นาในการระงับ ข้อ พิพ าท
กฎหมาย
ทางกฎหมาย โดยการเพิ่มความสามารถของศาล และการดึงดูด arbitrators
ชั้นนาของโลกเข้ามายังประเทศสิงคโปร์
5) ความโปร่งใสของตลาด

ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน

ที่มา: ดัดแปลงจาก Rodyk & Davidson LLP (2014)

ภายหลัง จากการรับ แผนแม่บ ทการเป็น ศูน ย์ก ลางทางด้า นทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเอเชีย
รัฐ บาลสิงคโปร์จึงได้มีการจัดทาและดาเนินนโยบายตามข้อเสนอของ IP Steering Committee
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 นโยบาย IP financing scheme เป็นนโยบายที่รัฐบาลเข้าไปมีบทบาทในการอุดหนุนการให้
สินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารพิจารณาทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทที่กู้ยืมเงิน สร้างความสามารถในการให้เงินทุนด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาแก่สถาบันการเงิน และช่วยให้บริษัทที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น
ในทางปฏิบัติ บริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ที่ต้องการกู้ยืมเงินจะต้องติด ต่อเพื่อขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน (ซึ่งในปัจจุบันมี 3 รายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ DBS Bank, UOB และ
OCBC) หลังจากนั้น จะต้องทาการว่าจ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อตีราคาสิทธิบัตรของตนเอง
จากนั้น สานักทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์จะจ่ายเงินอุดหนุนสาหรับการประเมินมูลค่า
สาหรับสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว โดยให้เงินอุดหนุนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการ
ประเมิน หรือ ร้อยละ 2 ของมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
 เพื่อแก้ปัญหาความไม่เชื่อมั่นในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สานักทรัพย์สินทางปัญญาของ
ประเทศสิ ง คโปร์ จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง Center of Excellence for IP valuation เพื่ อ ท าการวิ จั ย วิ ธี ก าร
ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น การฝึ ก อบรม สร้ า งแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (best practice) และให้ ก ารรั บ รอง
(Accreditation) แก่ บ ริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น เอกชน (OECD, 2015) โดยในปั จ จุ บั น ศู น ย์
ดังกล่าวได้มีการรับรองการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเอกชนจานวน 3 แห่ง คือ
บ ริ ษั ท Consor Intellectual Asset Management, Deloitte & Touche Financial Advisory
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Services แ ล ะ Duff & Phelps Singapore ( เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง Intellectual Property Office of
Singapore)
 สถาบันการเงินที่ทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินทุนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถเข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Financial Training
Scheme ซึ่งจัดขึ้นโดย Monetary Authority of Singapore
 ตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ (Singapore Exchange) ทาการส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ทาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทรัพ ย์สินทางปัญญา ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุน
สามารถประเมินความสามารถของบริษัทและแนวโน้มของการเติบโตของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
 ส านั ก ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของประเทศสิ ง คโปร์ ท าการลงทุ น ในระบบการค้ น หาและ
ตรวจสอบ (Search & Examination) สิทธิบัตร เป็นจานวนเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดึงดูดการ
จดสิทธิบัตรในประเทศสิงคโปร์ และลงทุน 15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนา IP Academy
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในการฝึ ก อบรมด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา รวมถึ ง จั ด ท า IP Competency
Framework (IPCF) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพและทักษะที่เกี่ยวข้องทางด้านทรัพย์สิน ทาง
ปัญญาให้แก่บุคลากรภายในของภาครัฐ
ทั้งนี้ นโยบาย IP financing scheme ของประเทศสิงคโปร์นั้นมีกลุ่มเป้าหมายคือบริษัทที่
มีสินทรัพย์น้อยแต่มีทรัพย์สินทางปัญญามาก โดยในปัจจุบันยังเป็นโครงการทดลองระยะเวลา 2 ปี
วงเงิน 100 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งสิ้นสุดเมื่อกลางปี พ.ศ. 2559 นี้ การให้สินเชื่อดังกล่าวมีกลไกที่
ใช้ต ลาดนา กล่า วคือ ให้ส ถาบัน การเงิน เอกชนที่เ ข้า ร่ว มโครงการเป็น ผู้กาหนดปริม าณวงเงิน
สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยด้วยตนเอง 20 หรืออีกนัยหนึ่ง รัฐบาลไม่ได้เป็นการเข้าไปแทรกแซงการให้
สินเชื่อ แต่ส่งเสริมและอุดหนุนให้เกิด ตลาดสินเชื่อดังกล่าวขึ้น
รูปแบบดังกล่าวเป็นวิธีการส่งเสริมโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดย
ภาครัฐ และให้เ อกชนเข้ามามีบ ทบาทในขั้นตอนการทาธุรกิจเอง ซึ่งภายใต้รูป แบบดังกล่า วจะ
สังเกตได้ว่า ผู้เล่น ในขั้น ตอนต่าง ๆ นั้นจะมีความเป็นอิส ระจากกัน ดังตา รางที่ 4.3 ที่แก้ปัญหา
เรื่องความไม่แน่น อนที่เกิดจากความไม่ส มมาตรของข้อมูล (Information asymmetry) ซึ่งเป็น
ปัญหาสาคัญที่ทาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้น้อย
ตารางที่ 4.3 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในโครงการ IP financing scheme
20

ผู้ที่กู้ยืมโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญานี้มีอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมอยู่ท่ีร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 7.5 สาหรับวงเงินกู้ยืมระยะเวลา 1
ถึง 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ตากว่
่ าการกู้ยืมเงินของบริษัทขนาดเล็กที่ร้อยละ 8 ถึง 10 (บทความโดย Patrick Mirandah
Co. ในเว็บไซต์ Asiaiplaw.com) โดย DBS Bank ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้สินเชื่อในวงเงิน
สูงสุด 5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และขั้นต่า 1 แสนเหรียญสิงคโปร์
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บทบาทหน้าที่
กาหนด
หลักเกณฑ์ใน
การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ประเมินมูลค่า

พิจารณาให้
สินเชื่อ

ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียด
ส า นัก ทรัพ ย์ส ิน ทา งปัญ ญ า (Intellectual กาหนดวิธีการ (Methodology) ใน
Property Office of Singapore: IPOS)
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เป็นมาตรฐาน และใช้ระบบการให้
การรับรอง (Accreditation) ต่อ
เอกชน
บริษัท ประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์สิน และสานัก งาน ประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน และจัด ท า
บัญชี
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 Consor Intellectual Asset
Management
 Deloitte & Touche Financial
Advisory Services
 Duff & Phelps Singapore
สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
ให้สินเชื่อแก่บริษัทที่จดทะเบียนใน
สิงคโปร์ โดยพิจารณามูลค่าทรัพย์สิน
 DBS Bank
ทางปัญญาตามรายงานของผู้ประเมิน
 UOB

 OCBC
ให้การสนับสนุน สานักทรัพย์สินทางปัญญา (IPOS)

ใ ห้ก า ร อุด ห นุน ค่า ใ ช้จ ่า ย ใ น ก า ร
ประเมินแก่ภาคธุรกิจที่ มีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและต้องการกู้ยืมเงิน

ที่มา: จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย

4.1.2 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
ประเทศเกาหลีใต้มีความพยายามที่จะผลักดันประเทศของตนให้เป็นประเทศเศรษฐกิจ
สร้า งสรรค์ (Creative economy) หนึ่งในองค์ประกอบสาคัญ คือ ระบบทรัพย์สิน ทางปัญญาที่ดี
และมีการใช้งานโดยภาคเอกชนในวงกว้าง ภาครัฐ จึงมีความพยายามพัฒ นาระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างรอบด้าน โดยใช้นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนพัฒนาการของทรัพย์สินทางปัญญา
ในประเทศ (Joonseok, 2014)21
ส านัก ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาของประเทศเกาหลีใ ต้ (Korean Intellectual Property
Office: KIPO) ซึ่งทาหน้าที่ในการรับ จดทะเบีย นทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นจดสิท ธิบัตร มี
บทบาทในการสนับ สนุนการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้งาน
เป็น ภารกิจ เพิ่ม เติม (WIPO, 2012)22 โดยได้ทาการสร้า งสถาบัน วิจัย หน่ว ยงานให้ข้อ มูล และ
21
22

Joonseok, Lee. 2014. Korea’s recent IP policy and developments in IP system (ไฟล์นาเสนอ PowerPoint)
WIPO. 2012. The Economics of Intellectual Property in the Republic of Korea
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บริก ารที่ป รึก ษา การสนับ สนุน การศึก ษาในการสร้า งนวัต กรรม นอกจากนี้ ยัง ได้ทาการสร้า ง
โครงสร้างพื้น ฐานในการทาธุร กรรมที่เ กี่ย วข้องกับ ทรัพย์สิน ทางปัญญาโดยมีเ ป้า หมายเพื่อช่ว ย
บุค คล หรือ บริษ ัท ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ ่ง KIPO ได้ท าการพัฒ นาด้า นการตรวจสอบ
(Examination) และดาเนินนโยบาย IP Financing รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation)
การระดมทุน โดยใช้ท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาในประเทศเกาหลีก็ม ีปัญ หาเช่น เดีย วกัน กับ
ประเทศอื่น โดยเฉพาะในด้านการประเมิน มูล ค่า เนื่องจากธนาคารพาณิช ย์ไ ม่ส ามารถประเมิน
มูล ค่า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาได้อ ย่า งแม่น ย า หากยึด มาเมื ่อ ผิด นัด ช าระหนี ้แ ล้ว น าไปขาย
ทอดตลาด หมายความว่าการระดมทุนจะยังพิจารณาหลักทรัพย์ค้าประกันประเภทอื่นเป็นหลัก ซึ่ง
ทาให้บ ริษัทขนาดเล็กที่มีทรัพย์สิน ทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจยังมีข้อจากัดใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ด้วยเหตุนี้ การสร้างระบบเพื่อให้เอื้ออานวยต่อการระดมทุนด้วยทรัพย์สินทางปัญญานั้น
จึง เป็น เรื ่อ งที่มีค วามส าคัญ อย่า งมาก โดยเกาหลีใ ต้มีก ารให้ค วามช่ว ยเหลือ ทางด้า นการเงิน
3 รูปแบบ (GFPI, 2014) 23 คือ
 การให้สินเชื่อในการซื้อทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับบริษัทใหม่ (Startups) โดย Korea
Development Bank (KDB)
 การประกันสินเชื่อโดยนาเอาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเข้ามาคานวณ โดยค้าประกันให้กับ
บริษัทลงทุนประเภท Venture capital และ บริษัทขนาดเล็กมาก (MSME)
 การให้สินเชื่อและระดมทุนสาหรับบริษัท SME ที่อยู่ในขั้น Mature stage
ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้สนับสนุนให้มีโครงการกู้ยืมเงินโดยให้ผู้ที่มี
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาสามารถกู้ยืม เงิน ได้ง่า ยขึ้น ผ่า นการให้กู้ยืม เงิน ของ KDB และ Industrial
Bank of Korea เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี พ.ศ. 2557 (KIPO, 2014)24 โดยมีวงเงินกู้สูงสุดต่อ
ราย 2 พันล้านวอน หรือ 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังดึงดูดให้ธนาคารพาณิชย์
สนใจในการปล่อยกู้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น โดยมีธนาคาร Woori Bank, Shinhan Bank
และ Kookmin Bank เข้าร่วมโครงการด้วย (Joonseok, 2014)
ทั้งนี้ผู้เข้า รับ สิน เชื่อจะต้องผ่านการประเมินจากอีก หน่ว ยงานอื่น คือ Korea Invention
Promotion Association (KIPA) หรือ Korea Technology Finance Corporation (KIBO) โดย
23
24

GPFI. 2014. Enhancing SMES Access to Finance: Case Studies
KIPO. 2014. Annual Report 2014
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วิธีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้โดยทั้งสององค์กร คือ การคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted cash flow: DCF) อาทิมูล ค่า ของสิท ธิบัต รมีค่า เท่า กับ กาไรที่ส ามารถสร้า งได้ใ น
อนาคตทั้งหมดจากการขายสินค้าที่ผลิตด้วยสิทธิบัตรนั้น (Oh, 2014)25
นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีค่าใช้จ่ายสูงสาหรับบริษัทขนาดเล็ก (ซึ่ง Oh (2014)
ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งสิทธิบัตร) KIPO จึงให้เงินสนับสนุน SMEs ที่
เข้าร่วมโครงการ IP Financing ข้างต้นสาหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ร้ อ ยละ 60 – 80 (Oh, 2014) และในภายหลั ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน Korea Institute of
Intellectual Property Evaluation & Transaction: KIPET) เมื่ อ พ.ศ. 2557 ขึ้ น มาช่ ว ยในการ
ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งกระบวนการในการให้สินเชื่อนั้นเป็นไปดังรูปที่ 4.3
รูปที่ 4.3 กระบวนการในการให้สินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์คาประกั
้
น

ที่มา: GPFI (2014)

ทั้งนี้ เกาหลีใต้ยังใช้ป ระโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเดิม คือ การค้าประกัน สินเชื่อของ
บริษัท Korea Credit Guarantee Fund ในการเข้าช่ว ยค้าประกันการกู้ยืมเงินด้วยเพื่อเป็นการ
ลดภาระความเสี ่ย งให้แ ก่ธ นาคารผู ้ใ ห้ส ิน เชื ่อ เพื ่อ ให้เ กิด ตลาดการให้ส ิน เชื ่อ ด้ว ยทรัพ ย์ส ิน
ทางปัญญาขึ้น
เนื่องจากธนาคารที่รัฐ เป็น เจ้าของเข้ามาเป็นผู้ให้เงินสินเชื่อสาหรับทรัพย์สินทางปัญญา
ดังนั้น รัฐจึงต้องมีกลไกในการรองรับและจัดการกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชาระ
หนี้ โดยรัฐได้ทาการจัดตั้งกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา (IP fund) ด้วยเพื่อทาการบริหารทรัพย์สิน
ทางปัญญา (SME case study) ในเวลาต่อมา กองทุนดังกล่าวได้กลายเป็นเครื่องมือในการซื้อและ
รวบรวมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนาไปขายต่อหรือทาการให้อนุญาต (Licensing) ซึ่งมีข้อดีในการ
ป้องกันการถูกฟ้องร้องละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับธุรกิจขนาดเล็กซึ่งอาจไม่มีสภาพ
คล่อ งมากเพีย งพอในการต่อสู้คดี (DEEP Centre, 2014) 26 และยังเป็น ช่องทางในการระดมทุน
เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ (IP Securitization) และเป็น
ช่องทางในการทา sales and license back กล่าวคือ บริษัทที่คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ
25

Oh, Steve. 2014. Status of IP Finance in Korea. Inventus Intellectual Property Group presented in Global
Intellectual Property Summit 2014
26 DEEP Centre. 2014. The Rise of Sovereign Patent Funds: Insights and Implications
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นาทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาไปขายให้แก่ก องทุน เพื่อ ให้ไ ด้เ งิน ก้อ นมา และให้กองทุนทา licensing
กลับมาสู่บริษัทเพื่อนาไปประกอบธุรกิจจริงได้ (GPFI, 2014)
จากกรณีการส่งเสริมการกู้ยืมเงินของประเทศเกาหลีใต้จะเห็นได้ว่า หากใช้การเงินของ
ภาครัฐนาในการให้สินเชื่อเพื่อสร้างตลาดดังกล่าวนั้นสามารถทาได้ แต่ภาครัฐจะต้องลงทุนเองเป็น
จานวนมากและต้อ งสร้างโครงสร้างพื้น ฐานหลายประเภทเพื่อ รองรับการจัด การทรัพ ย์สิน ทาง
ปัญญาเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การจดทะเบียนตลอดจนถึงการบริหารทรัพย์สินหากเกิดการผิดนัดชาระ
หนี้ อย่างไรก็ดี ประเทศเกาหลีใต้ยังมีการวางกลไกที่เป็นระบบ โดยผู้ให้บริการแต่ละประเภทเป็น
คนละหน่ว ยงานกัน ดังที่เห็น ได้จ ากผู้ที่ให้สินเชื่อ ผู้ประเมิน ผู้ค้าประกัน และผู้ให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเป็นคนละหน่วยงานกัน ซึ่งทาให้มีความเป็นอิสระในการทางาน
4.1.3 สหพันธรัฐมาเลเซีย
หน่ว ยงานที่เ ป็น ผู ้กากับ ดูแ ลและส่ง เสริม ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาในประเทศมาเลเซีย คือ
Intellectual Property Corp of Malaysia (MyIPO) ในปี พ.ศ. 2553 MyIPO ได้ริเริ่มโครงการ
ประเมิน มูล ค่า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาซึ่ง เป็น หนึ่ง ในหน่ว ยงานแรก ๆ ในทวีป เอเซีย ที่มีก าร
ดาเนินการดังกล่าว โครงการดังกล่าวมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่า
ของทรัพย์สิน ทางปัญญาที่ส อดคล้องกับความต้องการของทั้ งผู้ให้กู้และผู้กู้ในมาเลเซีย และเพื่อ
ฝึก อบรมพนัก งานสิน เชื่อ ในสถาบัน การเงิน ให้มีทัก ษะในการประเมิน มูล ค่า ของทรัพ ย์สิน ทาง
ปัญญาซึ่งเป็น สิ่งที่จาเป็น หากต้องการจะส่ งเสริมให้ธนาคารและสถาบันการเงินเอกชนต่างๆ รับ
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น หลักทรัพย์ค้าประกันในการปล่อยสินเชื่อหลักสูตรในการอบรมดังกล่าว
ได้รับการรับรองจาก World Trade Institute ที่สวิสเซอร์แลนด์และวิทยากรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้า นการประเมิน ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาจากหลากหลายประเทศทั ่ว โลก เช่น สหรัฐ อเมริก า
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการสินเชื่อจากทรัพย์สินทางปัญญาที่เรียกว่า
Intellectual Property Financial Scheme (IPFS) ซึ่งดาเนินการโดยรัฐ วิส าหกิจที่มีภ ารกิจใน
การส่งเสริมแหล่งเงินทุนให้แก่ SMEs และธุรกิจเกิดใหม่ ในสาขาสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
และสาขาธุรกิจอื่นๆ ที่มีการขยายตัวในอัตราที่สูงในเอเซียที่มีชื่อว่า Malaysia’s Debt Venture
Berhad (MDV) โดยรัฐได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อไว้ 200 ล้านริงกิต หรือประมาณ 1800 ล้านบาท
ณ ต้นปี พ.ศ. 2558 MDV ได้มีการให้สินเชื่อภายใต้โครงการ IPFS ให้แก่ธุรกิจทั้งหมด 11 รายเป็น
วงเงิน 40 ล้านริงกิต หรือประมาณ 360 ล้านบาท27

27

Wong, Adrian (2015), Banking on Intellectual Property, The Edge Malaysia, February 6, 2015
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โครงการสินเชื่อดังกล่าวมีเงื่อนไขในการปล่อยกู้ดังนี้ 28
 วงเงิน ปล่ อยกู้ สู งสุ ด ไม่ เ กิ น 10 ล้ า นริ งกิ ต หรื อ ร้อ ยละ 80 ของมูล ค่ า ของทรัพ ย์ สิ น
ทางปัญญาที่เป็นหลักประกัน ตามมูลค่าที่ต่ากว่า
 สัญญาเงินกู้มีอายุ 5 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาปลอดการชาระหนี้ที่อาจยาวสุดได้ไม่เกิน 1 ปี
 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 (จากรัฐบาล)
 รัฐบาลมาเลเซียจะค้าประกันร้อยละ 50 ของเงินกู้โดยผ่านหน่วยงานค้าประกันสินเชื่อ
ของภาครัฐที่เรียกว่า Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad
 ค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน คือ ร้อยละ 0.5 ต่อปี
อนึ ่ง ในการปล่อ ยสิน เชื่อ ดัง กล่า วภายใต้โ ครงการดัง กล่า ว รัฐ บาลไม่ไ ด้มุ่ง เน้น การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเพียงอย่างเดียว หากแต่ส่งเสริมให้ มีการปล่อยกู้ที่ใช้
ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาควบคู่ไ ปกับ สิน ทรัพ ย์อื่น ๆ เพื่อ จากัด ความเสี่ย งของผู ้ใ ห้กู้ด้ว ย ที่ผ่า นมา
บริษัท ที่ส ามารถใช้ป ระโยชน์จ ากโครงการดังกล่า วมัก จะเป็น บริษัทที่มีประวัติการกู้ยืมเงินจาก
MDV อยู ่เ ดิม เช่น บริษ ัท KRU Studios ซึ ่ง เป็น บริษ ัท ที ่ผ ลิต หนัง 3D animation แต่บ ริษ ัท
ดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศที่ MyIPO ส่งมาซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก 29
ในปี พ.ศ. 2557 MyIPO ได้จัดตั้ง ตลาดทรัพย์สินทางปัญญา (IPR market place) เพื่อ
เปิดให้ธุร กิจสามารถนาเสนอทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการจะจาหน่ายหรือให้เช่าทางเว็ บไซต์ได้
โดยมีร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ชื่อ และรายละเอีย ดของผู้ทรงสิท ธิ ลักษณะของทรัพย์สิน ทางปัญ ญา
โดยสังเขป วันที่จดทะเบียน ความประสงค์ที่จะจาหน่ายหรือให้เช่า รวมทั้งเงื่อนไข ตลอดจนราคา
ที่ต้องการ ตลาดดังกล่าวมีลักษณะที่ค ล้ายคลึงกับ ที่จัดตั้งขึ้น โดยสานักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ของสหราชอาณาจักร หรือ UKIPO หากแต่ต่างกันตรงที่ UKIPO มีแรงจูงใจให้ผู้ทรงสิทธิใช้ตลาด
ดังกล่าวโดยการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิบัตรครึ่งหนึ่ง
ในปัจ จุบัน เว็บ ไซต์ดัง กล่า วมีท รัพ ย์สิน ทางปัญ ญาที่มีก ารเสนอขายหรือให้เช่าประมาณ
175 รายการซึ่งไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมามาเลเซียมีตลาดทรัพย์สินทางปัญญาถึง 3 ตลาด
เข่น Multimedia Development Corporation ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมธุรกิจสื่อและ
สารสนเทศที่มีชื่อว่า IP Connect สาหรับการค้าทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อและ
28

Malaysia Debt Venture Berhad website: www.mdv.com.my/product-services/gvoernmentschemes/intellectual-property-finacning/
29 Lim Wing Hui. Monetising Intellectual Property. The Star online สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี
www.thestar.com.my/sme/2014/05/29/monetising-intellectual-property-plan-to-provide-financing-backed-byideas-as collateral-starts-to/
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สารสนเทศ และ PlaTCom Ventures Sdn Berhad ซึ่งเป็น หน่ว ยงานรัฐ ที่ส่งเสริม การร่ว มทุน
ระหว่างนักลงทุนอิสระหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัว (Business Angels) กับ SMEs
เนื่องจากทั้งสามตลาดมีห ลัก เกณฑ์และวิธีการดาเนิน การที่แ ตกต่างกันจึงเป็นภาระแก่
เจ้า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที ่ต ้อ งให้ข ้อ มู ล และตอบข้อ ซัก ถามอย่า งต่อ เนื ่อ ง ในปัจ จุบ ัน IP
Connect ได้ปิดตัว ไปแล้ว เนื่ องจากขาดการดูแลเว็บ ไซต์ที่ดี โดยเฉพาะในส่ว นของรายละเอีย ด
ข้อมูล ในการติดต่อกับ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากโครงการขาดงบประมาณที่ต่อเนื่อ ง
นอกจากนี้แล้ว การที่ IPConnect มุ่งเป้าไปที่ทรัพย์สินปัญญาที่เกี่ยวกับสาขาสื่อและสารสนเทศ
เท่า นั้น ทาให้ต ลาดมีข นาดจากัด ไม่เ ป็น ที่ส นใจของผู้ล งทุน ต่า งจากเว็บ ไซต์ข อง PlaTCOM ซึ่ง
ครอบคลุมธุรกิจทุกสาขาจึงมีนักลงทุนและ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการจานวนมาก30
ในภาพรวม แม้มาเลเซียจะมีนโยบายที่ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุน
อย่า งชัด เจนมาเป็น เวลาเกือ บ 10 ปีแ ล้ว และมีห ลากหลายหน่ว ยงานและกิจ กรรมที่เ กี่ย วข้อ ง
หากแต่การปล่อยกู้โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันยังคงมีการดาเนินการโดย MDV ซึ่ง
เป็นหน่วยงานรัฐเพียงแห่งเดียว เหตุผลหลักที่สถาบันการเงินหรือสถาบันอื่นๆ เลือกที่จะไม่เข้ามา
เล่นในตลาดดังกล่าว ได้แก่
(1) ขาดฐานข้อมูลที่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น มีการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปค้าประกันหนี้เงิ นกู้อื่นๆ มา
ก่อนแล้วหรือไม่) ทาให้สถาบันการเงินไม่สามารถรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์
ได้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายยังไม่กาหนดให้ผู้ทรงสิทธิจะต้องรายงานการจาหน่าย ให้เช่า
ใช้ หรือการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปค้าประกัน
(2) สถาบั น การเงิ น ขาดความรู้เ กี่ย วกั บการประเมิน มู ล ค่า ของทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญา แม้
MyIPO จะให้บริการฝึกอบรมการประเมินฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่จานวนผู้ที่สอบ
ผ่านยังมีจานวนน้อยมาก
4.1.4 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ฮ่องกงได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 7 ของ Global Innovation Index ในปี พ.ศ. 2556 และ
เป็นอันดับที่ 1 ในทวีปเอเซีย ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายส่งเสริมให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลาง
ของการค้าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Trading Hub) แต่ยังไม่มีนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริม

30

OECD (2015) Boosting Malaysia’s National Intellectual Property System for Innovation, OECD Publication,
Paris.
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การปล่ อยกู้โ ดยใช้ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาเป็นสิ นทรั พย์ค้าประกันแต่ อย่างใด อย่างไรก็ ดี ที่ผ่ านมา
รัฐบาลฮ่องกงได้พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนดังต่อไปนี้
1. ส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (Intellectual Property Department) มี ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมเรื่อง (1) การสืบค้นสิทธิบัตร และ (2) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในระดับนานาชาติเป็นวิทยากร
2. Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ในการพัฒนาตลาดให้แก่ธุรกิจฮ่องกง โดยมีสานักงานที่กระจายอยู่กว่า 40 ประเทศทั่วโลก
ได้สร้าง IP Portal ซึ่งออกแบบมาให้เป็น one-stop shop สาหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อหรือ
เช่าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเว็ บไซต์ดังกล่าวจะมีลิงค์ไปสู่
เว็ บ ไซต์ที่ มีก ารซื้อ ขายทรั พ ย์สิ นทางปั ญญาที่ ห ลากหลาย รวมถึง website IP-Market
place ของสานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเดนมาร์ค ซึ่งมีความตกลงร่วมกับ HKTDC
ในการส่งเสริมให้ธุรกิจทั้งสองประเทศได้เข้าถึงข้อมูลการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน
เว็บไซต์ของทั้งสองประเทศ
4.1.5 ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียไม่มีนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สิน ทางปัญญาเป็นทุน
แต่ อ ย่ า งใด แต่ อ อสเตรเลี ย มี ร ะบบการจดทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์ ส่ ว นบุ ค คล (Personal Property
Securities Register) ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการให้เ ช่าสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนที่สนใจที่จะซื้อหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลางที่ค้าขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา จะสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของและสถานภาพของทรัพย์สินทางปัญญา
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือเช่าได้
4.1.6 สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นาในการใช้กลไกตลาดในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา
โดยมีประวัติในการให้สินเชื่อประเภทนี้มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1880 คริสต์ศักราช
หรือกว่า 130 ปีมาแล้วที่ Thomas Edison ซึ่งเป็นผู้ค้นคิดหลอดไฟได้ใช้สิทธิบัตรของเขาในการค้า
ประกัน เงิน กู้เพื่อ นามาก่อตั้งบริ ษัท General Electric จากการที่ ตลาดการเงิน ในสหรัฐอเมริกามี
ประสบการณ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้าประกันที่ ยาวนาน จึงมีพัฒนาการของ
บริการที่หลากหลายที่สนับสนุนการระดมทุนโดยทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืม
โดยใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (IP-backed loans) การแปลงทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น ทุ น (IP
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Securitization) Mann (2015)31 พบว่า บริ ษัทในสหรัฐ อเมริก ามีก ารใช้ทรัพ ย์สิ น ทางปัญญาเป็ น
หลักทรัพย์ค้าประกันมากขึ้นตามลาดับ โดยในปัจจุบันมีการกู้ยืมเงินที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
หลักทรัพย์ค้าประกันเกินกว่า 40,000 สั ญญาต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ถึงแม้ว่าจะมีธุรกิจหลาย
ประเภทที่สามารถใช้ ทรั พย์สินทางปัญญาเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ แต่ว่าธุรกิจที่มักใช้ประโยชน์จาก
ช่ อ งทางดั ง กล่ า วมั ก เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร การแพทย์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกล
บริ ษัทที่ใช้ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาในการระดมทุนมากที่สุ ด อาทิ General Motors, Avago
และ Alcatel-Lucent มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิทธิบัตร มากกว่า 1 หมื่นชิ้นในการ
ระดมทุน เพื่อผ่านช่วงที่มีปัญหาทางการเงิน เช่น บริษัท General Motors ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
กว่า 13,000 ชิ้น ในการระดมทุนในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2553 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤติการเงินโลก
(Reculera, 2015)32 อนึ่ ง Czarnitzki et al. (2014)33 ได้แสดงผลเชิงประจักษ์ว่าบริษัทขนาดเล็ ก
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นหลังจากมีการจดสิทธิบัตรได้เช่นกัน
ในฝั่งของผู้ให้เงินทุน ธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เล่นหลักที่ให้เงินสินเชื่ อโดยใช้
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ค้ าประกั น เช่ น Bank of America, Wells Fargo และ
JP Morgan เป็นต้น ดังแสดงในรูป ที่ 4.5 ซึ่งเป็นจานวนสัญญาสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญามา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ซึ่ง Reculera (2015) ระบุว่าแต่ละธนาคารมีความสนใจในทรัพย์สิน ทางปัญญาแต่
ละประเภทแตกต่างกันออกไป อาทิ Credit Suisse และ Bank of America เป็นผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่
แก่ธุรกิจการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) ในขณะที่ Citi และ Deutsche Bank เป็นผู้ให้
สินเชื่อรายใหญ่ที่สุดสาหรับธุรกิจ Semiconductor เป็นต้น
รูปที่ 4.4 ปริมาณการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน

31

Mann, William. 2015. Creditor rights and innovation: Evidence from patent collateral
Reculera Inc. 2015. IP backed financing: Overview of trends. ไฟล์นาเสนอ PowerPoint
33 Czarnitzki, Dirk, Bronwyn Hall and Hanna Hottenrott. 2014. Patents as Quality Signals? The Implications for
Financing Constraints on R&D
32
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ที่มา: Mann (2015)

รูปที่ 4.5 จานวนสัญญาสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันสะสม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2519

ที่มา: Mann (2015)

ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกามีกลไกรองรับการให้บริการดังกล่าวที่สาคัญ คือ ประการแรก การมีระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อต้าน
สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ได้ แ ก่ US Patent and Trademark Office (USPTO), US Copyright Office, US Customs and
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Border Protection (CBP) แ ล ะ Department of Homeland Security (DHS) (Intellectual
Property Office, 2013)34
ประการที่สอง สหรัฐอเมริกามีกระบวนการในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการนา
ทรัพย์สินทางปัญญาไประดมทุนอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่มีการนาสิทธิบัตรไปใช้ในการระดม
เงินทุนแล้ว จะต้องมีการรายงานต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา (USPTO) ซึ่งทาให้
สาธารณะได้รับรู้ และไม่เกิดการซื้อสิทธิบัตรชิ้นดังกล่าวแล้วนาไปใช้งานซ้าซ้อนกัน (Mann, 2015)
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงให้กับสถาบันการเงินหรือผู้ลงทุน
ประการที่สาม คือ การมีองค์กรและหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่
เป็นที่เชื่อถือ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นหนึ่งบริการที่มีความสาคัญในการระดมทุน
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา จากลาดับขั้นของการพัฒนาการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ดังแสดงในรูปที่ 4.6 โดย OECD (2006)35 ถือว่าประเทศสหรัฐมีการพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุด คือการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การป้องกันการฟ้องร้องตลอดจนการใช้เพื่อระดมทุนและ
การลงทุน ซึ่งยิ่งมีระดับการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงขึ้นเท่าใด การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาก็ยิ่งมีความจาเป็นมากยิ่งขึ้น

34
35

Intellectual Property Office. 2013. Intellectual property rights in the USA
OECD. 2006. Valuation and exploitation of intellectual property
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รูปที่ 4.6 พัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและความต้องการสาหรับ
การประเมินมูลค่า

ที่มา: OECD (2006)

ถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรฐานในการรายงานข้อมูลทางบัญชีค่อนข้างชัดเจน แต่
เนื่องจากการตีราคามูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีวิธีการหลากหลายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ประเมิน
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ การประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาส่ ว นมากแล้ ว จะ
ดาเนินการโดยบุคคลที่สามที่มีความเป็นอิสระจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกามี
บริษัทเอกชนจานวนมากที่ให้บริการดังกล่าว เช่น
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 บริษัทตรวจสอบบัญชี (เช่น PriceWaterhouseCooper)
 บริษัทให้คาปรึกษาทางด้านการเงิน (เช่น Duff & Phelps และ Alix Partners)
 บริษทั ที่เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น Coller IP และ Hilco Streambank)
สาหรับหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นเกี่ยวข้อง
กับหลักเกณฑ์ในการประเมินสินทรัพย์ทั่วไป และหลักเกณฑ์ในการประเมินสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง
กับ สิ น ทรั พ ย์ ที่ไ ม่มี ตั ว ตน (non-tangible assets) The Appraisal Foundation ซึ่ง เป็ น องค์ กรไม่
แสวงหากาไรเอกชนเป็ น ผู้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ใ นการประเมิ นสิ นทรั พย์ ทั่ว ไปที่ เรี ยกว่า Uniform
standards of professional appraisal practice มาตรฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนทุก 2 ปี เพื่อให้
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับภาคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ American Society of Appraisers ซึ่ง เป็นองค์กรไม่แสวงหากาไรเช่นกัน ได้
จัดทาระบบรั บรองมาตรฐานในด้านการประเมินมูล ค่าทรัพย์สิ นที่ ไม่มีตัวตน (Intangible Assets
Appraisal Specialty) ซึ่ ง ผู้ ที่ ผ่ า นการประเมิ น ได้ จ ะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองในระดั บ Accredited
Senior Appraiser (มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 5 ปี) และจะต้องผ่าน
การอบรม 2 วิชา คือ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน และหั วข้อเฉพาะด้านเกี่ยวกับการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน รวมทั้งจะต้องส่งรายงานสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่าง
น้อย 10 โครงการ
จะเห็นได้ว่า นอกจากการประเมินมูลค่าโดยบุคคลที่สามซึ่งมีความเป็นอิสระแล้ว ส่วนสาคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกลางในการตีราคาทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
เป็นบรรทัดฐานของการประกอบอาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับผู้ปฏิบัติทุกราย
และใช้การรับรองคุณภาพ (accreditation) เพื่อที่จะเปิดกว้างให้บริษัทเอกชนที่หลากหลายสามารถ
เข้ามาให้บริการในการประเมินได้มาตรฐาน เพื่อให้เอกชนผู้ต้องการใช้บริการสามารถเลือกผู้ให้บริการ
ที่มีคุณภาพที่หลากหลาย
สาหรับการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน นั้น ต้องการบริการสนับสนุนจานวนมาก ดัง
รูปที่ 4.7 ซึ่งมีกระบวนการที่สาคัญ คือ
1) ผู้ที่คิดค้นหรือผู้ที่ได้รับรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา นาทรัพย์สินทางปัญญาไปไว้
ในนิติบุคคลหนึ่ง หรือ Special Purpose Vehicle (SPV)
2) ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Underwriter ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
และนาเรือนหุ้นออกขายแก่นักลงทุน
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3) Credit rating agency หรือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเข้ามาทาการประเมิน
มูลค่าในฐานะผู้ประเมินอิสระ และ
4) อาจมีการใช้ Credit Enhancer รวมถึงบริษัทประกันในการลดความเสี่ยงของ

ทรัพย์สินที่นาออกระดมทุน
รูปที่ 4.7 โครงสร้างของการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน

ที่มา: Solomon & Bitton (2015) 36

จากรูปดังกล่าวสังเกตได้ว่า นอกจากผู้ที่คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาและนักลงทุนแล้ว ยัง
จะต้องมีผู้ช่วยนาทรัพย์สินดังกล่าวออกขาย (Underwriter) รวมถึงบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทรัพย์สิน และบริษัทประกัน ซึ่งบริการในการกาหนดความน่าเชื่อถือ หรือ rating ถือเป็นส่วนสาคัญ
ในการส่งสัญญาณให้ตลาดรู้ถึงคุณภาพของทรัพย์สินดังกล่าวก่อนเข้าไปลงทุน เช่น ในการออกหุ้นกู้
ของ David Bowie ซึ่งใช้เพลงเก่าที่ตนได้แสดงและแต่งเอาไว้ในการระดมทุน ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่ อถือ Aaa โดย Moody’s Investor Service ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุด ซึ่งทาให้ระดมทุนได้
จานวนมากถึงเกือบ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับ Credit Enhancer ซึ่งเป็นผู้ที่มีอันดับความ

36

Solomon, Dov and Miriam Bitton. 2015. Intellectual property securitization
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น่ าเชื่อถื อที่ดี ที่ เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการแบกรับความเสี่ ยงบางส่ ว นหากรายได้ไม่ เป็ นไปตามการ
คาดการณ์ (Alekseev, 2002)37
4.1.7 สหราชอาณาจักร
เนื่องจากการลงทุนของภาคธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน
เช่น ระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี การสร้างแบรนด์ หรือ รูปลักษณะของสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตั ว ฯลฯ รั ฐ บาลของสหราชอาณาจั ก รจึ ง ตระหนั ก ถึ ง บทบาทในการให้ ก ารสนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการ ผู้คิดค้น ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ ให้สามารถนาทรัพย์สินทางปัญญาของตนมาแปลงและเพิ่ม
มูลค่าเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะช่วยให้สหราชอาณาจักรเติบโตไปได้ใน
ระยะยาว38
อย่างไรก็ตาม ผลสารวจของ OECD ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีเพียงหนึ่งในสามของ SME ใน
สหราชอาณาจักรที่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้ และมีเพียงร้อยละ 10 ที่มี
การวางแผนกลยุทธ์สาหรับทรัพย์สินทางปัญญาของตน 39 สืบเนื่องจากข้อมูลดังกล่าว ในช่วงต้นปี
พ.ศ. 2556 สานักงานทรัพย์สิ นทางปัญญาของสหราชอาณาจักร (The UK Intellectual Property
Office: UK IPO) และ Department for business, Innovation & Skills (BIS)40 ได้จัดทาโครงการ
เพื่อสารวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนและในการเข้าถึงแหล่ง
เงิน กู้เ พื่อต่ อยอดการประกอบธุร กิ จ ของตน รวมทั้ งหาแนวทางในการแก้ไขปัญ หาและอุปสรรค
เหล่านั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ธุรกิจ SMEs ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าสูงแต่มีข้อจากัด
ด้านเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
การด าเนิ น งานภายใต้ โ ครงการดั ง กล่ า วมี ก ารสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายฝ่ า ย อาทิ
ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ผู้คิดค้นนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคหลักที่
ขัดขวางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs เกิดจากการที่ SMEs ขาดปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ
ดังนี้
1. การจาแนกประเภทและประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนครอบครอง
37

Alekseev, Innokenty. 2002. Securitization of intellectual property
International Property Office, 2013, Banking on IP: An Active Response.
39 World Bank, 2014, Using Intellectual Property to Raise Innovation Finance, The Innovation Policy Platform.
40 International Property Office, 2013, Banking on IP?: The role of intellectual property and intangible assets
in facilitating business finance-final report.
38

66

บทที่ 4 ประสบกำรณ์ต่ำงประเทศ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจในสิทธิและมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาของตน ผล
สารวจในรายงานดังกล่าวพบว่า มากกว่าสองในสามของผู้ประกอบการมีอย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
สามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร เครื่อ งหมายการค้า หรือ สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ แต่กลับไม่มีการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานั้น นอกจากผู้ประกอบการแล้ว
ผู้ให้กู้และนักลงทุนเองก็ยังไม่มีความเข้าใจที่ดีพอเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นอุปสรรค
อย่างหนึ่งในการระดมทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา รายงานดังกล่าวได้เสนอแนะให้มีการให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการในการจาแนกประเภทของทรัพย์สินที่ตนถือครองอยู่ ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรการผลิต ชื่อทางการค้า
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ และทรัพย์ สินเหล่านั้นมีมูลค่า
เพียงใด เนื่องจากรายงานงบดุลทางบัญชีนั้นไม่มีการจาแนกและระบุมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาไว้
ดังนั้น บริษัทจึงควรสามารถจาแนกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาของตน เข้าใจถึงกระบวนการใน
การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท และสามารถสื่อสารกับนักลงทุนในการ
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจาเป็นที่จะต้องจัดทารายงานแยกต่างหากจากรายงานทาง
บัญชี
2. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
การใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาในการระดมทุนแต่ละวิธีการมีผลต่อสิทธิในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ประกอบการจาเป็นต้องเรียนรู้และศึกษา
อย่างรอบคอบ อาทิ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการค้าประกันการกู้ยืมเงินนั้น ทรัพย์สินทางปัญญา
จะถูกใช้ค้าประกันเงินที่กู้ยืมมาจนกว่าเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะใช้คืนเงินกู้ยืมหมด ในขณะที่
การใช้ทรั พย์ สิ น ทางปัญญาในการระดมทุนนั้น นักลงทุนหรือผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้ามาควบคุมหรือ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้ รายงานดังกล่าวเสนอให้มีการจัดทา “resource toolkit” ซึ่งมี
รายละเอียดที่ช่วยอธิบายวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถตรวจสอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้
3. การตระหนักถึงมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะไม่ตระหนักถึงมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองมีอยู่ และ
ไม่สามารถจาแนกว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีความแตกต่างจากทรัพย์สินที่มีตัวตนอย่างไร มูลค่าของ
ทรั พย์สิ น ทางปั ญญาสามารถประเมิน ได้อย่างไร วิธีการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิ นทางปัญญาแต่ล ะ
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ประเภท เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทาได้อย่างไรบ้าง ซึ่งมีหลายวิธี อาทิ การทา
การตลาดสาหรับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุน การ
ค้าประกันเงินกู้ เป็น ต้น นอกจากนั้น หากธุรกิจประสบปัญหาหรือเคยประสบปัญหาด้านการเงิน
ทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจยังไม่หมดมูลค่าไปด้วย ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการระดมทุนหรือ นาไป
ขายในระบบตลาด marketplace ได้
ผลการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวทาให้ UK IPO เห็นถึงความจาเป็นในการให้ความรู้แก่
ผู้ ป ระกอบการ ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม และผู้ เ ชี่ ย วชาญทางการเงิ น ในการตระหนั ก ถึ ง มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา โดยการพัฒนาเครื่องมือออนไลน์ การจัดทาคู่มือเพื่อช่วยในการสื่อสารกับผู้ประกอบการ
และผู้ เชี่ ย วชาญทางการเงิน ให้ มีค วามเข้า ใจตรงกั น การพั ฒ นาระบบตลาดทรัพย์สิ นทางปัญญา
รวมทั้งการจัดหาคู่มือในการลดความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับสถาบันทางการเงินในการให้ กู้ยืม
หรืออนุมัติเงินทุน41 การดาเนินการของ UK IPO สามารถจาแนกได้ดังนี้42
 เครื่องมือสาหรับการฝึกอบรมเบื้องต้น
ในปี พ.ศ. 2556 UK IPO พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้สาหรับฝึกอบรมและให้ความรู้เบื้องต้น (IP
for Business) แก่ผู้ประกอบการและที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่า
ของทรัพย์สินทางปัญญา การดาเนินงานในส่วนนี้จะทางานร่วมกับ British Bankers’ Association
(BBA) โดยเครื่องมือที่จัดทาขึ้นประกอบด้วยรายละเอียด 5 ส่วน ได้แก่
o IP Basics เป็นคู่มือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา และ
การเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
o IP Equip เป็นเครื่องมือประเภท interactive e-learning ที่ช่วยจาแนก
ทรัพย์สินที่อาจได้รับการปกป้องโดยทรัพย์สินทางปัญญา
o IP Equip App เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
o IP Health Checks เป็นชุดการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อจาแนกความเสี่ยงและ
โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ

41 Taylor

Wessing LLP, 2014, Are you banking on your IP?
Property Office, 2013, Banking on IP: An Active Response.

42 International
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o IP Master Class เป็นเครื่องมือการฝึกอบรมเชิงลึกผ่านระบบออนไลน์และ
การให้บริการแบบพูดคุยตัวต่อตัวเกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเด็นต่าง ๆ
 การสื่อสารกับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน
UK IPO พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ให้กู้ยืมเงินสามารถเจรจา
พูดคุยให้เข้าใจตรงกันทั้งการนิยามศัพท์ การอธิบายและการคิดคานวณมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ โดยการจัดทาแบบฟอร์มมาตรฐานในการประเมิน (templates) และคู่มือ
ในการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้ให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
กระบวนการเกี่ยวกับ due diligence หรือการตรวจสอบการมีอยู่จริงของสินทรัพย์ของบริ ษัทให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
 การลดความเสี่ยงของผู้ให้กู้หรือผู้ลงทุน
การตัดสินใจให้กู้ยืมเงินของผู้ให้กู้หรือการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนขึ้นอยู่กับความมั่นใจว่า
จะได้รับการจ่ายคืนเงินกู้กลับมาในกรณีของผู้ให้กู้ และความมั่นใจว่าจะได้รับเงินทุนคืนในจานวนที่คุ้ม
ทุ น ในกรณี ข องนั ก ลงทุ น การลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อาจท าได้ โ ดยการปั น ความเสี่ ย งให้ กั บ
ผู้ เกี่ย วข้องอื่น ๆ หรื อโดยการก าหนดนโยบายการประกันภัยที่เ หมาะสม ซึ่งสหราชอาณาจักรมี
เครื่ อ งมื อ ในการลดความเสี่ ย งที่ ผู้ ป ระกอบการสามารถเข้ า ถึ ง ได้ อ ยู่ แ ล้ ว อาทิ The Enterprise
Finance Guarantee Scheme ซึ่งเป็นโครงการค้าประกันเงินกู้เพื่ออานวยความสะดวกในการกู้ยืม
เงิน โดยรั ฐ บาลเป็ น ผู้ ค้าประกัน การกู้เงินแต่ ไม่มีบทบาทในกระบวนการตั ดสิ นใจให้ กู้ และ The
European Investment Bank Risk Sharing Finance Facility ซึ่ ง ช่ ว ยลดความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ
โครงการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในระยะยาว โดยการปันความเสี่ยงให้กับผู้สนับสนุน ธนาคาร
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
 การพัฒนาระบบตลาดทรัพย์สินทางปัญญา
การตัดสินใจให้กู้ยืมเงินของผู้ให้กู้อาจขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งคือ ความมั่นใจว่าจะสามารถ
ขายทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ จากการให้กู้ยืมเงินมาได้หรือไม่ ถึงแม้ในปัจจุบัน ตลาดทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะเติบโตขึ้นมาก แต่ผู้ให้กู้อาจยังมีข้อกังวลว่าตลาดจะเติบโตเพียงพอหรือไม่ ในปัจจุบัน ระบบ
ตลาดทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ อาทิ
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o The ACID Marketplace เป็นรูปแบบการค้าออนไลน์ ที่ผู้ซื้อและผู้ออกแบบ
สินค้าที่เป็นสมาชิก ACID สามารถเข้าชมและแสดงสินค้าของตนได้
o ICAP Patent Brokerage เป็นสถานที่พบปะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจากทั้ง
สหรัฐอเมริกา เอเซีย และยุโรป โดยซื้อขายผ่านเครื่องมือทางการตลาด อาทิ
auction เป็นต้น
o Easy Access IP ได้รับการพัฒนาโดย University of Glasgow และ
University of Bristol เพื่ออานวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรมในการทางานร่วมกันสาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลใช้เงินทุนประมาณ 150,000 ปอนด์ ในการเริ่มต้นจัดตั้ง
Copyright Hub เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงใบอนุญาตได้โดยง่ายผ่านทางเว็ บไซต์และให้ความรู้
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์43 ซึ่งในช่วงเริ่มต้นมีการเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆ จานวน 35 เว็ บไซต์ เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือโอกาสสาหรั บการขออนุญาต (licensing) ผู้เข้าใช้บริการสามารถจาแนกเป็น 3
กลุ่มได้แก่ 1) บุคคลทั่วไปที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 2) ผู้คิดสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการ
ปกป้ องผลงานของตน 3) ผู้ ประกอบการขนาดเล็ กที่ต้องการขออนุญาตใช้ผลงานที่มีลิขสิ ทธิ์ผ่าน
กระบวนการขออนุญาตอย่างง่าย44
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในสหราชอาณาจักรได้รับ
การพั ฒ นาไม่ม ากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอย่ างสิ งคโปร์ และมาเลเซี ย 45 UK IPO ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญในการให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ โดยดาเนินการในหลายกิจกรรมเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ธุรกิจ SMEs

43

OECD, 2015, Chapter 9 IP-Based Financing of Innovative firms.
Richard Hooper and Ros Lynch, 2013, The Copyright Hub: Streamlining copyright for the digital age, The
Copyright Hub Launch Group.
45 Emma Flett and Jennifer F. Wilson, 2014, Banking on IP: a call for action from the UK Intellectual Property
Office.
44
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4.1.8 สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่งในโลกที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงที่สุด
(การละเมิดมีมากกว่าร้อยละ 90) 46 แต่เมื่อประเทศจีนได้เข้าร่วมองค์การการค้าโลก หรือ WTO
รัฐ บาลกลางจึงได้มีค วามพยายามที่จ ะเพิ่ม เติม แก้ไขกฎหมายและกฎระเบีย บต่าง ๆ ที่เกี่ย วกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงของ WTO และเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญ ญา กฎหมายทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาฉบับแรกจึ งได้เ กิด ขึ้น ในปี พ.ศ. 2525 เป็นกฎหมาย
เครื่อ งหมายการค้า ปี พ.ศ. 2525 และตามมาด้ว ยกฎหมายสิท ธิบัต ร ปี พ.ศ. 2527 กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ. 2533 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2541 จึงได้ตั้งสานักงานทรัพย์สินทางปัญญา (State
Intellectual Property Office : SIPO) ขึ้นมาเพื่อมาทาหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง 3 ฉบับ
ในยุ คของการแข่งขัน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจ จัยส าคั ญที่ช่ว ยส่ งเสริ มให้ SMEs
เติบโตได้คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รัฐบาลจีนเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมในกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จึงได้เริ่มมองหาโอกาสในการ
สร้างศักยภาพของเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลจีนได้มีนโยบายใน
การช่ว ยเหลือ ผู้ป ระกอบการรายใหม่ หรือกลุ่ม Start up ในอุต สาหกรรมด้า นเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ ให้สามารถนาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้ รวมทั้ง
ได้เพิ่มเงินงบประมาณในการกู้ยืมเงินให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสิ้นปี
พ.ศ. 2553 ถึง 27.6 พันล้านหยวน หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาท 47
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลจึงได้ก่อตั้งตลาดการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา (National
Intellectual Property Trading Market)48 ขึ้นเพื่อปิดความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตลาด
จากการน าทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญามาเป็น หลัก ทรัพ ย์ใ นการค้ าประกัน รวมทั ้ง เพื ่อ ช่ว ยเหลือ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ม ากขึ้น ทั้งนี้ในครึ่งปีแรกของปี
46

Protecting your Intellectual Property Rights (IPR) in China.ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://beijing.usembassychina.org.cn/protecting_ipr.html
47ดัดแปลงจาก You Yunting (2011). China Begins to Try Out Intellectual Property Pledge System. Bridge IP
Commentary. ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.chinaiplawyer.com/china-begins-to-try-out-intellectual-propertypledge-system/
48 http://www.unitalen.com/html/node/45380-1.htm
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พ.ศ. 2554 มีจานวนสิทธิบัตรที่นามาจดทะเบียนหลักทรัพย์ค้าประกันถึง 3,652 สิทธิบัตร และมี
มูลค่าสินเชื่อถึง 32,940 ล้านหยวน หรือประมาณ 1.8 แสนล้านบาท
ทั้ง นี้รัฐ บาลท้อ งถิ่น ในมณฑลต่า ง ๆ ของประเทศจีน ยัง ได้เ ริ่ม ตระหนัก ถึง นโยบายของ
รัฐบาลดังกล่าว เช่น รัฐบาลมณฑลหนานไห่ (Nanhai) ได้ลงนามทาข้อตกลงกับสานักงานทรัพย์สิน
ท า ง ป ัญ ญ า ข อ ง ร ัฐ บ า ล ก ล า ง ( State Intellectual Property Office: SIPO) ใ น ป ี
พ.ศ. 2554 ในการจัดทาโครงการนาร่องในการระดมเงินทุนในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อกระตุ้นและ
ดึง ดูด นัก ลงทุน ให้ม าประกอบธุร กิจ ในมณฑลหนานไห่ 49 รวมทั้ง ได้ล งนามทาข้อ ตกลงร่ว มกับ
ธนาคารพาณิชย์อีก 7 แห่งเพื่อให้บริการทางการเงินโดยใช้ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ใน
การค้าประกัน ซึ่งหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว คือ ธนาคาร China Merchants Bank สาขา
Foshan ที ่ใ ห้ผู ้ป ระกอบการสามารถกู ้ย ืม เงิน ได้ถ ึง ร้อ ยละ 15 ถึง ร้อ ยละ 30 ของมูล ค่า ของ
สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของ
นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลกลางของจีนได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fund) ใน
เดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2558 ด้ว ยเงินตั้งต้น 100 ล้านหยวน 50 หรือประมาณ 540 ล้ านบาท ซึ่ง
กองทุนดังกล่าวร่วมก่อตั้งโดยศูนย์แจ้งเตือนและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิบัตร Guozhi (the Guozhi
Patent Warning Consulting Center) และบริษัท Qinglin Huacheng ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะเป็นศูนย์ให้ความช่ว ยเหลือแก่บริษัทต่างๆ ใน
การพัฒนาและสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งให้คาปรึกษา และช่วยเหลือในการพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบครองอยู่ด้วย
อนึ่ง จากการศึกษาของ Joff Wild (2557)51 กล่าวว่า มีธุรกรรมในการนาสิทธิบัตรและ
เครื ่อ งหมายการค้า มาระดมทุน ขนาดใหญ่ใ นประเทศจีน หากแต่ม ิไ ด้ม ีก ารเปิด เผยข้อ มูล ต่อ
สาธารณชน เช่น ในปี พ.ศ. 2557 บริษ ัท ผลิต กระดาษ Quanlin ซึ ่ง ตั ้ง อยู ่ใ นมณฑลซานตง
(Shandong) ได้แ ปลงทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาให้เ ป็น ทุน สูง มีมูล ค่า สูง ถึง 7.9 พัน ล้า นหยวน หรือ
ประมาณ 43,000 ล้า นบาท นอกจากนี ้แ ล้ว China IP News 52 มีร ายงานเพิ ่ม เติม ว่า ในปี
พ.ศ. 2558 สถานการณ์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้าประกันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจาก

49

Hao Nan (2011). State-level zone for IP finance, investment. China Daily 06/22/2011 page17. ดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่ http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-06/22/content_12748478.htm
50 ดัดแปลงจาก Wang Xin. Government supports unique intellectual property fund. China Daily 2015-11-11.
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.chinadaily.com.cn/beijing/2015-11/11/content_22430898.htm
51 Chinese company's $1.3 billion patent and trademark loan enters the IP deal pantheon. ดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่ http://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=481b76b6-637f-427f-b8d6-78d06cece504
52 China IP News. (2016-02-19). Patent Pledge Financing Exceeds 56 Billion Yuan in 2015. ดาวน์โหลดเอกสารได้
ที่ http://www.chinatrademarkoffice.com/blog/show/192.html
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ปี พ.ศ. 2556 กล่าวคือ มีจานวนผู้ประกอบการมากถึง 2,000 ราย ที่ใช้สิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ค้า
ประกันสินเชื่อมากถึง 56 พันล้านหยวน หรือประมาณ 3 แสนล้านบาท
จากรายงานภายใต้แ ผนการดาเนิน งาน 5 ปี ของหน่ว ยบริห ารสิท ธิบัต รภายใต้ SIPO
พบว่า มีจานวนผู้ประกอบการมากกว่า 5,000 ราย มีการแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุนมาก
ถึง 153.3 พันล้านหยวน (ประมาณ 830,000 ล้านบาท) และมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 58
ต่อปี ขณะที่ส ถาบัน การเงินรายงานว่าในปี พ.ศ. 2558 มีการทาธุรกรรมเกี่ยวกับสิทธิบัตรสูงขึ้น
จากปี พ.ศ. 2556 ในอัตราก้าวกระโดด กล่าวคือ มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 650 จาก
ปริมาณ 16,000 รายการ เป็น 120,000 รายการ หรือคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายมากถึง 360 ล้าน
หยวน (ประมาณ 1,900 ล้านบาท)
ทั้งนี้ แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นเปลี่ยนเป็น
ทุนนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรการในการส่งเสริมภายใต้นโยบายของ SIPO ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 นั้น
SIPO ได้ปรับ ปรุงกระบวนการประเมิ นมูล ค่าทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความเสี่ยงทางเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหลักประกัน ตลอดจนกระบวนการจัดหา
แหล่งเงินทุน ให้กับผู้ป ระกอบการ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่ว ยงานในทุกภาคส่วนทั้งรัฐ บาล
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น จนทาให้การแปลงสิทธิ บัตรให้เป็นเงินทุนนั้นเริ่มมีการกระจายตัวและมี
อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศจีน (ตามตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 การทาธุรกรรมด้านการเงินโดยใช้สิทธิบัตรเป็นหลักประกันทางธุรกิจของประเทศ
จีนในปี พ.ศ. 2558
มลฑล

มูลค่า (พันล้านหยวน)

ซานตง (Shandong)
หนิงเซีย (Ningxia)
กวางตุ้ง (Guangdong)
เหลียวหนิง (Liaoning)
เจ้อเจียง (Zhejiang)
ปักกิ่ง (Beijing)
มองโกเลีย (Inner Mongolia)
ฝูเจียน (Fujian)
เจียงซู()Jiangsu)
เสฉวน (Sichuan)

8.026
7.146
5.894
4.192
3.638
3.36
3.005
2.316
2.195
2.04

ที่มา : Patent Pledge Financing Exceeds 56 Billion Yuan in 2015. China IP News (2016-02-19).
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4.1.9 สาธารณรัฐอินเดีย53
การพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่สาคัญในการเพิ่มศักยภาพของการเติบโตทางธุรกิจ รัฐบาล
อินเดียได้เห็นความสาคัญของการเพิ่มศักยภาพดังกล่าว จึงเสนอให้ภาคธุรกิจสามารถระดมทุนได้จาก
สิทธิการครอบครองนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุน ทั้งจากการใช้เป็นหลักประกันในการเพิ่ม
เงินทุนจากธนาคาร รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ
ที่ผ่ านมา มีบ ริ ษัทขนาดใหญ่ในอินเดียที่ได้ดาเนินการแปลงทรัพย์สิ นทางปัญญาเป็นทุน
(securitization) กรณีที่โดดเด่นที่สุด คือ กรณีที่สายการบินต้นทุนต่าของอินเดียที่มีชื่อว่า Kingfisher
ได้มีการแปลงชื่อทางการค้าหรือแบรนด์เป็นเงินมูลค่า 420 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ
1.5 หมื่นล้านบาทในปี พ.ศ. 2552 โดยมีการตีราคาของแบรนด์ดังกล่าวไว้ในงบดุลของบริษัทด้วย
นอกจากบริษัทดังกล่าวแล้ว ยังมีบริษัทในธุรกิจ อาหาร ค้าปลี ก และแฟชั่นที่ใช้แบรนด์ในการระดม
ทุนอีกหลายราย
นโยบายในการส่ ง เสริ ม การแปลงทรั พ ย์ สิ นทางปั ญ ญาเป็ น ทุ น นั้ นได้ รั บ การผลั ก ดั น โดย
กระทรวงนโยบายและการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ( the Department of Industrial Policy &
Promotion) โดยมีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ 2 หน่วยงานได้แก่ สภา
หอการค้ า และอุ ต สาหกรรมอิ น เดี ย (Federation of Indian Chambers of Commerce and
Industry) และ สภาธุรกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง (Federation of Micro, Small and
Medium Enterprises หรือ FISME54
อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา รัฐบาลอินเดียได้เปิดศูนย์
อานวยความสะดวกทรัพย์สินทางปัญญา (IP Facilitation Centres) ในสามเมืองหลักได้แก่ นิวเดลี
บังกาลอร์ และ ไฮเดอร์ราบัด
ปัญหาที่สาคัญในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ และ
เครื่องหมายทางการค้านั้น คือ การประเมินมูลค่าหรือการตีราคาของ IP ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐต้องดาเนินการ
เป็นขั้นแรกคือ การส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้าระบบฐานข้อมูลของรั ฐให้
มากขึ้น เพื่อนามาอ้างอิงและใช้เป็นมาตรฐานสาหรับการประเมินมูลค่าของ IP อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญ

53

ดัดแปลงจาก Ruchika Chitravanshi. (Dec 16, 2015). National policy suggests use of intellectual property
rights as collateral to raise funds. ET Bureau
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-12-16/news/69091243_1_ipr-policyskill-india-intellectual-property-rights
54 Intellectual Property Office UK (2013/2014) bankimg on IP? The Role of Intellectual Property and
Intangible Assets in Facilitating Business Finenace: Final Report.
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เกี่ยวกับ IP กล่าวว่า การประเมินมูลค่าของ IP นั้นสามารถให้บริษัท หรือ outsource ดาเนินการ
แทน ดีกว่าภาครัฐต้องมาดาเนินการเอง
นอกจากนโยบายการระดมทุนจาก IP ด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว รัฐจะส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร
และช่างฝี มื อสามารถระดมทุน จากนวัตกรรมต่าง ๆ ได้จากธนาคารในท้อ งถิ่นและสหกรณ์ เพื่ อ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กลุ่มเกษตรกรและช่างฝีมือได้ง่ายขึ้น

4.2 การส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนของต่างประเทศ
การศึก ษาประสบการณ์ก ารพัฒ นาการของการระดมทุน จากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาใน
หลากหลายประเทศ พบว่า ยกเว้นในกรณีของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีพัฒนาการของตลาดสินเชื่อของ
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยภาคเอกชนที่ยาวนานที่สุด การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนยัง
ไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนัก เนื่องจากการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนนั้นต้องการปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งหากไม่พร้อมแล้ว ก็จะเกิดขึ้นโดยยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลทั้ง
ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในแถบเอเซีย
จึง มีแ นวนโยบายและมาตรการที่ห ลากหลายในการส่งเสริม ให้ภ าคธุรกิจ สามารถระดมทุนจาก
สิน ทรัพ ย์ที ่เ ป็น ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเพื ่อ ที ่จ ะส่ง เสริม ธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มที ่ใ ห้
ความสาคัญแก่นวัตกรรม นโยบายดังกล่าวเพิ่งเริ่มขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ จึงค่อนข้างใหม่
การประมวลประสบการณ์ข องประเทศต่า ง ๆ สามารถสรุป ได้ว ่า การส่ง เสริม การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนนั้นมีปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่ (1) มาตรการของรัฐที่ช่วยใน
การส่ง เสริม ให้มีต ลาดการแปลงทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาให้เ ป็น ทุน (2) พัฒ นาการของระบบการ
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา และ (3) พัฒนาการขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่รองรับ
4.2.1 มาตรการในการส่งเสริมให้มีตลาดการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน
หากพิจารณาถึงลักษณะของ “มาตรการ” ที่รัฐบาลในแต่ละประเทศใช้ในการส่งเสริมการ
แปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนั้น พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ มาตรการที่
มุ่ง เป้า ไปที่ก ารสร้า งปัจ จัย และสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่อ พัฒ นาการของตลาดสิน เชื่อ ทรัพ ย์ส ิน
ทางปัญญา เช่น สิงคโปร์และฮ่องกงมีนโยบายในการเป็นศูนย์กลาง ค้าขายทรัพย์สินทางปัญญาใน
ภูมิภาคเอเซีย ตะวันออก (IP Hub) เพราะเชื่อว่า หากไม่มีตลาดหลักและตลาดรองในการซื้อขาย
หรือให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ใหญ่เพียงพอแล้ว ตลาดในการให้สินเชื่อทรัพย์ สินทางปัญญาก็จะ
เกิด ขึ้น ได้ย าก มาตรการกลุ ่ม ที่ส อง เป็น มาตรการที่มุ่ง เป้า ไปที่ก ารส่ง เสริม การระดมทุน จาก
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาโดยตรง เช่น การจัด ตั้ง กองทุน เพื่อ ปล่อ ยสิน เชื่อ ที่มีท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา
ค้าประกัน หรือการให้การอุดหนุนค่ าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(ก) มาตรการในการสร้ า งปั จ จั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาตลาดสิ น เชื่ อ
ทรัพย์สินทางปัญญามีหลากหลาย โดยมีมาตรการหลักดังต่อไปนี้
 กำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทำงปํ ญ ญำ (IP filing) ซึ่ ง หมายความว่ า
(1) กระบวนการในการจดทะเบี ย นจะต้ อ งชั ด เจน โปร่ ง ใส รวดเร็ ว และมี คุ ณ ภาพ
(2) มีความร่ว มมือกับ สานักทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหลักเพื่อที่จะแลกเปลี่ยน
ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในการตรวจสอบและในการสื บ ค้ น (3) มี ม าตรการ
ทางด้านภาษีเพื่อจูงใจให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการเหล่านี้จะพบ
เจอในประเทศที่มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ฮ่องกง
และ สิงคโปร์
 กำรพัฒนำตลำดค้ำขำยหรือเช่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการค้าขาย
หรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญา รัฐบาลในหลายประเทศมีมาตรการในการสร้าง IP market
place บางประเทศ เช่ น สหราชอาณาจั ก ร มี ม าตรการจู ง ใจโดยการลดหย่ อ น
ค่าธรรมเนีย มในการรักษาสิ ทธิบัตรรายปีให้แก่สิ ทธิบัตรที่มีการค้าขายผ่าน market
place ด้วย
 กำรพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนรองรับตลำดค้ำขำยและเช่ำทรัพย์สินทำงปัญญำที่สำคัญ การ
สร้างตลาดการค้าขายทรัพย์สินทางปั ญญาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทาธุรกรรมในการ
ค้าขายทรัพย์สินทางปัญญาได้หากขาดปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้
ระบบการจดทะเบียนธุรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อที่จะตรวจสอบสถานภาพ
ของความเป็ น เจ้ า ของหรื อ สิ ท ธิ ใ นการเช่ า ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา คล้ า ย ๆ กั บ
เครดิตบูโรสาหรับการกู้เงินจากธนาคาร
o การกาหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แสดงรายการและมูลค่าของ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ค รอบค รองอยู่ ใ นงบดุ ล ประจ าปี ข องบริ ษั ท อนึ่ ง
บางประเทศ เช่ น สหราชอาณาจักร มีมาตรการจูงใจในการแจ้งข้อมูล เกี่ยวกั บ
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยการให้ค่าลดหย่อนในการเสียค่าธรรมเนี ยมรักษาสิทธิบัตร
รายปี
o การสร้างหลั กเกณฑ์และวิธีการในการประเมินทรัพย์สิ นทางปัญญาเพื่อให้มีการตี
ราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่ยอมรับ
o การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซึ่งมีการดาเนินการในการให้การฝึกอบรมโดยหน่วยงานของรัฐโดยเกือบทุก
o
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ประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศเดี ย วที่ รั ฐ ไม่ มี บ ทบาทใดๆ ในการสร้ า งบุ ค ลากรในด้ า นนี้ เ นื่ อ งจาก
ภาคเอกชนสามารถดาเนินการได้เองในเชิงพาณิชย์เนื่องจากมีตลาดในการให้สินเชื่อ
โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันและตลาดในการแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นทุนที่มีขนาดใหญ่
(ข) มาตรการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน
บางประเทศ เช่น มาเลเซีย จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ มุ่งเป้า ไปที่การส่งเสริมให้ธุรกิจใน
ประเทศสามารถนาทรัพย์สินทางปัญญามาระดมทุนได้โดยตรงโดยมิได้มีการสร้างสภาพแวดล้อม
หรือปัจ จัย ที่ส่งเสริมให้มีกิจ กรรมหรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับการค้าขายหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยเหตุผ ลดังกล่าว ภาคเอกชนในประเทศเหล่านี้มักจะ “ไม่พร้อม” ในการประกอบธุรกรรมใน
การให้สิน เชื่อ โดยใช้ท รัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเป็น สิน ทรัพ ย์ค้าประกัน หรือ การแปลงทรัพ ย์ส ิน ทาง
ปัญญาเป็น ทุน เนื่องจากขาดความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา ขาดตลาดรองในการค้าขายทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการค้าประกัน ดังนั้ น ภาครัฐ จึง
ต้องเล่นบทบาทสาคัญในการผลักดัน
เกาหลีใต้เป็น ต้นแบบของประเทศที่รัฐ “ทาทุกอย่าง” เพื่อสร้างการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญ ญาให้เ ป็น ทุน ต่า งจากสิง คโปร์ ซึ่ง รัฐ จะเป็น ผู ้กาหนดมาตรฐานและส่ง เสริม ให้เ อกชนเป็น
ผู้ดาเนินการมากกว่าที่รัฐจะดาเนินการเอง ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือ การปล่อยกู้ก็ดี
มาตรการหรือเครื่องมือที่สาคัญของรัฐที่จะอานวยให้ธุรกิจสามารถระดมทุนจากทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่มีอยู่ได้มีดังต่อไปนี้
 การให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินของรัฐนาร่องในการให้สินเชื่อที่มีทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน (IP backed loans): เช่น ในประเทศเกาหลีใต้และมาเลเซียซึ่ง
มี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ แ ก่ Korea Development Bank Industrial Bank of Korea
และ Malaysia’s Debt Venture เป็นผู้ดาเนินการเอง ในขณะที่ สิงคโปร์จะใช้วิธีการ
สร้ างแรงจู งใจให้ ธ นาคารพาณิช ย์ที่เข้าร่วมโครงการในการปล่ อยกู้บนทรัพย์สิ นทาง
ปัญญาแทนรัฐ
 การตั้งกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fund) สาหรับประเทศที่ต้องการผลักดันให้มีการ
กู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน หากแต่
ภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้ามาดาเนิน การ ภาครัฐจาเป็นต้องตั้งกองทุนขึ้นมา
เพื่อที่จะเป็นแหล่งทุนในการปล่อยกู้ เช่นในเกาหลีใต้ และ มาเลเซีย ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ให้กู้หรือรับแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนเอง ประเทศอื่น ๆ ที่เน้นกลไกทาง
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ตลาดมากกว่ากลไกภาครัฐ เช่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร หรือ ฮ่องกงจะไม่มีการจัดตั้ง
กองทุนในลักษณะดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว กองทุนทรัพย์สินทางปัญญามักมีกรอบภารกิจ
ที่กว้างมากกว่าเพียงการให้สินเชื่อ หากแต่รวมถึงการลงทุนในเรือนหุ้นของบริษัท start
up ที่มีนวัตกรรมโดดเด่น การให้คาปรึกษาและแนะนาแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเช่นในกรณีของประเทศจีน
4.2.2 มาตรการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการระดมทุนโดยการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพราะหากสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อหรือผู้ลงทุนไม่ส ามารถตีราคาทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ใช้ค้าประกันเงินกู้หรือที่แปลงเป็นทุนได้ก็จะไม่ส ามารถระดมทุนให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้ กรณีศึกษาในนานาประเทศ พบว่า ในทุกประเทศ รัฐ มีมาตรการในการส่งเสริมให้
การประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา แต่ค วามเข้ม ข้น ต่า งกัน ไป เช่น ฮ่อ งกง มาเลเซีย และ
สหราชอาณาจักรนั้น รัฐจะเน้นเพียงการจั ดคอร์สฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาแก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินและเจ้าของสิทธิบัตร
โดยใช้วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศ
เพื่อเป็น การส่งเสริ มให้มีการพัฒ นาทักษะในการประเมินมูล ค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
รัฐบาลเกาหลีใต้กาหนดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการการประเมินขึ้นมาสองแห่ง แห่งแรกเป็นสมาคม
เอกชนที่ส่งเสริมนวั ตกรรม (Korea Innovation Promotion Association – KIPA) และอีกหนึ่ง
แห่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ชื่อว่ า Korea Technology Finance Corporation หรือ KOTEC)
ในกรณีของสิงคโปร์ รัฐจัดตั้งหน่ว ยงานที่ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน ทางปัญญาที่มีชื่อว่า Centre of Excellence for IP Valuation ซึ่งให้บริการฝึกอบรม
เกี่ย วกับ วิธีการประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์สินทางปัญญาที่เป็น มาตรฐานสากล หากแต่ไม่ได้ให้บ ริการ
ประเมินฯ เอง แต่จะให้การรับรองบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้สามารถให้บริการประเมินฯ ใน
เชิงพาณิชย์ได้
สาหรับ ในกรณีข องประเทศจีน นั้น ยัง ไม่มีก ารพัฒ นาระบบการประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ ส ิน
ทางปัญ ญาที่เ ป็น ที่ป ระจัก ษ์ กรณีก ารปล่อ ยสิน เชื่อ มูล ค่า สูง ถึง 43,000 ล้า นบาทให้แ ก่บ ริษัท
Quanlin Paper ในปี พ.ศ. 2557 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ไม่มีรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการ
ประเมิน ที่ใ ช้ การวิเ คราะห์ข อง World Trademark Review (2014) 55 เห็น ว่า การให้ส ิน เชื ่อ
ดัง กล่า วมีว งเงิน ที่สูง ผิด ปกติห ากพิจ ารณาว่า การกู้ดัง กล่า วมีจานวนสิท ธิบัต รและเครื่อ งหมาย
55

World Trademark Review (2014), China’s Multi-billion dollar IP Financing may not be all it seems. สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.orldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=34111e50-f758-4fc6-97713b975dac49ac
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การค้าที่ใ ช้ค้าประกัน เพีย งประมาณ 150 ฉบับเท่า นั้น ดัง นั้น การปล่อ ยกู้ดัง กล่าวน่า จะมาจาก
นโยบายของรัฐ ที่ต้อ งการจะสร้า งกรณีตัว อย่า งของการใช้ท รัพ ย์สิน ทางปัญญาในการระดมทุน
มากกว่า การด าเนิน การในเชิง พา ณิช ย์ เนื ่อ งจากธนาคารหลัก ที ่ป ล่อ ยกู ้ไ ด้แ ก่ China
Development Bank ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
ในส่วนของหลักการและวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญานั้น แต่ละประเทศต่างมี
นโยบายและมาตรการที่แตกต่างกัน สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่มีพัฒนาการของระบบการ
ประเมินที่ส มบูรณ์ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการกู้ยืมเงิน
และในการระดมทุนมาเป็นเวลายาวนาน โดยหน่วยงานไม่แสวงหากาไรที่เป็นผู้กาหนดวิธีการเป็น
หน่วยงานวิชาชีพชื่อ The Appraisal Foundation กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน
สิน ทรัพย์ทั่ว ไปรวมถึง สิน ทรัพ ย์ที่ไม่มีตัว ตนด้ว ย ในขณะที่ American Society of Appraisers
หรือ สมาคมผู้ป ระเมิน ฯ นั้น ได้จัด ทาระบบการรับ รองผู ้ ที่ป ระเมิน ฯ โดยได้กาหนดไว้ว่า ผู้ที่จ ะ
สามารถให้บ ริก ารประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญานั ้น จะต้อ ง เป็น Accredited Senior
Appraiser ซึ่งมีประสบการณ์ในการประเมินทรัพย์สินไม่ต่ากว่า 5 ปีและผ่านการฝึกอบรมวิชาการ
ประเมินสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและวิชาการประเมินทรัพย์สินทางปัญญา
สาหรับวิธีการประเมินนั้นส่วนมากจะมีหลักเกณฑ์ในการประเมินทั้ง 3 รูปแบบตามที่ได้
กล่า วมาในบทที ่ 3 ได้แ ก่ การประเมิน จากต้น ทุ น ในการสร้า งทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา (cost
approach) จากราคาของทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาที่เ ทีย บเคีย งได้ (market approach) และ จาก
กระแสรายได้ที ่ค าดว่า จะได้ร ับ ในอนาคตจากการครอบครองทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาดัง กล่า ว
(income approach) แต่ส าหรับ ประเทศที ่ย ัง ไม่ม ีต ลาดในการค้า ขายทรัพ ย์ส ิ น ทางปัญ ญาที่
สามารถอ้างอิงราคาได้และไม่มีตลาดรองสาหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการค้าประกันเงินกู้
วิธ ีก ารประเมิน ที่เ ป็น ไปได้ม ากที่ส ุด คือ การคิด ส่ว นลดจากกระแสรายได้ที่ค าดว่า จะได้รับ จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ดังเช่นในกรณีของเกาหลีใต้ หน่วยงานประเมินทั้งของรัฐและเอกชน
ระบุว่าใช้กระแสรายได้ในการตีราคาทรัพย์สินทางปัญญา
แม้หลักการในการตีราคาทรัพย์สินทางปัญญาจากกระแสรายได้จะมีความชัดเจน หากแต่
ในทางปฏิบัติการประเมินกระแสรายได้ในอนาคตเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนเนื่องจากมีตัวแปรจานวน
มากที่มีผ ลต่อกระแสรายได้ที่จะเกิดขึ้ น ด้ว ยเหตุผลดังกล่าว The Appraisal Foundation แห่ง
สหรัฐอเมริกาและ สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักรมีการจัดทา checklist ของ
คาถามในเชิงคุณภาพเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ที่ต้องการจะให้สินเชื่อตระหนัก
ถึง มูล ค่า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที ่ ต ้อ งการน ามาใช้ใ นการระดมทุน เช่น ในกรณีข อง The
Appraisal Foundation จะจ าแนก checklist ดัง กล่า วตามประเภทของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา
ตามตัวอย่างในตารางที่ 4.5 ด้านล่าง
ตารางที่ 4.5 ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
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ประเภท
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
สิทธิบัตร

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

 ความครอบคลุมของสิทธิท่ีได้รับการคุ้มครอง ความต่อเนื่องของการชาระค่าธรรมเนียมการ
รักษาสิทธิ
 ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดสิทธิ หรือ จากการมีนวั ตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามา
ทดแทน
 ความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสาธารณะเกี่ ยวกับสิทธิบัตรที่คล้ายคลึงที่
สามารถใช้อ้างอิงได้
ความลับ
 ความสมเหตุสมผลและประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้ในการปกปิดความลับดังกล่าว
ทางการค้า  โอกาสที่ความลับดังกล่าวจะถูกค้นพบโดยคู่แข่งหรือบริษัทวิจัยและพัฒนา
 ผลประโยชน์และความเสี่ยงในการจดสิทธิบัตรความลับทางการค้าดังกล่าว (หากความลับ
ทางการค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติที่สามารถจดสิทธิบัตรได้ )
เครื่องหมาย  โอกาสที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องโดยไม่เป็นการละเมิด
การค้า
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 โอกาสที่จะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในอนาคต
 โอกาสที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกลายเป็นเครื่องหมายทั่วไป (generic)
 ความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้าที่
คล้ายคลึงกันที่สามารถใช้อ้างอิงได้
ลิขสิทธิ์
 กรอบของสิทธิท่ีได้รับการคุ้มครอง การจดทะเบียน การต่ออายุการคุ้มครอง และ ความใหม่
ของลิขสิทธิ์
 ความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ท่ีคล้ายคลึงกันที่
สามารถใช้อ้างอิงได้
ที่มา: American Society of Appraisers (2009) ASA Business Valuation Standard.

4.2.3 องค์กรที่จาเป็นในการระดมทุนจากทรัพย์ สินทางปัญญา
ดัง ที ่ไ ด้ก ล่า วไว้ก่อ นหน้า นี ้แ ล้ว ว่า การระดมทุน จากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญานั ้น ต้อ งการ
ปัจ จัย พื้น ฐานจานวนมากทาให้เ กิด ขึ้น ยาก จากการศึก ษาประสบการณ์ใ นต่า งประเทศพบว่า
ภาครัฐ จาเป็น ต้องมีก ารพัฒ นาหน่ว ยงานที่ป ฏิบั ติภ ารกิจดังต่อไปนี้เพื่อที่จ ะรองรับ ธุร กรรมทาง
การเงินที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่ค้าประกัน
(ก) หน่วยงานที่จดทะเบียนการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือ จานองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งโดย
ส่วนมากแล้วจะเป็นสานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนั้น ๆ
(ข) หน่วยงานที่รับ ผิดชอบตลาดการซื้อขาย หรือให้เช่าทรัพย์ สินทางปัญญา ซึ่งในหลาย
ประเทศ รัฐจะส่งเสริมตลาดการค้าทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์โดยเป็นผู้บริหารจัดการ
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เว็บ ไซต์ซื้อขายทรั พย์ สิน ทางปัญญาเอง เช่น ในสหราชอาณาจักรภาครัฐ เป็นผู้จัดตั้ง
copyright hub เพื่อส่งเสริมการค้าหรือเช่าลิขสิทธิ์ โครงการดังกล่าวดาเนินการควบคู่
ไปกับการจัดตั้ง ACID Market place ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเอกชนที่เปิดให้สมาชิกสามารถ
ค้าขายสิทธิบัตรการออกแบบทางอุตสาหกรรม (industrial design) หรือ IPXI ซึ่งเป็น
ตลาดในการเช่าหรือซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาขนาดใหญ่
(ค) หน่วยงานที่ปล่อยกู้โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้าประกัน บางประเทศจะ
เป็นธนาคารพาณิชย์ และบางประเทศเป็นธนาคารของรัฐหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มของรัฐ โดยทั่ว ไปแล้ ว การปล่ อยกู้ ของภาคเอกชนโดยใช้
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ค้ าประกั น อย่ า งเดี ย วยั ง มี น้ อ ยมากยกเว้ น ใน
สหรั ฐอเมริกา แม้ในสหราชอาณาจักรก็ยัง มีผู้เล่นรายใหญ่รายเดียวคือ Clydesdale
bank ซึ่งมีความเชี่ ย วชาญด้านทรัพย์สิ นทางปัญญาโดยเฉพาะ ในขณะที่ในประเทศ
มาเลเซีย เกาหลีใต้นั้น รัฐต้องเข้ามาเป็นผู้ให้สินเชื่อเอง ในขณะที่จีนและสิงคโปร์แม้จะมี
การทาความตกลงร่วมกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการหากแต่ธนาคารเหล่านั้นเป็น
รัฐวิสาหกิจที่ต้องตอบสนองนโยบายของรัฐ
(ง) หน่วยงานที่รับช่วงในการประกันทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นสินทรัพย์ค้าประกันในการ
กู้ยื มเงิน เพื่ อปิ ดความเสี่ ย งของบริษั ทหรื อสถาบัน การเงิน ที่เ ป็ นผู้ ปล่ อยกู้ห รือ แปลง
ทรัพย์สิน ทางปัญญาให้เป็นทุน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหน่วยงานดังกล่าวยังไม่เป็นที่
แพร่หลายเนื่องจากตลาดในการกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญายังไม่พัฒนาเท่าใดนัก
ยกเว้นในสหรัฐอเมริกา และมีบ้างในสหราชอาณาจักร
(จ) หน่ ว ยงานที่ป ระเมิน มูล ค่าของทรัพย์สิ นทางปัญญา บางประเทศเช่น สหรัฐ อเมริกา
เอกชนจะเป็ น ผู้ ด าเนิ น การเองโดยรั ฐ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย ทั้ ง ในส่ ว นของการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินซึ่งดาเนินการโดยสมาคมวิชาชีพและการให้บริการ
ประเมินซึ่งดาเนินการโดยธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท
ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทรั พย์สินทางปัญญา ใน
ประเทศที่ยังไม่มีพัฒนาการของสถาบันเอกชนเหล่านี้ รัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยในการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินกลางเช่นในสิงคโปร์หากแต่ให้เอกชนเป็นผู้
ให้บริการโดยหน่วยงานรัฐเป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐานและคุณภาพของการประเมินฯ
ตารางที่ 4.6 ด้ านล่างสรุปรายชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นทุนในประเทศที่มีนโยบายการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนที่
มีการพัฒนาไปในระดับหนึ่งแล้ว
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ตารางที่ 4.6 องค์กรที่เกี่ยวกับการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

จดทะเบียน
ตลาด IP
ธุรกรรมที่
เกี่ยวกับ IP
USPTO และ ustrademarke
Copyright xcahnge.com
Office
(เอกชน)

เกาหลีใต้

KIPO

มาเลเซีย

-

สิงคโปร์

IPOS

สหราช
อาณาจักร

UKPTO

จีน (เซี่ยงไฮ้)

SIPO

ประเมินมูลค่า IP

ปล่อยกู้ IP

ประกันสินเชื่อ IP

บริษัทตรวจบัญชี
บริษัทที่ปรึกษา
ทางบริหาร
บริษัทเชี่ยวชาญ
ด้าน IP
ไม่มีตลาดแต่
หน่วยงานของรัฐ
รัฐบาลใช้ IP
ที่ส่งเสริม SME 3
Fund ในการซื้อ แห่ง ได้แก่ KIBO
ขาย IP
KIPA KIPET
IPconnect
ผู้ให้กู้ประเมินเอง
IPmatket
place
PlatCom
IP Fund
บริษัทประเมินที่
ได้รับการรับรอง
โดยรัฐ
ACID market บริษัทเอกชน
place IPXI
เช่น Oxfisrt หรือ
(เอกชน)
Marks&Clerk
ผู้ให้กู้ประเมินเอง

ธนาคาร
พาณิชย์ และ
non bank
เอกชน

Swissre และ
บริษัทประกันภัย
เอกชนอื่นๆ

Korean
Korea Credit
Development Guarantee
Bank
Malaysia
Credit
Debt venture Guarantee
Berhad
Corp
ธนาคาร
พาณิชย์ 3 แห่ง -Clydesdale
bank

บริษัทเอกชน
เช่น M.Cam

ธนาคาร
พาณิชย์ 7 แห่ง

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

4.3 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
การศึก ษาประสบการณ์ใ นต่า งประเทศพบว่า นโยบายในการส่ง เสริม การให้กู้โ ดยใช้
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาและการแปลงทรัพ ย์ ส ิน ทางปัญ ญาให้เ ป็น ทุน นั้น เป็น นโยบายที่เ กิด ขึ้น มา
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นจึงยังไม่มีผลในเชิงประจักษ์เท่าใดนัก การปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจโดยใช้
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเป็น สิน ทรัพ ย์ค้าประกัน ทั่ว โลกทั้ง ในประเทศที่พัฒ นาการทางเศรษฐกิจ ที่
ก้าวหน้ายังมีน้อยมากยกเว้นในสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนมาเป็น
เวลานานโดยการดาเนินการของภาคเอกชนทั้งหมด เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีตลาดทรัพย์สินทาง
ปัญญาขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็น ประเทศที่มีการให้การคุ้ม ครองสิทธิใ นทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
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เวลายาวนาน สาหรับ ประเทศอื่น ๆ การปล่อยกู้ห รือการระดมทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญายัง
ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐค่อนข้างมาก
การศึกษาพบว่า รัฐบาลในแต่ละประเทศมีนโยบายในการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นทุนที่ต่างกัน ในกรณีของ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฮ่องกงนั้น รัฐไม่ได้ให้การ
ส่ง เสริม เท่า ใดนัก เพราะเห็น ว่า ภาคเอกชนควรเป็น ผู้ดาเนิน การเอง รัฐ เพีย งแต่เ ป็น ผู้ที่รับ จด
ทะเบียนเพื่อรับรองการมีอยู่ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น ตรงกันข้ามกับรัฐบาลเกาหลี
ใต้ที่เข้ามาสร้างองค์กรและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จาเป็นในการส่งเสริมให้เกิดการแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญ ญา เป็น ต้น ตั้ง แต่ก ารประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา การปล่อ ยกู้ การสร้า งตลาด
การค้าทรัพย์สิน ทางปัญญาตลอดจนการเข้ามาเป็นผู้ซื้อและขายทรั พย์สินทางปัญญาในตลาดเอง
ด้วย
รูปแบบของนโยบายในการส่งเสริมการแ ปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนของสิงคโปร์นั้น
อยู่ตรงกลางระหว่างของสหรัฐอเมริกาที่ภาคเอกชนเป็นผู้ดาเนินการทั้งหมดกับเกาหลีใต้ที่รัฐทาเอง
ทั้งหมด รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสาคัญแก่การสร้างโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นในการปล่อยกู้
หรือการระดมทุนจากทรัพย์สิ นทางปัญญา เช่น การส่งเสริมให้มีการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิ นทาง
ปัญญาในสิงคโปร์เพื่อที่จะให้ตลาดการค้าขายทรัพย์สินทางปัญญามีสินค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่
หลากหลายเพื่อจูงใจนักลงทุน การกาหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา การสร้างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่า สาหรับการปล่อยกู้ นั้น รัฐทา
ความตกลงร่วมกับธนาคารพาณิชย์สัญชาติสิงคโปร์ 3 แห่งเพื่อส่งเสริมให้มีการปล่อยกู้โดยใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้าประกันฯ อนึ่ง รัฐยังมีบทบาทค่อนข้างมากในการกาหนดนโยบายของ
ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 3 แห่งดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่าการที่ธนาคารพาณิชย์เ หล่านี้เข้าร่วมโครงการ
เป็ นการดาเนิ น การตามนโยบายมากกว่าการดาเนินการเชิง พาณิช ย์ ซึ่งคล้ ายคลึ งกับในกรณีข อง
ประเทศจีนที่มีการทาความตกลงกับธนาคารของรัฐเช่นกัน
สาหรับประเทศอื่น ๆ นั้น รัฐยังเพิ่งเริ่มมีนโยบายในการส่งเสริมจึงไม่สามารถสรุปรูปแบบการ
ส่งเสริมได้ว่าเน้ นรัฐหรือเอกชน แต่โดยทั่วไปแล้ว การพัฒนาตลาดสินเชื่อทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศกาลังพัฒนาจะต้องอาศัยการผลักดันของรัฐค่อนข้างมากเพราะปัจจัย ทางสภาพแวดล้อมไม่
พร้อม มาเลเซียเป็นตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านที่มีความพยายามในการผลักดันให้สามารถใช้
ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาในการระดมทุน หากแต่ก็ยัง ไม่มีภ าคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ ปล่ อยกู้ มีเพียงแต่
หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมนวั ตกรรมเท่านั้น เนื่องจากยังขาดปัจจัยพื้นฐาน เช่น
ระบบการจดทะเบียนธุรกรรมในการซื้อขายหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทที่ให้บริการประเมิน
ทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทประกันความเสี่ยงจากการปล่อยกู้ ฯลฯ
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ตารางที่ 4.7 บทบาทของภาครัฐแต่ละประเทศในการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

บทบาทของรัฐ
 ไม่มี

ออสเตรเลีย

 จดทะเบียนการโอนสิทธิ เช่า จานอง ทรัพย์สินทางปัญญา

ฮ่องกง

 จัดตั้ง IP Portal เพื่อเป็น one-stop shop ในการซื้อหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญา
 จัดการฝึกอบรมเรื่องการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

อินเดีย

 จัดตั้ง IP facilitation centre

มาเลเซีย

 ตั้งตลาดการค้าทรัพย์สินทางปัญญา 3 แห่ง
 ปล่อยกู้โดย Malaysia’s Debt Venture Berhad ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้สินเชื่อแก่ SMEs ใน
สาขาธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวสูง
 จัดคอร์สการฝึกอบรมเรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

จีน

 จัดตั้ง IP Fund
 ทาความตกลงร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยกู้โดยมี IP เป็นสินทรัพย์คาประกั
้
น

สหราชอาณาจักร






สิงคโปร์

 ปรับปรุงระบบการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ
 รัฐจดทะเบียนการซื้อ/เช่า/จานองทรัพย์สินทางปัญญา
 รัฐกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และให้การรับรองบริษัทเอกชน
ที่รับจ้างประเมินทรัพย์สินทางปัญญา
 รัฐทาความตกลงกับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้มีการปล่อยกู้โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
หลักทรัพย์ค้าประกัน

เกาหลีใต้






จดทะเบียนการโอนสิทธิ์ เช่า จานอง ทรัพย์สินทางปัญญา
จัดตั้ง Copyright Hub
จัดทา Checklist ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ SME
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิบัตรหากมี การประกอบธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน
เว็บไซต์
 อุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับ IP Audit

รัฐจดทะเบียนการซื้อ/เช่า/จานองทรัพย์สิน ทางปัญญา
รัฐมีหน่วยงานที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 3 แห่ง
ธนาคารพัฒนาแห่งเกาหลีใต้ (Korean Development Bank) เป็นผู้ปล่อยกู้
บรรษัทค้าประกันสินเชื่อของรัฐให้การค้าประกัน IP backed loands

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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บทที่ 5
การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย
ประเทศไทยมีก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายเกี ่ ย วกับ ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญามาเป็น เวลานาน
แต่ก ารน าทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญามาเป็น หลัก ประกัน ในการกู้ยืม เงิน ยัง ไม่ค่อ ยแพร่ห ลายมากนัก
ซึ่งต่างจากการนาทรัพย์สินที่มีตัวตน หรืออสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันการกู้เงินที่มี
การใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันดีคื อ การจานา และการจานอง
การศึกษาในบทนี้เป็น การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมของไทยในการสร้าง
ระบบการระดมทุน จากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา โดยจ าแนกเนื้อ หาได้เ ป็น 3 ส่ว น ส่ว นแรกเป็น
การศึกษากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส่วนที่
2 เป็น การศึกษาระบบนิเวศของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา และส่ว นสุดท้ายเป็นการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
การใช้ท รัพ ย์ส ิน เป็น หลัก ประกัน ทางธุร กิจ ภายใต้ป ระมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์
จ าแนกได้เ ป็น 2 ประเภท ได้แ ก่ การจ านอง ซึ ่ง เป็น การประกัน ด้ว ยอสัง หาริม ทรัพ ย์ และ
สังหาริมทรัพย์บางประเภท และการจานา ซึ่งเป็นการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์ แต่มีข้อจากัดคือ
ทรัพย์สินที่ผ่านการจานาจะต้องมีการส่งมอบให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจานา และจากัดเพียงทรัพย์สินบาง
ประเภทเท่านั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคทาให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนาไปลงทุนประกอบกิจการได้
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จึงถูกบัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถนาทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ให้กู้ ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ซึ่งกฎหมาย
หลักประกันฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยสาระสาคัญ ของกฎหมายมีดังนี้
5.1.1 ทรัพย์สินที่สามารถนามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
มาตรา 8 ภายใต้กฎหมายนี้กาหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถนามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ได้มี 6 ประเภท ได้แก่
1. กิจการ
2. สิทธิเรียกร้อง
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3. สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง
หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
4. อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
5. ทรัพย์สินทางปัญญา
6. ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎหมายกาหนดให้ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดสามารถนามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ได้ แต่ใ นทางปฏิบัติ การนาทรัพ ย์ส ิน ไปเป็น หลัก ประกัน ขึ้น อยู่กับ ดุล ยพินิจ ของคู่ส ัญ ญาว่า จะ
ยอมรับ ทรัพ ย์ส ิน นั ้น เป็น หลัก ประกัน หรือ ไม่ ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาบางประเภทอาจไม่ส ามารถ
นามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ อาทิ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ไข่เค็มไชยา ซึ่ งเป็น
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาที่เ กิด จากความคิด สร้า งสรรค์โ ดยกลุ ่ม คนในชุม ชน ซึ่ง ไม่มีผู้ใ ดผู ้ห นึ่ง เป็น
เจ้าของโดยลาพัง หรือกรณีความลับทางการค้า ที่หากนามาเป็นหลักประกัน จาเป็นที่จะต้องแสดง
หรือ เปิด เผยรายละเอีย ดของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญานั้น เพื่อ ใช้ใ นการประเมิน มูล ค่า ซึ่ง จะ ทาให้
ทรัพย์สินนั้นไม่เป็นความลับทางการค้าอีกต่อไป หรือกรณีของสิทธิบัตรที่ใกล้ครบกาหนดอายุการ
คุ้มครองแล้ว เป็นต้น 56
5.1.2 ขั้นตอนในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา
การนาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจภายใต้กฎหมายนี้จะต้องมีก ารจัดทาสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ ขึ้นมา โดยคู่สัญญาประกอบด้วย ผู้ให้หลักประกัน ซึ่ง จะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลก็ได้ (มาตรา 6) และผู้รับหลักประกัน ซึ่งต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 7) โดยผู้ให้หลักประกันตราทรัพย์สินไว้ให้แก่ผู้รับหลักประกันเพื่อ
เป็นประกันการชาระหนี้ โดยไม่จาเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับหลักประกัน (มาตรา 5)
ซึ่งสัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะต้องจัดทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน
สถาบันการเงินในที่นี้ (มาตรา 8) หมายถึง 1). สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบัน การเงิน 2). บริษัทที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ประกันชีวิตและบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกัน วินาศภัย และ 3). ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งส่ว นใหญ่
เป็นสถาบันการเงิน ที่อยู่ภายใต้กากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะต้องมีการกันเงินสารองไว้
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ภายหลัง จากที่ก ฎหมายมีผ ลบัง คับ ใช้ หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งมีก ารปรับ นโยบายและ
หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับหลักเกณฑ์
56

ที่มา: ศาสตราจารย์ ดร. กาชัย จงจักรพันธ์ 2557 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ คณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

86

บทที่ 5 กำรระดมทุนจำกทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศไทย

การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน โดยในส่วนของมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่สามารถนามาเป็นหลักประกันได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการประเมินราคาได้อย่างน่าเชื่อถือ
และสามารถยึดได้ตามกฎหมายที่สามารถนามาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ก่อนการกัน
เงินสารองร้อยละ 90 ของราคาประเมิน และต้องทาการประเมินราคาหลักประกันทุก 3 ปี 57
อย่างไรก็ตาม การนาทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันโดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน
รวมทั้งการที่ต้องกันเงินสารองตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดอาจยังเป็นเรื่องยากที่สถาบัน
การเงินจะสามารถตัดสิน ใจปล่อยกู้ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่ว ยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และ
start up ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น กระทรวงการคลังจึงพิจารณาเสนอกฎกระทรวง
กาหนดให้เพิ่มผู้รับหลักประกันขึ้นอีก 6 ประเภท ได้แก่ นิติบุคคลเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ประกอบธุร กิจสัญญาซื้อขายล่ว งหน้าตามกฎหมายว่าด้ว ยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจแฟคเตอริ่ง
5.1.3 การจดทะเบียน
สานักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายนี้เพื่อทาหน้าที่ในการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ แก้ไข
รายการจดทะเบีย น และยกเลิกการจดทะเบียน โดยที่ข้อ มูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนจะ
เปิดเผยให้ป ระชาชนสามารถเข้า ถึง ข้อ มูล และตรวจสอบได้ และในกรณีที่ทรัพย์สิน ที่นามาเป็น
หลักประกัน เป็น ทรัพย์สิน ที่มีทะเบีย น กฎหมายกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งไปยังนาย
ทะเบียนผู้มีอานาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิตามกฎหมาย และให้นายทะเบียนบันทึกการประกันตาม
กฎหมายนี้ลงในทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยเร็วเมื่อได้รับแจ้ง
ผู้มีห น้า ที่ดาเนิน การขอจดทะเบีย นจาแนกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่เ ป็น หน้า ที่ข องผู้รับ
หลักประกันและกรณีที่เป็นหน้าที่ของผู้ให้หลั กประกัน โดยผู้รับหลักประกันมีหน้าที่ต้องดาเนินการ
ดังนี้
1. จดทะเบียนสาหรับการยื่นจดสัญญาหลักประกัน หรือ
2. หากมีการตกลงกันเพื่อขอแก้ไขรายการจดทะเบียน หรือ
3. กรณีที่รายละเอียดของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเปลี่ยนแปลงไปจากที่จดทะเบียนไว้
จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับหลักประกัน หรือ
4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สินในลักษณะที่นาเอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไป
รวมกับทรัพย์สินของบุคคลอื่นจนเป็นส่วนควบหรือแยกกันไม่ได้ หรือ
57
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5. กรณีได้ทรัพย์สินอื่นมาแทนที่ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือ
6. กรณีที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในการบังคับหลักประกัน หรือ
7. เมื่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิของผู้รับหลักประกัน
กรณีที่ 6 และ 7 นี้ ผู้รับหลักประกันต้องเป็นผู้ดาเนินการขอยกเลิกการจดทะเบียนภายใน
14 วัน นับ แต่วัน ที่จาหน่า ยทรัพ ย์สิน หรือ วัน ที่ท รัพ ย์สิน หลุ ด เป็น สิท ธิแ ล้ว แต่ก รณี สาหรับ ผู้ใ ห้
หลักประกัน มีห น้าที่ดาเนิน การจดทะเบียนเมื่อหนี้ที่เป็นหลักประกัน ระงับสิ้นไป หรือมีการตกลง
กันเป็นหนังสือยกเลิกสัญญาหลักประกัน หรือเมื่อมีการไถ่ถอนทรัพย์อันเป็นหลักประกัน
การที่กฎหมายกาหนดให้ ผู้รับ หลักประกันเป็นผู้ยื่นจดทะเบียน และรับรองความถูกต้อง
ของรายการจดทะเบียนนั้น เนื่องจากสัญญาหลักประกันภายใต้กฎหมายนี้จะสามารถคุ้มครองผู้รับ
หลักประกันได้หากเกิดปัญหาการล้มละลายหรือการชาระสินเชื่อจากผู้ให้หลักประกัน ซึ่งสามารถ
บังคับคดีตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ ผู้รับหลักประกันมีสิทธิที่จะได้รับชาระหนี้จากทรั พย์สินที่เป็น
หลักประกัน ก่อนเจ้าหนี้ส ามัญ ในขณะที่ผู้ให้ห ลักประกันมีห น้า ที่ต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน ตามวิธีการปฏิบัติทางการค้าหรือตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เพื่อให้ผู้รับหลักประกัน
สามารถตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกั นได้
นอกจากนี้ กฎหมายยังให้อานาจอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การรับจดทะเบียนและวิธีปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออก
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่
17 มิถุนายน พ.ศ 2559 และให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ 2559 เป็นต้นไป หลั งจาก
นั้น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนียม และการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดในมาตรา 4 วรรคหนึ่งของกฎหมายนี้ที่
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อกาหนดค่าธรรมเนียมไม่
เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ และยกเว้นค่าธรรมเนียม และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มี
ผลบังคับใช้แล้ว
5.1.4 การบังคับหลักประกัน
การบังคับหลักประกันภายใต้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจกาหนดไว้ใน 2 ประเภทหลัก
ได้แก่ การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน และการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ ดังนี้ 58
 การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน
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การที่กฎหมายกาหนดว่าผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่
ผู้รับหลักประกันนั้น หากมีเหตุบังคับหลักประกันเกิดขึ้น และผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้ให้ห ลักประกัน แล้ว กฎหมายจึงกาหนดห้ามผู้ให้ห ลักประกันไม่ให้จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่
เป็น หลัก ประกัน หรือ กระทาการใด ๆ ที่จ ะทาให้ท รัพ ย์ส ิน บุบ สลายหรือ เสื่อ มค่า ลง และผู้รับ
หลักประกันมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นได้
หากผู้ให้หลักประกันยินยอมส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน แก่ผู้รับหลักประกัน และมี
หนัง สือ ยิน ยอมให้นาหลัก ประกัน ไปจาหน่า ย ห้า มมิใ ห้เจ้า หนี้ต ามคาพิพ ากษาอื่น ยึดหรือ อายัด
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน แต่ให้เจ้าหนี้ดังกล่าวมีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับหลักประกัน เพื่อขอเฉลี่ย
ทรัพย์สิน หรือเงิน ที่ได้จ ากการขายทรัพย์สินนั้น จากนั้น ผู้รับหลักประกันจะต้องมีห นังสือแจ้งให้
ลูกหนี้และผู้ให้ห ลัก ประกัน ชาระหนี้ภ ายใน 15 วัน นับ แต่วันที่ไ ด้รับ หนัง สือดังกล่าว และให้ส่ง
สาเนาหนังสือดังกล่าวให้ผู้รับหลักประกันอื่นและเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินอื่นที่เป็น
หลักประกันเท่าที่ปรากฏรายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนทราบด้วย เว้นแต่จะเป็นกรณีของสดเสีย
ได้ (มาตรา 39) ทั้ง นี้ หากผู ้รับ หลัก ประกัน ไม่ไ ด้รับ ชาระหนี้ภ ายในกาหนดเวลาตามที่ร ะบุใ น
หนังสือ จะสามารถบังคับหลักประกันได้ 2 วิธี คือ
1. การเอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ
ผู ้ร ับ หลัก ประกัน จะเอาทรัพ ย์ส ิน ที ่เ ป็น หลัก ประกัน หลุด เป็น สิท ธิไ ด้ใ น 4 กรณี คือ
1) ลูกหนี้ค้า งชาระหนี้เ ป็น จานวนเงิน ต้น เท่า กับ หรือมากกว่า มูล ค่า ทรัพ ย์สิน ที่เป็น หลักประกัน
2) ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็น เวลาถึง 5 ปี 3) ไม่มีหลักประกันรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นจด
ทะเบีย นไว้เหนือทรัพย์สิน ที่เป็น หลักประกัน และ 4) ไม่มีห นัง สือคัดค้านการบังคับหลักประกัน
หลุดเป็น สิทธิ เมื่อทรัพย์สิน ที่เป็น หลัก ประกันหลุดเป็นสิท ธิ กฎหมายกาหนดให้ทรัพ ย์สิน ที่เป็น
หลักประกันและดอกผลที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันนั้นหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน
2. การจาหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย
กรณีที่ผู้รับหลักประกัน ได้รับ หนังสือคัดค้านการบังคับหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ จะต้อง
ดาเนินการบังคับหลักประกันโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเบี้ยวหนี้และไป
ซื้อคืนในราคาถูกในภายหลัง
อย่างไรก็ต าม หากผู้ใ ห้ห ลัก ประกัน ไม่ยิน ยอมส่ง มอบทรัพ ย์สิน ที่เ ป็นหลักประกัน ผู้รับ
หลัก ประกัน อาจยื่น คาร้องต่อศาลเพื่อ ให้มีคาพิพากษาบัง คับหลัก ประกัน โดยระบุวิธีการบังคับ
หลักประกันที่ต้องการด้วยว่าจะบังคับหลักประกันโดยการจาหน่ายทรัพย์สินหรือโดยการเอาหลุด
เป็นสิทธิ
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ส าหรับ การประมูล หรือ ขายทอดตลาดสิน ทรัพ ย์ที ่ห ลุด จ านองนั ้น ในปัจ จุบ ัน มี
กฎกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ซึ่ง
กาหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการขายทอดตลาดสินทรัพย์ ที่กาหนดให้มีการ
ประมูลอย่างโปร่งใส การกาหนดราคาที่เป็นธรรม ฯลฯ แต่ในกรณีที่เอกชนเป็นผู้ดาเนินการเองนั้น
มีเพียงประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 509–517 ว่าด้วยการขายทอดตลาด ซึ่งไม่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการประมูล ทาให้มีความสุ่มเสี่ยงว่า ผู้รับหลักประกันอาจจัดให้มีการ
สมคบร่วมกันในการกดราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้ต่า เป็นต้น
 การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ
การบังคับ หลักประกัน ที่เป็น กิจการนั้นจะต้องดาเนินการบังคับ หลักประกัน โดยผู้บังคับ
หลักประกัน ซึ่งเป็นคนกลางที่เข้ามาทาหน้าที่ในการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ โดยจะต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด กล่าวคือ ต้ องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริห ารธุรกิจ และต้องมีความเป็นอิส ระ เป็นกลาง และเป็นธรรม
และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
เมื่อ มีเ หตุบัง คับ หลัก ประกัน ผู้รับ หลัก ประกัน ต้อ งมีห นัง สือ แจ้ง ให้ผู้บัง คับ หลัก ประกัน
ทราบ และผู้บังคับหลักประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันทราบ
เพื่อดาเนินการไต่ส วนข้อเท็จจริงเกี่ย วกับเหตุบังคับหลักประกัน และเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากผู้
บังคับหลักประกันแล้ว ผู้ให้หลักประกันจะต้องไม่จาหน่ายจ่ายโอนกิจการที่เป็นหลักประกั นนั้น
หลังจากดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว หากวินิจฉัยว่ามีเหตุบังคับหลักประกันเกิดขึ้น
จะต้องดาเนินการบังคับหลักประกันโดยให้สิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของผู้ให้ห ลักประกันใน
กิจการที่เป็นหลักประกัน ยกเว้น สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจะตกแก่ผู้บังคับหลักประกัน ทันที และ
ห้า มไม่ใ ห้เ จ้า หนี ้ต ามค าพิพ ากษาอื ่น ยึด หรือ อายัด กิจ การที ่เ ป็น หลัก ประกัน และให้ผู ้บ ัง คับ
หลักประกันดาเนินการจาหน่ายกิจการนั้นเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ต่อไป (มาตรา 71)
กระบวนการดาเนินการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการจะเป็นการดาเนินการโดยผู้บังคับ
หลักประกัน ไม่ต้อ งดาเนิน การฟ้อ งต่อ ศาล แต่ห ากเห็นว่า การไต่ส วนข้อ เท็จ จริง ไม่ถูกต้อ งตาม
หลักเกณฑ์ห รือคาวินิจ ฉัย มีข้อบกพร่องในสาระสาคัญ ก็ส ามารถยื่นคัดค้านคาวินิจฉัยต่อศาลได้
โดยยื่นคาร้องต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคาวินิจฉัย จากนั้นศาลจะกาหนด
วัน นัดพิจ ารณาคาร้องโดยเร็ว และให้นั่งพิจารณาคดีติดต่อกันทุกวันจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา
และมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง เว้นแต่มีพฤติการณ์พิเศษอันมิอาจก้าวล่วงได้ (มาตรา 70)
แต่อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินทางปัญญาที่นาไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันอยู่
ภายใต้สัญญาหลักประกันธุร กิจประเภทกิจการ หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจการอื่นใด การบังคับ
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หลักประกันที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ต้องดาเนินการผ่านกระบวนการศาลเพื่อบังคับให้มีการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญา

5.2 ระบบนิเวศของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา
แม้การระดมทุน จากทรัพย์สินทางปั ญ ญาในประเทศไทยยัง ไม่เ ป็นที่แพร่ห ลายนัก แต่ที่
ผ่า นมาประเทศไทยมีก ารดาเนิน การทั้ง จากภาครัฐ และภาคเอกชนในการสร้างหลัก เกณฑ์แ ละ
มาตรการต่างๆ มาช่ว ยสนับ สนุน ให้เกิดระบบการประเมินมูล ค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็น
หลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้ รวมทั้งการระดมทุนจากทรัพย์ สินทางปัญญา
อนึ่ง ในการขอสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันการกู้เงิน
เจ้า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที ่ม ีค วามประสงค์จ ะขอสิน เชื ่อ โดยใช้ท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเป็น
หลักทรัพย์ค้าประกันการกู้ยืม จะต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของตนกับกรมทรัพย์สิน ทาง
ปัญญา และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเงินและการบริหารธุรกิจที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นในการ
ดาเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูลจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นจาก Checklist จากนั้นจึงนาเอกสารการ
จดทะเบียนและเอกสารทางการเงินไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ ซึ่งในขั้นตอนการ
ขออนุมัติสินเชื่อจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญ โดย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประเมินมูล ค่าดังกล่าว อาจอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันการเงิน
หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย และหากสถาบันการเงิน
อนุมัติสินเชื่อแล้ว สถาบัน การเงิน จะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิช ย์ ซึ่ง สามารถดูขั้น ตอนในการขอสิน เชื่อ ได้ดัง แผนภาพขั้น ตอนการขอ
สิน เชื่อ โดยใช้ท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเป็น หลัก ทรัพ ย์ใ นการค้าประกัน (รูป ที่ 5.1) อย่า งไรก็ต าม
สัญญาหลัก ประกัน ทางธุร กิจ โดยมีทรัพ ย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดก็ต่อ เมื่อมีการชาระสินเชื่อครบ
ตามกาหนดที่ได้ตกลงกับสถาบันการเงิน แต่หากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาขาดการชาระสินเชื่อ
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาหลักประกันแล้ว สถาบัน การเงิน มีสิทธิ์ในการยึ ดหรืออายัด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการค้าประกันสินเชื่อได้ทันที แต่ถ้าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็น
หลักทรัพย์ค้าประกันภายใต้กิจการ อาจมีกระบวนการทางการศาลเพื่อบังคับให้มีการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
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อนึ ่ง การศึก ษาระบบนิเ วศของการระดมทุน จากทรั พ ย์ส ิน ทางปัญ ญาในประเทศไทย
สามารถจาแนกได้เ ป็น 3 ปัจ จัย หลัก ได้แ ก่ หลัก เกณฑ์ก ารประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา
มาตรการการสร้างปัจจัยพื้นฐาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา
5.2.1 หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
การประเมินมูลค่ าทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยมีวิธีการและแนวทฤษฎีไม่ต่างจาก
หลักสากลที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งมีการประเมินด้ว ยวิธีพื้นฐาน 3 วิธี ได้แก่ การประเมินจากต้นทุน
การประเมินจากราคาตลาด และการประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ (ดูรายละเอียดในบทที่
3) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า การประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเป็นวิธีที่เป็นไป
ได้สูงที่สามารถนามาใช้ประเมิน เนื่องจากการประเมินจากต้นทุน ต้องอาศัยระบบบัญชีที่น่าเชื่อถือ
ที่มีการจาแนกรายละเอียดของต้นทุนแต่ละประเภทอย่างชัดเจน แต่ผู้ประกอบการในประเทศไทย
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อมยังไม่ค่อยให้ความสาคัญและไม่เชี่ยวชาญในการจัดทา
ระบบบัญ ชีใ ห้ไ ด้ม าตรฐาน ส่ว นการประเมิน จากราคาตลาดต้อ งอาศัย ข้อ มูล ราคาตลาด
ภายในประเทศในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นข้อมูลที่หาได้ยากในตลาดภายในประเทศ เนื่องจากตลาด
กลางสาหรับซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยยังไม่มีการซื้อขายที่มากพอที่จะสามารถใช้
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบราคาตลาดได้
อย่างไรก็ตาม การนาวิธีการประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับมาใช้ในประเทศไทยก็ยัง
พบปัญหาในหลายด้าน อาทิ การประมาณการกระแสรายได้อาจมีความคลาดเคลื่อนสูงสาหรับ
กลุ่ม ธุร กิจ บางประเภทที่มีค วามเสี่ย งสูง ซึ่ง จะส่ง ผลกระทบต่อ รายได้ใ นอนาคตที่ค าดการณ์ไ ว้
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประเมินโดยใช้วิธีนี้ค่อนข้างสูง เนื่องจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมาเป็นเวลานาน ซึ่ง
นักประเมิน มูล ค่าทรัพ ย์สิน ทางปัญญาในประเทศไทยมีจานวนไม่มากนัก ซึ่งเป็นอุป สรรคสาคัญ
สาหรับ ผู้ป ระกอบการขนาดย่อมที่ไม่มีกาลังทรัพย์เ พียงพอสาหรับเป็นค่า ใช้จ่ายในการประเมิน
นอกจากนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท อาทิ สิทธิบัตร มีอายุการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้
ในระยะเวลาที่จากัดซึ่งอาจส่งผลต่อการคานวณกระแสรายได้ในอนาคต ซึ่งต่างจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ที่มีอายุการคุ้มครองสิทธิที่ยาวนาน และสามารถคานวณรายได้ในอนาคต
จากการให้ใช้สิทธิได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทาคู่มือการประเมินมูล ค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
การประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาด้ว ยวิธ ีเ ชิง คุณ ภาพหรือ การประเมิน แบบ
checklist เป็น วิธ ีที ่ส ามารถน ามาปรับ ใช้ไ ด้ใ นประเทศไทย โดยการวิเ คราะห์ป ัจ จัย ที ่จ ะมี
ผลกระทบต่อมูล ค่าที่เป็น ตัว เงิน และจัดอันดับหรือให้คะแนนตัว ชี้วัด จากนั้นจึงนาผลลัพธ์ไปใช้
งานเพื่อ ปรับ ราคาตลาดของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาอื่น ๆ ให้เ ข้า กับ ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที่ก าลัง
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ประเมิน ตัว อย่างขององค์กรที่นาวิธีนี้มาประยุกต์ใช้คือ บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อ ม โดย บสย. ร่ว มมือ กับ สถาบันค้าประกันสินเชื่อเพื่อ ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีของ
เกาหลีใ ต้ (Korea Technology Finance Corporation: KOTEC) และ สวทช. ของไทย จัด ทา
TTRS (Thailand Technology Rating System) ซึ ่ง ม ีล ัก ษ ณ ะ ค ล ้า ย ก ับ KTRS (Korea
Technology Rating System) ของเกาหลีใ ต้ที่เ ป็น ระบบการจัด ระดับ คุณ ภาพของเทคโนโลยี
เพื่อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการปล่อ ยสิน เชื่อ ตามลาดับ ความสามารถในการสร้า งรายได้ การประเมิน
เทคโนโลยีส าหรับ ให้ส ิน เชื่อ นี ้เ พื่อ ที่จ ะช่ว ยสร้า งฐานข้อ มูล เชื่อ มโยงระดับ ของเทคโนโลยีก ับ
ความสามารถในการช าระหนี ้ใ นเชิง ประจัก ษ์ ซึ ่ง จะท าให้ม ีก ารเชื ่อ มโยงระหว่า งระดับ ของ
เทคโนโลยีกับ ความเสี่ย งในการปล่อยกู้ในเชิงปริมาณ ซึ่ง จะเป็นประโยชน์แ ก่ผู้ให้กู้ที่ไม่ส ามารถ
ประเมินความเสี่ยงของเทคโนโลยีเองได้ โดยใช้เวลาในการทดสอบและเก็บข้อมูลประมาณ 10 ปี
จนในปัจ จุบันสามารถนาผลลัพธ์มาใช้เป็นตัว ชี้วัดอ้างอิง ได้ ระบบนี้เป็นการจัดอันดับเทคโนโลยี
เป็นเกรด ซึ่งต่างจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินออกมาเป็นตัวเงินซึ่งหาตลาดรองในการประเมิน
เปรีย บเทีย บได้ย าก เหตุ ผ ลในการทาการจัดอันดับของเกาหลีใ ต้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับ venture capital ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และเพื่อให้ธนาคารมั่นใจใน
การให้สินเชื่อกับธุรกิจด้านเทคโนโลยี
5.2.2 มาตรการการสร้างปัจจัยพื้นฐาน
มาตรการการสร้า งปัจ จัย พื ้น ฐานเป็น การสร้า งปัจ จัย และสภาพแวดล้อ มที ่ เ อื ้อ และ
สนับสนุนต่อพัฒนาการของตลาดสินเชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยมีการสร้างปัจจัยพื้นฐาน
หลายด้า นที่เ ป็น ปัจ จัย ส าคัญ ที่เ อื้อ ต่อ ระบบการระดมทุน จากทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา ได้แ ก่ การ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเทศไทยมีก ารบังคับ ใช้กฎหมายทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญามาเป็น เวลานานควบคู่กับ การ
จดทะเบีย นทรัพย์สิน ทางปัญญา ซึ่ง การยื่นขอจดทะเบียนนั้น ผู้ป ระกอบการต้องดาเนิน การขอ
จดทะเบีย นที่กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ฐานข้อมูล ที่เกิดจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างเป็นระบบจะช่วยให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
กับ กรมทรัพย์สิน ทางปัญญาของประเทศอื่น เพื่อใช้ในการตรวจสอบและสืบ ค้นข้อมูล และหาก
ระบบการจดทะเบียนมีความชัดเจน โปร่งใส รวดเร็ว และมีคุณภาพ จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการ
ยื่นขอจดทะเบียนมากขึ้ น
แม้กรมทรัพย์สิน ทางปัญญาจะให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามานาน แต่
ระบบการจดทะเบีย นยัง มีค วามล่า ช้า เนื่อ งจากข้อ จากัด ด้า นบุค ลากร โดยเฉพาะผู้ต รวจสอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งยังมีจานวนไม่เพียงพอต่อปริมาณ
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คาขอจดทะเบีย นทรัพย์สิน ทางปัญ ญาที่เ พิ่มขึ้น ซึ่ง เป็น อุปสรรคสาคัญ ที่ค วรได้รับ การปรับ ปรุง
โดยเร็ว เพื่อรองรับและส่งเสริมให้เกิดระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
 การพัฒนาตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
ตลาดกลางสาหรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP market place เป็นตลาดที่
สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สาหรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลของ
ทั ้ง ผู ้ต ้อ งการเสนอซื ้อ และผู ้เ สนอขายทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา และเป็น ตลาดรองส าหรับ ผู ้ร ับ
หลัก ประกัน ในการน าทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที่ห ลุด จากการปล่อ ยกู้ม าเสนอขายในตลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสาหรับใช้เปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อนาไปใช้ใน
การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาจากราคาตลาดได้
ประเทศไทยมีตลาดกลางสาหรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในเว็บไซต์ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา แต่เป็นช่วงเริ่มต้นการดาเนินการจึ งยังไม่มีข้อมูลการซื้อขายมากนัก ส่วนใหญ่
เป็นเพียงข้อมูลจากผู้เสนอขายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและเจ้าของสิทธิที่ต้องการ
เสนอขายสินค้าที่มีทรัพย์สินทางปัญญานั้น ซึ่งยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์มากขึ้น
และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาซื้อขายผ่านตลาดกลางสาหรับการซื้อขายทรัพย์สิน
ทางปัญญามากขึ้น
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการดาเนินมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการประเมิน
มูล ค่าทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา อาทิ การสร้า งหลัก เกณฑ์แ ละวิธีการในการประเมินมูล ค่าทรัพ ย์สิน
รวมทั้งการผลิตบุคลากรในการประเมินมูล ค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่
ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่มีตัวตน
5.2.3 องค์กรที่เกี่ยวข้องในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา
หน่ว ยงานหรือผู้ที่เ กี่ย วข้อ งในระบบนิเ วศของการระดมทุน จากทรัพย์สิน ทางปัญ ญาใน
ประเทศไทยประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทแตกต่างกันไปซึ่งจาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
5.2.3.1 หน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
การให้บ ริการจดทะเบีย นทรัพ ย์สินทางปัญ ญาเป็น ขั้น ตอนเริ่มต้นของการขอรับ สิท ธิใ น
ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งผู้ประกอบการต้องยื่นขอจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หลังจาก
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมีผลบังคับใช้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามา
มีบ ทบาทในการให้บ ริก ารจดทะเบีย นสัญ ญาหลัก ประกัน ระหว่า งผู ้ใ ห้ห ลัก ประกัน และผู ้ร ับ
หลัก ประกัน โดยการจัด ตั ้ ง ส านัก งานทะเบีย นหลัก ประกัน ทางธุร กิจ ขึ ้น มาภายใต้ก ฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งในทางปฏิบัติ การทางานของทั้งสองหน่วยงานจะต้องมีการประสานและ
เชื่อ มโยงข้อ มูล การจดทะเบีย นทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาระหว่า งกัน เพื่อ ให้ส ามารถตรวจสอบและ
สืบ ค้น ข้อมูล การยื่น จดทะเบีย นและสถานะของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ล ะรายการ รวมทั้งต้องมี
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การจัดทาระบบการยื่นจดทะเบียนแบบ real time เพื่อให้ทราบถึงสถานะล่าสุดของทรัพย์สินทาง
ปัญญาในรายการที่กาลังจะยื่น จดทะเบียนสัญญาหลักประกัน เพื่อมิให้เกิดการนาทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปยื่นจดทะเบียนเป็นหลักประกันซ้าซ้อนกัน
การให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันของสานักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
จาแนกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นช่วงเริ่มต้นดาเนินการภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ โดย
การดาเนิน งานในช่วงแรกนี้เป็นการให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจด้วยระบบ
manual เนื่องจากมีระยะเวลาเตรียมการค่อนข้างกระชั้นชิด รวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ที่จากัด นอกจากนี ้ ระบบการเชื่อ มโยงข้อ มูล กับ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งส าหรับ การ จดทะเบีย น
ทรัพ ย์ส ิน แต่ล ะประเภทยัง เป็น ลัก ษณะของการส่ง จดหมายแจ้ง ไปแต่ล ะรายการ ท าให้ก าร
ดาเนินการจดทะเบียนยังไม่เป็นระบบ real time
อย่างไรก็ตาม หลังจากดาเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี จะพัฒนาระบบการจดทะเบียนเข้า
สู่ระยะที่ 2 ซึ่งเอกสารและขั้นตอนการจดทะเบียนจะถูกพัฒนาเข้าสู่ระบบออนไลน์ โดยนาระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เพื่อช่ว ยในการคัดกรองและตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งจะพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้การจด
ทะเบียนเป็นระบบ real time แต่สานักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจอาจต้องประสบปัญหา
หากหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งยัง ไม่พัฒ นาระบบข้อ มูล การจดทะเบีย นทรัพ ย์สิน ของตนให้ส ามารถ
update ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับหลักประกันอาจไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ให้
หลักประกันได้นาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันภายใต้สัญญาหลักประกันนี้ไปจดจานองไว้กับเจ้าหนี้
อื่น มาก่อ นหรือ ไม่ หากธุร กรรมนั ้น ด าเนิน การภายในช่ว งระยะเวลาที ่ข ้อ มูล ยัง ไม่ป ราก ฏใน
ฐานข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทรัพย์สิน มีห ลายหน่วยงาน อาทิ กรมที่ดิน กรม
โรงงานอุต สาหกรรม กรมเจ้า ท่า กรมทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา กรมขนส่ง ทางบก เป็น ต้น ทั ้ง นี ้
สานักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจมีหน้าที่ให้ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินที่มีการนามาใช้
เป็น หลัก ทรัพ ย์ค้าประกัน กับ หน่ว ยงานอื่น ในขณะที่ก ฎหมายหลัก ประกัน ฯ นี้ไ ม่ไ ด้กาหนดให้
หน่ว ยงานอื่น ต้อ งแจ้ง ข้อ มูล การจดทะเบีย นทรัพ ย์ส ิน มายัง ส านัก งานฯ ทาให้ฐ านข้อ มูล ของ
สานักงานฯ ไม่ครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้ผู้รับหลักประกันมีภาระเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบข้อมูลทั้งจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สิน
นอกจากนี ้ สานัก งานทะเบีย นหลัก ประกัน ทางธุร กิจ มีก ารพัฒ นาระบบการสืบ ค้น ที่มี
ลักษณะที่เป็นเลขรหัส จากในปัจจุบันที่สืบค้นได้เฉพาะจากทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนเป็นเลข
รหัส เช่น เลขโฉนดที่ดิน แต่หากหลักทรัพ ย์ที่ไม่มีทะเบียนจะค้นหาได้ยาก เช่น อาจมีการพัฒนา
หมวดหมู ่ข องประเภทของทรัพ ย์ส ิน ที ่เ ป็น รหัส ท าให้ผู ้ส ืบ ค้น ไม่ต ้อ งลองผิด ลองถูก ในการหา
keywords เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลอาจเป็นรหัส 001 และรถบรรทุกเป็นรหัส 002 เป็นต้น อีกทั้งมี
96

บทที่ 5 กำรระดมทุนจำกทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศไทย

การสร้างระบบ payment system ที่จะเข้ามาช่วยยืนยันการชาระเงินเพื่อออกเลขทะเบียนโดย
อัตโนมัติ ต่างจากในปัจจุบันที่ต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินกับธนาคารต่าง ๆ ที่เข้า
ร่วมโครงการทาให้เสียเวลาโดยไม่จาเป็น
นับจากที่กฎหมายหลักประกันฯ มีผลบังคับใช้มาประมาณเกือบ 1 เดือนนั้น มีการยื่นจด
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจรวมประมาณ 50,000–60,000 รายการ โดยมีสัญญาที่ยื่นจดเฉลี่ยวัน
ละ 400-500 คาขอ ซึ่ง ส่ว นมากเป็น การนาสัญญาเก่า มายื่นจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง
ธุร กิจ เพื ่อ ให้อ ยู ่ภ ายใต้ ก ฎหมายหลัก ประกัน ฯ เนื ่อ งจากมีบ ุร ิม สิท ธิใ นการบัง คับ หลัก ทรัพ ย์
สิน ทรัพย์ และกระบวนการขั้ น ตอนทางศาลในการบังคับ คดีที่ร วดเร็ว ทาให้ผู้รับ หลัก ประกัน ได้
ประโยชน์ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ค่อนข้างมาก ได้แก่ บัญชีเงินฝาก
โดยสัญญาฯ จะกาหนดจานวนเงินฝากขั้นต่าที่ต้องรักษาไว้ ในบัญชี และสินค้าคงคลัง เช่น สต๊ อก
ข้าว โดยกาหนดพันธุ์ข้า ว และปริมาณสินค้าคงคลังที่ต้องมีขั้นต่า หากเป็นกรณีรถยนต์ของเต๊นท์
รถ ก็จะมีการกาหนดจานวนรถยนต์ขั้นต่าที่ต้องคงไว้ในเต๊นท์ เป็นต้น
ในทางปฏิบัติ การจดทะเบีย นสัญ ญาหลักประกันทางธุร กิจ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้ารับ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยไม่มีเงื่อนไขว่า ทรัพย์สินที่นามาเป็นหลักประกัน จะอยู่
ในสถานะใด อาทิ อยู่ในช่วงยื่นคาขอ ช่วงประกาศโฆษณา หรือจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพราะ
ขึ้นอยู่กับคู่สัญญาที่เป็นผู้รับหลักประกันว่าจะยอมรับทรัพย์สินในสถานะใดมาเป็นหลักประกันการ
ปล่อยกู้ของตน ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบีย นได้หากคู่สัญญายินยอม
ปัญ หาสาคัญที่ทาให้ยัง มีก ารจดทะเบีย นสัญ ญาหลัก ประกันทางธุร กิจน้อ ย คือ ความไม่
แน่ใจของผู้รับหลักประกันในเรื่องการประเมินมูลค่า และการบังคับหลักประกันว่ามีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วเพียงใด
5.2.3.2 หน่วยงานที่ให้บริการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
การพัฒนาตลาดซื้อขายและเช่าทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP market place เป็นกลไก
สาคัญ อย่า งหนึ่ง ที่จ ะช่ว ยส่ง เสริม ให้ก ารระดมทุน จากทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเกิด ขึ้น ได้ง่า ยและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นแหล่งนัดพบสาหรับการซื้อขาย ให้
เช่า หรือนาทรัพย์ สินทางปัญญาที่หลุดประกันมาขายทอดตลาดได้ เมื่อมีตลาดรองรับการซื้อขาย
ทรัพ ย์สิน ทางปัญญา จะทาให้ผู้รับ หลัก ประกัน มีค วามมั่น ใจในการปล่อยกู้โ ดยใช้ท รัพย์สิน ทาง
ปัญญาเป็นหลักประกันมากขึ้น เพราะมีสถานที่ที่สามารถนาทรัพย์สินทางปัญญาที่หลุดประกันมา
เสนอขายในตลาดแห่งนี้ไ ด้ รวมทั้งหากต้องการทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยราคา
ตลาด จาเป็น ที่จ ะต้องกระตุ้น ให้มีการนาทรัพย์สินทางปัญญามาทาการซื้อขายในตลาดกลางให้
มากขึ้น เพื่อสามารถนาราคาซื้อขายในตลาดนี้ใช้เป็นราคาอ้างอิงเปรียบเทียบราคาตลาดได้
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กรมทรัพย์สิน ทางปัญญาได้จัดทาเว็ บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาเพื่อเป็น
ตลาดกลางในการซื ้อ ขาย และให้เ ช่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา แต่ย ัง ไม่มีก ารท าธุร กรรมซื้อ ขาย
เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ยังมีเพียงข้อมูลรายละเอียดการเสนอขายสินค้าฝ่ายเดียว ยังไม่
มีข้อมูล การเสนอซื้อ ซึ่งจาเป็น ต้องมีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจที่จะนาทรัพย์สินทาง
ปัญญามาซื้อขายกันในตลาดกลางมากขึ้น ดังเช่นกรณีของสหราชอาณาจักรที่มีมาตรการจูงใจโดย
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมสาหรับการต่ออายุสิทธิบัตรรายปีให้แก่ผู้ประกอบการที่นาสิทธิบัตรนั้น
มาซื้อขายผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
5.2.3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
การประเมิน มูล ค่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากสาหรับการระดม
ทุน จากทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา ซึ่ง ต้องอาศัยความร่ว มมือจากผู้ที่เ กี่ย วข้อ งหลายฝ่าย รวมทั้ง ต้อ ง
อาศัย ปัจ จัย หลายด้า นเพื ่อ ช่ว ยผลัก ดัน ให้ร ะบบการประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญามี
ประสิท ธิภ าพ หน่ว ยงานที่เ กี ่ย วข้อ งกับ การประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาประกอบด้ว ย
หน่วยงานที่กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมทั้งกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประเมิน และหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประเมินมูล ค่าทรัพย์สิน ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
(ก) หน่วยงำนที่กำหนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำนวิชำชีพกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ถือเป็นวิชาชีพหนึ่งซึ่งมีรูปแบบการดาเนินการและมาตรฐาน
วิช าชีพ ในลักษณะเดีย วกับวิช าชีพอื่น ๆ อาทิ วิช าชีพบัญชี กฎหมาย สถาปนิก วิ ศวกร เป็นต้น
โดยแต่ล ะวิช าชีพมีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้กาหนดแนวทาง มาตรฐานวิช าชีพ
และมาตรฐานจรรยาบรรณของวิช าชีพนั้น ๆ ซึ่งวิช าชีพการประเมินมูล ค่าทรัพ ย์สินมีก ารจัดตั้ง
สมาคมจานวน 2 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนัก
ประเมิน ราคาอิส ระไทย เพื่อทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูล ค่าทรัพย์สิน และ
การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิช าชีพผู้ประเมิน และบริษัทประเมิน มูล ค่าทรัพย์สินเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ รวมทั้งกาหนดคุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน ซึ่งผู้ที่จะประกอบวิชาชีพผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้เพื่อ
จัดระดับผู้ป ระเมินจากทางสมาคมก่อน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินจาแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ผู้ป ระเมิน ชั้น ต้น ผู ้ป ระเมิน ชั้น กลาง ผู ้ป ระเมิน ชั้น สูง ซึ่ง คุณ สมบัติข องผู้ป ระเมิน แต่ล ะชั้น จะ
แตกต่า งกัน ตามระดับ การศึก ษา และประสบการณ์ รวมทั้ง ประเภทของทรัพ ย์ส ิน ที ่ส ามารถ
ประเมินได้ก็แตกต่างกันตามระดับของผู้ประเมิน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินทุกระดับคือ
ต้อ งเป็น สมาชิก ของสมาคมนัก ประเมิน ราคาอิส ระไทย หรือ สมาคมผู้ป ระเมิน ค่า ทรัพ ย์สิ น แห่ง
ประเทศไทย และต้อ งมีค วามรู ้ใ นเรื ่อ งมาตรฐานและจรรยาบรรณวิช าชีพ การประเมิน มูล ค่า
ทรัพย์สิน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 5.1)
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ตารางที่ 5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดระดับผู้ประเมิน
ระดับผู้ประเมิน
ประเภทของทรัพย์สินที่ประเมิน
ผู้ประเมินหลักชั้น ทรัพย์สินที่ประเมิน ต้องมีมูลค่า
วิสามัญ (ชั้นต้น) รวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาท
ประกอบด้วย
- ที่ดินเปล่าไม่จากัดเนื้อที่ หรือ
- ทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย
หรือโครงการพักอาศัยที่มีสิ่ง
ปลูกสร้างหรืออาคารประกอบ
กิจการรวมกันไม่เกิน 2,000
ตารางเมตร

-

-

-

-

ผู้ประเมินหลักชั้น ทรัพย์สินที่ประเมินต้องมีมูลค่า
สามัญ (ชั้นกลาง) รวมกันไม่เกิน 400 ล้านบาท
ประกอบด้วย
- ที่ดินเปล่าไม่จากัดเนื้อที่ หรือ
- ทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย
พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่ส่ิงปลูก
สร้างหรืออาคารประกอบ
กิจการรวมกันไม่เกิน 10,000
ตารางเมตร หรือ
- เครื่องจักรและทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่น ๆ

-

-

-

-

-
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สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หรือ
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หรือ
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาตรี
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 3 ปี โดยมีบริษัทหรือหน่วยงานราชการ
ที่ทางานอยู่นั้นรับรอง
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญา
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 5 ปี โดยมีบริษัทหรือหน่วยงานราชการ
ที่ทางานอยู่นั้นรับรอง หรือ
เป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญและมี
ประสบการณ์ด้านการประเมิน

บทที่ 5 กำรระดมทุนจำกทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศไทย
ระดับผู้ประเมิน

ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ (ชั้นสูง)

ประเภทของทรัพย์สินที่ประเมิน

-

ไม่จากัดมูลค่าของทรัพย์สินที่
ประเมิน
ไม่จากัดประเภทของทรัพย์สิน
ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและ
ให้ความเห็นในรายงาน
ประเมินได้ในฐานะบุคคลที่
สามเมื่อมีการร้องขอจาก
หน่วยงานต่าง ๆ

-

-

-

-

-

คุณสมบัติผู้ประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญา
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อ เนื่อง
ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 7 ปี โดยมีบริษัทหรือหน่วยงานราชการ
ที่ทางานอยู่นั้นรับรอง หรือ
เป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญและมี
ประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่ างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ที่มา: สมาคมผู้ประเมินค่า ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นวิช าชีพที่ยังไม่มีกฎหมายประกอบ
วิชาชีพมาบังคับใช้ มีเพียงร่างพระราชบัญญัติ การประเมินทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และร่าง
พระราชบัญญัติการประกอบวิช าชีพ ประเมินมูล ค่าทรัพย์สิน ซึ่ง ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้อ ยู่ใ น
ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา การที่วิชาชีพนี้ไม่มีกฎหมายรองรับทาให้สมาคมทั้ง 2 สมาคมไม่มีอานาจ
ในการลงโทษผู ้ป ระเมิน ที่ก ระทาผิด มาตรฐานวิช าชีพ หรือ มาตรฐานจรรยาบรรณ ด้ว ยเหตุนี้
สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (กลต.) จึง กาหนดหลัก เกณฑ์
สาหรับ ผู้ป ระเมิน ที่จ ะทาการประเมิน มูล ค่าทรัพย์สินของบริษัท ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
กาหนดบทลงโทษสาหรับ ผู้ป ระเมิน ที่ก ระทาผิด หลักเกณฑ์ หรือ มาตรฐานตามที่ กลต. กาหนด
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ทั้งนี้ ผู้ป ระเมินที่จ ะสามารถทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้
จะต้องเป็นผู้ประเมินที่มีชื่อในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก
ที่ได้รับ ความเห็น ชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีจานวน 82 บริษัท ประกอบด้วยผู้ประเมินจานวนกว่า 200 คน ที่อยู่ในรายชื่อผู้ประเมิน
ของ กลต.59
การประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ของบริษัท ที่อ ยู่ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ส่ว นใหญ่เ ป็น ธุร กรรม
เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่จาเป็นต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทที่ทาการควบรวม
กิจการ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ เครื่องหมายการค้า หรือแบรนด์สินค้า เป็นต้น นอกจากนี้
เนื่องจากการมีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในครอบครองของบริษัทเพียงลาพังยังไม่สามารถที่จะแสดง
รายการทรัพย์สินทางปัญญาในงบดุลของบริษัทได้ เว้นแต่กรณีที่มีการทาธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้น เช่น การซื้อขาย โอน เช่า เป็นต้น จึงจะสามารถแสดงรายการมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาในงบดุลของบริษัทได้ ดังนั้น ในปัจจุบัน บริษัทที่ต้องการแสดงมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้
ปรากฏในงบดุล ของตน มัก จะใช้วิธีการจาหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สิน ทางปัญ ญา ( IP Sale and
Lease Back) ของตนเพื่อ ให้เ กิด ธุร กรรมการขายและเช่า คืน ซึ ่ง จะต้อ งมีก ารประเมิน มูล ค่า
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญานั้น และบัน ทึก บัญ ชีร ายการทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญานั้น ตามมูล ค่า ที่มีก ารทา
ธุรกรรมไว้
(ข) หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
การประเมิน มูลค่าทรัพย์สินเป็นวิชาชีพที่มีการดาเนินการมานานโดยเฉพาะการประเมิน
มูล ค่า อสัง หาริม ทรัพ ย์ที่เ ติบ โตมาคู่กับ การเติบ โตของธุร กิจ อสัง หาริมทรัพ ย์ใ นช่ว งที่ผ่านมา ใน
ปัจ จุบัน การประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน ครอบคลุมถึง ทรัพย์สิ นที่มีตัว ตน และทรัพย์สินที่ไม่มีตัว ตน
ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา แต่การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการระดมทุนส่ว นใหญ่ยัง
เป็น การประเมิน อสัง หาริม ทรัพ ย์ เช่น ที่ดิน และทรัพ ย์ส ิน ที่มีตัว ตน เช่น อาคาร เครื่อ งจัก ร
อุปกรณ์ โรงงาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพ ย์สินที่มีทะเบียน และมีราคาตลาดเปรียบเทียบเพื่อ
ใช้สาหรับ การประเมิน มูล ค่าทรัพย์สิน ในขณะที่การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ใน
การระดมทุน ยัง ไม่ค่อ ยแพร่ห ลายมากนัก สาเหตุส่ว นหนึ่ง อาจสืบ เนื่อ งจากการที่ท รัพย์สิน ทาง
ปัญ ญาเป็น ทรัพ ย์ส ิน ที่ไ ม่มีตัว ตน ทาให้ไ ม่ มีท รัพ ย์ส ิน ที่จ ะส่ง มอบหากมีก ารบัง คับ หลัก ประกัน
เกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดภาระความเสี่ยงและความไม่มั่นใจสาหรับสถาบันการเงินในการพิจารณาปล่อย
กู้โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกัน
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประกอบด้วยผู้ประเมินที่เป็นนักประเมินอิสระ และนักประเมิน
in house โดยนักประเมินอิสระส่วนใหญ่จะประกอบวิชาชีพในนามบริษัท ซึ่งบริษัทประเมิน ส่วน
59

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ใหญ่จ ะมีผู้ป ระเมิน ในแต่ล ะระดับ ชั้น แตกต่า งกัน ไป รวมทั้ง บางบริษัท อยู่ในบัญ ชีร ายชื่อ บริษัท
ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ด้วย ส่วนนักประเมิน in house ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ป ระเมิน ในสถาบัน การเงิน ที่ทาหน้า ที่ป ระเมินมูล ค่า ทรัพ ย์สินสาหรับ การปล่อยสิน เชื่อ โดยใช้
ทรัพ ย์ส ิน เป็น หลัก ทรัพ ย์ค้าประกัน ในปี พ.ศ. 2558 ผู ้ป ระเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน ที่ไ ด้รับ ความ
เห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
มีจ านวนรวมประมาณกว่า 1,000 ราย อย่า งไรก็ต าม ผู ้ป ระเมิน ส่ว นใหญ่เ ป็น ผู ้ป ระเมิน ที ่มี
ประสบการณ์การประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่มีตัว ตนเป็นหลัก ในขณะที่ผู้ประเมินที่
เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญายังมีไม่มากนัก ทั้งนี้ วิชาชีพผู้ประเมินมูลค่ า
ทรัพย์สินเป็นหนึ่งในหลายสาขาวิชาชีพที่กฎหมายหลักประกันฯ กาหนดให้สามารถทาหน้าที่เป็นผู้
บังคับหลักประกันภายใต้กฎหมายนี้ได้
5.2.3.4 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการให้สินเชื่อ
หน่ว ยงานที่ทาหน้า ที่ใ นการให้สิน เชื่อ ซึ่งได้แก่ สถาบันการเงิน มีบ ทบาทสาคัญในการ
ระดมทุน จากทรัพ ย์สิน ทางปัญญา โดยนิยามของสถาบัน การเงินภายใต้กฎหมายหลักประกัน ฯ
หมายรวมถึง
- สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
ชีวิตและบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย
- ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
จะเห็น ได้ว่า หน่ว ยงานที่ส ามารถทาหน้า ที่เป็นผู้รับหลักประกันได้แก่ ธนาคารพาณิช ย์
บริษัทลูก และสาขาของธนาคารต่า งชาติ บริษัท เงิน ทุน หรือเครดิต ฟองซิเ ออร์ สถาบัน การเงิน
เฉพาะกิจ และ non-bank ซึ่ง ยัง ไม่ค รอบคลุม หน่ว ยงานอื่น อีก หน่ว ยงานที่ส ามารถทาหน้า ที่
รับ ประกัน ทางธุร กิจ ได้ ดัง นั ้น กระทรวงการคลัง จึง ได้เ สนอเพิ ่ม ประเภทผู ้รับ หลัก ประกัน ไป
6 ประเภท โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
ที่กาหนดให้ผู้รับหลักประกันต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ผ่านมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(2) ทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(3) บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(4) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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(5) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(6) ผู้ประกอบธุ รกิจแฟคเตอริ่ง
5.2.3.5 หน่วยงานค้าประกัน
หน่ว ยงานค้าประกันหมายถึงหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับช่ว งในการประกันทรัพย์สินที่ใช้ค้า
ประกัน การกู้ย ืม เงิน เพื่อ ช่ว ยลดความเสี ่ย งของสถาบัน การเงิน ที่ท าการปล่อ ยกู ้ ซึ่ง ยัง ไม่ค่อ ย
แพร่หลายนักทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกา หน่วยงานหลักที่มีบทบาท
ในการรับประกันทรัพย์สินที่ใช้ค้าประกันการกู้ยืมเงินในประเทศไทย ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่อ
เพื ่อ อุต สาหกรรมขนาดย่อ ม (บสย.) ซึ ่ง เป็น สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ของรัฐ ที ่จ ัด ตั้ง ขึ ้น ตาม
พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อ ม พ.ศ. 2534 ดาเนินงานภายใต้การ
กากับ ดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทาหน้าที่ช่ว ยเหลือวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี
ศักยภาพผ่านการค้าประกันสินเชื่อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อ
ให้กับ ผู้ป ระกอบการรายย่อ ยมากขึ้น โดยขั้น ตอนการค้าประกัน สินเชื่อ กับ บสย. มี 4 ขั้น ตอน
ได้แก่60
(1) ผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ อาทิ
เอกสารเกี่ยวกับรายได้ เป็นต้น
(2) ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และยื่นคาขอค้าประกัน
มายัง บสย.
(3) บสย. พิจารณาคาขอค้าประกันสินเชื่อ และส่งหนังสือค้าประกันให้ธนาคาร
(4) ธนาคารปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
ในปัจ จุบัน บสย. มีโ ครงการค้าประกัน สิน เชื่อ เพื่อผู้ป ระกอบการใหม่ (Start-up) และ
ผู้ป ระกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพให้ส ามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการ start-up จะต้องเป็นกิจการที่ดาเนินการไม่เกิน 3 ปีและต้อง
ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ร ะหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรการบริห ารจัดการธุรกิจจากหน่วยงานที่
บสย. เห็น ชอบ ส าหรับ ผู ้ป ระกอบการนวัต กรรมจะต้อ งเป็น ธุร กิจ ที่มีน วัต กรรมหรือ มีก ารน า
เทคโนโลยีม าใช้ส ร้างความแตกต่า งจากเดิม โดยต้องได้รับ การมีน วัต กรรมหรือ เทคโนโลยีจ าก
ธนาคารหรือ หน่ว ยงานของรัฐ เช่น ส านัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ง ชาติ
สานัก งานนวัต กรรมแห่ง ชาติ เป็น ต้น โครงการดัง กล่า วมีว งเงิน รวมไม่เ กิน 10,000 ล้า นบาท
สามารถกู้ไ ด้ทั้ง ผู ้ป ระกอบการที่เ ป็น บุค คลธรรมดาและนิ ติบุค คล โดยวงเงิน ค้าประกัน สาหรับ
60
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ผู้ประกอบการใหม่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย และสาหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม ไม่เกิน 20 ล้าน
บาทต่อราย ระยะเวลาการค้าประกันสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และค่าธรรมเนียมร้อยละ 1-2 ต่อปีของ
วงเงินค้าประกัน61
นอกจากนี้ บรรษัท ประกัน สิน เชื่อ เพื่อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่อ ม มีโ ครงการจัด ทา TTRS
(Thailand Technology Rating System) โดยความร่วมมือของเกาหลีใต้ และ สวทช. ของไทย
ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับ KTRS (Korea Technology Rating System) ของเกาหลีใต้
ที่เป็นระบบการจัดระดับคุณภาพของเทคโนโลยี เพื่อวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อตามลาดับ
ความสามารถในการสร้า งรายได้ การประเมิน เทคโนโลยีสาหรับ ในสิน เชื่อ นี้เ พื่อ ที่จ ะช่ว ยสร้า ง
ฐานข้อมูลเชื่อมโยงระดับของเทคโนโลยีกับความสามารถในการชาระหนี้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งจะทา
ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างระดับของเทคโนโลยีกับความเสี่ยงในการปล่อยกู้ในเชิงปริมาณ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ให้กู้ที่ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงของเทคโนโลยีเองได้
โครงการ TTRS ของ บสย. แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
จัดอันดับ การทดสอบระบบ และการติดตั้งระบบ โดยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และกาห นด
ปัจ จัย ในการประเมิน เทคโนโลยีดาเนิน การเสร็จ สิ้น แล้ว เมื่อ ปลายปี พ.ศ. 2558 หากการติด ตั้ง
ระบบเสร็จสิ้น บสย. จะสามารถนาผลลัพธ์มาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถในการ
ชาระหนี้ของลูกค้าได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือสาหรับสถาบันการเงินในการปล่อยกู้ให้กั บ
บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับในแต่ล ะอันดับได้ โครงการนี้ได้ถูกนาเสนอต่อกระทรวงการคลัง เพื่อ
ช่ว ยสนับ สนุน การให้ส ิน เชื ่อ กับ ธุร กิจ start up และกลุ ่ม ที่ม ีเ ทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม ซึ ่ง อยู่
ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
กล่าวโดยสรุป หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งกับ การระดมทุนจากทรัพย์สิน ทางปัญญาในแต่ล ะ
ขั้นตอนประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วย
หน่ว ยงานทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ หน่ว ยงานที่ให้บริก ารจดทะเบีย นทรัพ ย์สินทางปัญญา หน่ว ยงานที่
ให้บริการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการให้สินเชื่อ และหน่วยงานในการค้าประกัน โดยมีบทบาทสาคัญ
แตกต่างกันไปดังแสดงในรูปที่ 5.2 อย่างไรก็ดี นอกจากหน่วยงานทั้ง 5 กลุ่มที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การระดมจากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา ยัง มีห น่ว ยงานอีก หนึ ่ง กลุ ่ม ที ่ เ กี ่ย วข้อ งในกรณีที ่เ จ้า ของ
ทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถชาระสินเชื่อได้ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ แม้ว่าหน่วยงานที่
ให้สิน เชื่อสามารถดาเนิน การยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญาได้ทันทีห ากมีการผิดนัดชาระหนี้
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาการให้สินเชื่อ แต่ห ากทรัพย์สินทางปัญญาที่นาไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้า
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ประกันเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจการภายใต้สัญญาการขอสินเชื่ออื่น อาจ
จาเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางศาล เพื่อใช้อานาจของผู้บัง คับคดี กรมบังคับคดีเพื่อดาเนินการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งนี้ หน่ว ยงานภาครัฐ มี บ ทบาทสาคัญในการผลักดันให้การดาเนินการในแต่ล ะขั้นตอน
ประสานและสอดคล้อ งกัน อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพเพื่อ ให้ก ารกู้ยืม เงิน โดยใช้ท รัพ ย์สิน ทางปัญ ญา
เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพในทางปฏิบัติ (ดูรูปที่ 5.3)
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รูปที่ 5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ ละขั้นตอน
เข้าสู่ระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา

หน่วยงานรับจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงานจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ

ตลาดการซื้อขาย
หรือ เช่า IP

ตลาดกลางการซื้อ-ขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงานกากับดูแล
มาตรฐานการประเมิน

หน่วยงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

สถาบันการเงิน

อาทิ ธนาคารพาณิชย์, สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ, Non-banks

หน่วยงานค้าประกัน
IP

ค้าประกันสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน เพื่อลดความเสี่ยง

การบังคับคดี
กรณี IP เกี่ยวข้อง
กิจการ

ผู้รับหลักประกัน/
ผู้บังคับหลักประกัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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การปล่อยสินเชื่อ

ศาล และกรมบังคับคดี
(ถ้าตกลงกันไม่ได้)
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รูปที่ 5.3 สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดการกู้ยืมเงิน
โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นตอน
การจดทะเบียน

การพัฒนาตลาด
กลางซื้อขาย IP

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

- ลดระยะเวลาในการจดทะเบีย นทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาทุก
ประเภท
- สร้า งระบบการจดทะเบีย นหลักประกันทางธุรกิจที่เชื่อมโยง
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแบบ real time
- เพิ่มประเภทของ ผู้รับหลักประกัน
- สร้า งแรงจูง ใจให้มีก ารซื้อ ขายทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาในตลาด
กลาง เช่น การลดค่า ธรรมเนีย มในการต่อ อายุทรัพ ย์สินทาง
ปัญญา

- สร้า งฐา นข้อ มูล รา คา ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา ข อ งบ ริษ ัท
จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ จากการสารวจแบบฟอร์ม
56-1

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การประเมิน
มูลค่า

การค้าประกัน
สินเชื่อ

- จัด อบรมเกี่ย วกับ วิธีก ารประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา
โดยผู้เ ชี่ย วชาญจากต่า งประเทศให้แ ก่เ จ้า หน้า ที่สิน เชื่อ ของ
ธนาคารพาณิช ย์ และหน่ว ยงานอื ่น ที่เ ป็น ผู ้รับ หลัก ประกัน
ตลอดจนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลั ง

- ผลัก ดัน ให้มีก ารตรากฎหมายว่า ด้ว ยวิช าชีพ ในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน

บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม

- ออกแบบโครงการค้าประกันสินเชื่อที่ใช้ IP เป็นหลักประกัน ที่มี
การประเมิน คุณ ภาพของ IP โดยอาจเริ ่ม จาก IP ที ่เ ป็น
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าหรือบริการเป็นลาดับแรก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การบังคับคดี

- เก็บข้อมูลราคาซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลาง

และ กรมบังคับคดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

107

- สร้า งความชัด เจนเกี ่ย วกับ บุร ิม สิท ธิเ หนือ IP ที ่ขึ ้น ทะเบีย น
หลักประกันทางธุรกิจ กับ การพัฒนาธุรกิจการค้า ในกรณีที่บริษัท
ล้มละลาย
- ป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้
มากขึ้น
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5.3 ปัญหาและอุปสรรคของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา
จากปัจจัยและสภาพแวดล้ อมของไทยตามที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมี
การดาเนิน การเกี่ย วกับ การประเมิน มูล ค่าทรัพ ย์สิน มาเป็น เวลานาน หากแต่การประเมินมูล ค่า
ทรัพย์สินทางปัญญายังไม่เป็นที่นิยมนัก ซึ่งเกิดจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังนี้
 ระบบการจดทะเบียน
การจดทะเบีย นทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาเป็น มาตรการขั้น พื้น ฐานที่จ ะช่ว ยสนับ สนุน และ
ส่งเสริมให้เกิดการดาเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบัติ การยื่น
จดทะเบีย นทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวลานาน และมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ทั้งการยื่น
เอกสาร การชาระเงิน และการตรวจสอบทรั พย์สินทางปัญญา ทาให้เกิดความล่าช้า และอาจเป็น
เหตุให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการมายื่นจดทะเบียน
นอกจากนี้ การจดสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในช่วงเริ่มต้นนี้
เป็น การให้บ ริก ารจดทะเบีย นด้ว ยระบบ manual เนื่อ งจากมีร ะยะเวลาเตรีย มการค่อ นข้า ง
กระชั ้น ชิด รวมทั ้ง ได้ร ับ การจัด สรรงบประมาณที ่จ ากัด อีก ทั ้ง ระบบการเชื ่อ มโยงข้อ มูล กับ
หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้องสาหรับ การจดทะเบียนทรัพ ย์สินแต่ล ะประเภทยังเป็น ลัก ษณะของการส่ง
จดหมายแจ้งไปแต่ละรายการ ทาให้การดาเนินการจดทะเบียนยังไม่เป็นระบบ real time อย่างไร
ก็ตาม หากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี ่ย วข้อ งในการจดทะเบีย นทรัพ ย์ส ิน เพื ่อ ให้ก ารจดทะเบีย นเป็น ระบบ real time แต่ห าก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่พัฒนาระบบข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินของตนให้สามารถ update
ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ อาจต้องประสบปัญหาจากการที่ผู้รับหลักประกันอาจไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ว่า ผู้ให้หลักประกันได้นาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันภายใต้สัญญาหลักประกันนี้ไปจดจานองไว้
กับเจ้าหนี้อื่นมาก่อนหรือไม่ หากธุรกรรมนั้นดาเนินการภายในช่วงระยะเวลาที่ข้อมูลยังไม่ปราก ฏ
ในฐานข้อมูล
ปัญ หาอีก ประการหนึ่ง คือ การที่ห น่ว ยงานอื่น ๆ ไม่มีห น้า ที่ใ นการจะต้อ งมา update
ข้อมูลให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น หากมีการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แล้ว กฎหมายไม่ได้ระบุให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงอาจไม่มีการ
แจ้งข้อมูลที่เกิดขึ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความสาเร็จในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดม
ทุนนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการทาธุรกรรมซื้อขาย เช่า โอน
จานวนมาก ทาให้เกิดตลาดรองสาหรับสถาบันการเงิน ที่ปล่อยกู้สามารถนาทรัพย์สินทางปัญญาที่
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หลุดประกันมาขายในตลาดนี้ได้ ซึ่งเป็นเหตุให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการพิจารณาปล่อยกู้
ให้กับผู้กู้ที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันมากขึ้น
 กฎหมายสาหรับการประกอบวิชาชีพประเมิน
การประกอบวิช าชีพ การประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์สิน ยัง ไม่มีก ฎหมายรองรับ การประกอบ
วิช าชีพ มีเพีย งร่างกฎหมายที่อ ยู่ร ะหว่า งการพิจารณา ถึง แม้ ส มาคมผู้ประเมิน ค่า ทรัพ ย์สิน แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน และการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพ ย์ส ิน ไว้แ ล้ว แต่ห ากสมาชิก ที ่เ ป็น นัก ประเมิน ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานดัง กล่า ว สมาคม
ประเมิน ฯ ทั้ง 2 สมาคมก็ไม่มีอานาจลงโทษผู้ไ ม่ป ฏิบัติต ามมาตรฐานเพราะไม่มีกฎหมายใดให้
อานาจไว้ ซึ่งส่งผลให้การประกอบวิชาชีพการประเมินอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และ
อาจไม่ได้รับ ความเชื่อถือ จากทั้งผู้ป ระกอบการที่เ ป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูก ประเมินและสถาบัน
การเงินที่จะปล่อยกู้
 บุคลากรด้านการประเมิน
สืบเนื่องจากการที่ไม่มีกฎหมายการประกอบวิชาชีพรองรับ อาจทาให้การประกอบวิชาชีพ
ของผู้ประเมินขาดความน่าเชื่ อถือ ถึงแม้จะมีการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาใช้ใ นทางปฏิบ ัติ แต่เ ป็น กฎเกณฑ์ที่ไ ม่อ ยู่ภ ายใต้ก ฎหมายใด ๆ ดัง นั้น หากมีก ารกระทาผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประเมิน ทางสมาคมฯ ไม่มีอานาจใด ๆ มาบังคับหรือลงโทษผู้ประเมิน
ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การประกอบวิชาชีพนี้ขาดความมั่นคงในทางวิชาชีพ และอาจขาดแรงจูงใจใน
การประกอบวิชาชีพ
 ต้นทุนในการประเมินที่สูง
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีหลายวิธี แต่เนื่องจากข้อจากัดด้านข้อมูลทั้งราคา
ตลาดที่ใช้อ้างอิง รายละเอีย ดต้น ทุน ที่เกิดขึ้น ระบบบัญชีที่ชัดเจน กระแสรายได้ที่แ น่นอน ฯลฯ
ส่งผลให้การประเมินทาได้ยาก และก่อให้เกิดต้นทุนที่สูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ SMEs ในการเข้าถึง
การประเมินที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่า
ทรัพย์สินทางปัญญาในไทยมีโอกาสที่จะถูกละเมิดค่อนข้างสูงโดยเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับการชดเชยจากการถูกละเมิดที่
ค่อ นข้า งต่า ในขณะที่ก ารฟ้อ งละเมิดมีค่าใช้จ่ายที่สูงทั้ง ด้า นค่าจ้า งบริษัทกฎหมาย และค่า เสีย
โอกาสจากรายได้ ซึ่งการถูกละเมิดสิทธิส่งผลต่อการประมาณการรายได้ของทรัพย์สินทางปัญญา
เนื่องจากทาให้เกิดความไม่แน่นอนของการสร้างรายได้ของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ
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บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
ในปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ได้ ซึ่ง หากมีวิธีก ารปกป้อ งคุ้ม ครองสิท ธิใ นทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาอย่างเหมาะสมและสามาร ถนา
ทรัพย์สิน ทางปัญ ญามาเป็น หลักประกันเพื่อช่ว ยในการระดมทุน ได้จะช่ว ยส่งเสริมศักยภาพการ
แข่งขันให้กับธุรกิจได้มากขึ้น ในปี 2559 พระราชบัญญัติห ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีผ ล
บัง คับ ใช้ ซึ่ง เป็น การส่ง เสริม การนาทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาไปใช้ใ นเชิง พาณิช ย์อ ย่า งเป็น รูป ธรรม
แต่ใ นปัจ จุบัน การนาทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญามาเป็น หลัก ประกัน เพื่อ ใช้ใ นการกู้ยืม เงิน ยัง ไม่ค่อ ย
แพร่หลายมากนัก
โดยทั่ว ไปแล้ว ธุร กิจ ขนาดย่อมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาได้ไม่นาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เน้นการทา
นวัต กรรม มัก จะต้อ งพึ่ง พาเงิน ทุน ที่ร ะดมมาจากสมาชิก ที่เ ป็น ผู ้ที่ก่อ ตั้ง กัน เองเนื่อ งจากขาด
สินทรัพย์ที่จับต้องได้ที่สามารถใช้ในการค้าประกันหรือผลการประกอบธุรกิจในอดีตที่สามารถใช้
เป็น หลัก ฐานยืน ยัน ความสามารถในการชาระหนี้ทาให้ไ ม่ส ามารถกู้เ งิน จากสถาบัน การเงิน ได้
สาหรับธุร กิจเหล่านี้ ทรัพย์สิน ทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า
เป็น สิน ทรัพย์สาคัญที่ธุร กิจ สร้างขึ้น มา หากสามารถนาไปใช้ในการระดมทุนได้ก็จะช่ว ยให้ธุรกิจ
เหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีโอกาสในการเติบโตได้มากขึ้น โดยการระดมทุนจากทรัพย์สินทาง
ปัญญามี 4 รูปแบบหลักได้แก่
 การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็นสินทรัพย์ค้าประกัน (IP- backed lending)
ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการระดมทุนในรูปแบบนี้ มีเพียงการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ปัจจัยประกอบการพิจารณาการปล่อยกู้เท่านั้น
 การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน (IP securitization) เช่น การแปลงสิทธิ
ในการได้รับค่าเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคตให้เป็นเงินก้อนในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่ง
ไม่ใ ช่ก ารกู้ เงิ น แต่เ ป็ น การให้ ทุน โดยใช้ ทรั พย์สิ นทางปัญญาที่ มีอยู่ เช่น ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่
สามารถสร้างรายได้สูงในอนาคต ส่ วนใหญ่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียง และมีรายได้เชิงประจักษ์ที่ชัดเจน
 การจาหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สิ นทางปัญญา (IP sale and lease back) เป็นกรณีที่
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการสภาพคล่องสามารถจาหน่ายทรัพย์สินทางปัญญา
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ที่ตนครอบครองอยู่ เช่น เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าที่ทันสมัยและเช่าเทคโนโลยีของ
ตนเองกลับคืนมาจากผู้ที่รับซื้อเทคโนโลยีดังกล่าวไป
 การร่วมทุน (Venture Capital Equity Investment) โดยบริษัทร่วมทุน หรือ Venture
Capital ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรูปแบบการลงทุนโดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทขนาดเล็ก หรือ
บริษัท start up หรืออาจให้เงินสินเชื่อเพื่อนาไปลงทุน โดยธุรกิจที่ Venture Capital
ให้ความสนใจเข้าไปลงทุนมักเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือเป็นบริษัทซอฟต์แวร์
การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาต้องอาศัยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ง
เป็น การประเมิน ผลประโยชน์ห รือผลตอบแทนที่จ ะได้รับในอนาคตของผู้ครอบครองหรือผู้เป็น
เจ้าของทรัพ ย์สิน ทางปัญญา ซึ่งแนวทางในการประเมินมูล ค่าทรัพย์สินทางปัญญามีห ลากหลาย
รูป แบบ ทั้ง ในเชิง ปริม าณหรือที่เ ป็น ตัว เงิน และในเชิง คุณ ภาพ เป้า หมายในการประเมิน มูล ค่า
ทรัพ ย์สิน ทางปัญญามีห ลายด้า น เช่น การทาธุรกรรมซื้อ ขายทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา การประเมิน
ความเสียหายของการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ในศาล การประเมินมูลค่าของกิจการ
เพื่อทาการควบรวมกิจการ รวมทั้งการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา โดยการประเมินมูลค่าที่
เป็น ตัว เงิน มี 3 วิธ ีห ลัก ได้แ ก่ การประเมิน จากต้น ทุน การประเมิน จากราคาตลาด และการ
ประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ สาหรับการประเมินเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อ มูล ค่าที่เ ป็น ตัว เงิน และจัดอัน ดับหรือให้คะแนนปัจจัยนั้น อย่างไรก็ต าม แม้ว่าใน
หลักการจะมีแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลายแตกต่างไปตามปัจจัย
หรือ สมมติฐ านที ่น ามาใช้พ ิจ ารณา แต่ ใ นทางปฏิบ ัต ิแ ล้ว หลัก การในการประเมิน ส่ว นใหญ่
จาเป็นต้องดูจากความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การนาไปใช้ด้วย
การศึก ษาประสบการณ์ใ นต่า งประเทศพบว่า นโยบายในการส่ง เสริม การให้กู้โ ดยใช้
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาและการแปลงทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาให้เ ป็น ทุน นั้น เป็น นโยบายที่เ กิด ขึ้น มา
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นจึงยังไม่มีผลในเชิงประจักษ์เท่าใดนัก การปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจโดยใช้
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเป็น สิน ทรัพ ย์ค้าประกัน ทั่ว โลกทั้ง ในประเทศที่พัฒ นาการทางเศรษฐกิจ ที่
ก้าวหน้ายังมีน้อยมากยกเว้นในสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนมาเป็น
เวลานานโดยการดาเนินการของภาคเอกชนทั้งหมด เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีตลาดทรัพย์สินทาง
ปัญ ญาขนาดใหญ่แ ละเป็น ประเทศที่มีการให้ก ารคุ้มครองสิทธิใ นทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเป็นเวลา
ยาวนาน สาหรับ ประเทศอื่น ๆ การปล่อยกู้ห รือการระดมทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญายังต้อ ง
พึ่ง พาความช่ว ยเหลือ จากภาครัฐ ค่อ นข้า งมาก ทั้ง นี้ รัฐ บาลในแต่ล ะประเทศมีน โยบายในการ
ส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนที่ต่างกัน ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
และฮ่องกงนั้น รัฐไม่ได้ให้การส่งเสริมเท่าใดนัก เพราะเห็นว่าภาคเอกชนควรเป็นผู้ดาเนินการเอง
รัฐ เพีย งแต่เ ป็น ผู ้ที่ร ับ ขึ้น ทะเบีย นเพื่อ รับ รองการมีอ ยู่ข องสิท ธิใ นทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเท่า นั ้น
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ตรงกัน ข้า มกับ รัฐ บาลเกาหลีใ ต้ที่เ ข้า มาสร้า งองค์ก รและดาเนิน กิจ กรรมต่า งๆ ที่จาเป็น ในการ
ส่งเสริมให้เกิดการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน
ประเทศไทยมีก ารบัง คับ ใช้พ ระราชบัญ ญัติห ลัก ประกัน ทางธุร กิจ พ.ศ. 2558 เพื่อ ให้
ผู้ประกอบการสามารถนาทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินโดย
ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ให้กู้ ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
ซึ่งทรัพย์สิน ทางปัญญาเป็นหนึ่งในทรัพย์ สินที่สามารถนามาใช้เป็นหลักประกัน ภายใต้กฎหมายนี้
อย่างไรก็ตาม ระบบนิเวศในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยยังมีหลายปัจจัย
ที่เป็น อุป สรรคและไม่เ อื้อต่อ การระดมทุน อาทิ ระบบฐานข้อมูล การจดสัญ ญาหลักประกันทาง
ธุรกิจที่ยังไม่เป็นระบบ real time และยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แบบอัตโนมัติ การขาดแรงจูงใจให้ซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดกลางทรัพย์สิน
ทางปัญญา การไม่มีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพการประเมิน รวมทั้งการขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินและขั้นตอนการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม เป็นต้น

6.2 ข้อเสนอแนะ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ การระดมทุน จากทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา การศึก ษา
ข้อ มูล ประสบการณ์ใ นต่า งประเทศ และปัจ จัย สภาพแวดล้อ มในประเทศไทย รวมทั ้ง
การจัด ประชุม ในส่ว นกลางและส่ว นภูม ิภ าค และการสัม ภ าษณ์ผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ งหลายภาคส่ว น
คณะผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้น
คือ การปล่อยกู้โ ดยมีท รัพย์สิน ทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน (IP backed lending) อนึ่ง
ในปัจ จุบ ัน ธนาคารพาณิช ย์ม ีก ารปล่อ ยกู ้ใ ห้แ ก่ธ ุร กิจ โดยมีท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเป็น หนึ ่ง ใน
องค์ประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออยู่แล้ว เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีผลต่อโอกาสใน
การสร้า งรายได้ข องธุร กิจ แต่ย ัง ไม่มีก ารปล่อ ยกู้โ ดยใช้ท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเป็น หลัก ทรัพ ย์
ค้าประกันเงินกู้ยกเว้นในช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 ซึ่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank ได้มีการปล่อยกู้ในลักษณะดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาล
ณ เวลานั้น
กรณีศึกษาในหลายประเทศพบว่า การปล่อยกู้โ ดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์
ค้าประกันนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากหากภาครัฐ ไม่เข้ามาช่วยส่งเสริมในช่วงแรก เนื่องจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ ไม่คุ้น ชินกับ ทรัพย์สิน ทางปัญญาทั้งในส่วนของการประเมินมูล ค่า การประเมินความเสี่ยง
ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่หลุดประกัน ดังนั้น หากรัฐบาลต้องการส่งเสริม
ให้ธ นาคารพาณิช ย์ หรือแหล่งเงินทุน อื่นๆ ไม่ว่า จะเป็นบริษัทลิส ซิ่ง ทรัส ต์ แฟคตอริ่ง หรือ ธุรกิจ
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เงิน ร่ว มลงทุน หรือ ที ่เ รีย กกัน ว่า venture capital รัฐ บาลจะต้อ งสร้า ง “ระบบนิเ ว ศ
(ecosystem)” ที่เอื้อให้สถาบันหรือหน่วยงานเหล่านี้พร้อมที่จะปล่ อยกู้
การที ่ส ถาบัน การเงิน หรือ แหล่ง เงิน ทุน ต่า ง ๆ ซึ ่ง เป็น ผู ้ร ับ หลัก ป ระกัน ตาม
พ.ร.บ. หลัก ประกัน ทางธุร กิจ พ.ศ. 2558 จะมีค วามพร้อ มในการปล่อ ยกู้ใ ห้แ ก่ธ ุร กิจ โดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันได้นั้นจะต้องมีปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ
(ก) มีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือ
(ข) มีการประเมินความเสี่ยงหนี้สูญ
(ค) มีตลาดรองที่ทาให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ค้าประกันมีสภาพคล่อง
ความสามารถในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
ดังนี้
(1) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นมาตรฐานกลาง
(2) มีผู้ประเมินที่น่าเชื่อถือ
(3) มีราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถอ้างอิงได้

ส าหรั บ ความสามารถในการประเมิ น ความเสี่ ย งนั้ น แหล่ ง เงิ น ทุ น จะสามารถควบคุ ม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้หาก
(4) มีข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่เป็น real time เพื่อที่จะสามารถ
ยืนยันบุริมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่รับเป็นสินทรัพย์ค้าประกัน
(5) มีหน่วยงานที่ช่วยค้าประกันเงินกู้
(6) มีข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญา (IP rating) กับความเสี่ยงใน
การชาระหนี้ (default ratio)
(7) มีระบบการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
สุดท้าย ทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นสินทรัพย์ที่ มีสภาพคล่องสูงได้นั้นจะต้องมี
(8) มีตลาดกลางในการซื้อขาย หรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ
ในขณะเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ให้หลักประกันตาม พ.ร.บ. หลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จะสามารถระดมทุนได้หากมีปัจจัยที่สาคัญเหล่านี้
(9) มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ การจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และการประเมินค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
(10) มีบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของธุรกิจที่เชื่อถือได้
(11) มีเงินทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์สินทางปัญญา
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การปล่ อยกู้โดยมีทรัพย์สินทางปั ญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐ
สามารถพัฒนาปัจจัยสาคัญที่รองรับทั้ง 11 ข้อที่กล่าวมาแล้วได้ตามรูปที่ 6.1 ที่ปรากฏในหน้าต่อไป
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการหรือโครงการที่รัฐ จะต้องดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศของการให้
สินเชื่อจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันมีดังต่อไปนี้
6.2.1 จัดทาข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแบบ real time
เนื่อ งจากผู้รับ หลักประกัน จะต้องมีข้อมูล ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานภาพของทรัพ ย์ สิน ทาง
ปัญญาที่ผู้ต้องการสินเชื่อนามาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันว่ามิได้ติดจานองกับสถาบันการเงินอื่น
หรือมิได้มีการให้เช่าสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาดังกล่าวกับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานอื่น ผู้ รับ
หลักประกันจึงจาเป็น ต้องได้รับข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุ รกิจของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าแบบ real time
ในปัจจุบัน การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจยังใช้เวลา 2-3 วันเนื่องจากต้องมี
การตรวจสอบหลัก ฐานการโอนค่า ธรรมเนีย มที ่ค ่อ นข้า งยุ ่ง ยากเพราะไม่ม ี ร ะบบการช าระ
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพีย งพอ
ในการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ร องรับ การช าระค่า ธรรมเนีย มออนไลน์ และเชื ่อ มต่อ สัญ ญา
หลักประกันทางธุรกิจเข้ากับฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้วย เพื่อ ให้ผู้ที่สืบค้นสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้นๆ (security interest) แบบ real time ด้วยได้
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรพัฒ นาระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันฯ
ให้ผู้ให้ห ลักประกัน สามารถ update ข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็น
หลักทรัพย์ค้าประกันได้ด้วย เช่น การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การถูกฟ้องละเมิด เป็นต้น
เพื่อช่ว ยให้ผู้รับ หลักประกัน และประชาชนทั่ว ไปสามารถตรวจสอบและสืบค้นทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
6.2.2 สร้างตลาดกลางในการซื้อขาย หรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญา
การมีต ลาดกลางทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาจะช่ว ยให้ท ราบถึง ราคาตลาดของทรัพ ย์สิน ทาง
ปัญญาที่มีการซื้อขาย เช่า โอน ในตลาด ซึ่งสามารถใช้เป็นราคาอ้างอิงในการคานวณการประเมิน
ด้ว ยราคาตลาด ทาให้ไม่เกิ ด ต้น ทุน สูงสาหรับ การประเมิน ซึ่ง หากไม่มีตลาดกลางทรัพ ย์สิน ทาง
ปัญญาจะทาให้การซื้อขายต้องมีการเจรจาแบบทวิภ าคี โดยไม่มีราคาอ้างอิง และมีความเสี่ยงที่
ธนาคารจะไม่กล้าปล่อยกู้มากขึ้นเพราะไม่มีตลาดรองรับหากทรัพย์สินหลุดประกัน
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อย่า งไรก็ต าม การที่จ ะมีต ลาดกลางทรัพ ย์สิ น ทางปัญ ญาที่มีธุร กรรมซื้อ ขายหรือ เช่า ที่
หนาแน่น นั้น จะต้อ งมีท รัพ ย์สิน ทางปัญ ญาที่จ ดทะเบีย นในประเทศไทยที่เ พีย งพอเพื่อ จูง ใจให้
นักลงทุนสนใจเข้ามาเลือกซื้อหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลาง ในประเด็นนี้ ประเทศไทย
จาเป็นต้องลดระยะเวลาในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาโดยเฉพาะในส่วนของสิทธิบัตรซึ่ง
ในบางกรณีใช้เวลากว่า 10 ปี และพัฒนาระบบการจดทะเบียนที่โปร่งใส รวดเร็ว
นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้ธุรกิจเลือกที่จะทาธุรกรรมในการซื้อขายหรือเช่าสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาผ่านตลาดกลางแทนที่จะดาเนินการนอกตลาด กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรมีมาตรการ
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ เช่น การได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีในการต่อ
อายุทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร เป็นต้น
อนึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การสร้างตลาดกลางในการซื้อ ขาย และให้เช่าสิทธิ
ในทรัพย์สิน ทางปัญญานั้น เป็น ปัจจั ย พื้นฐานของการสร้างตลาดสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน ซึ่งเป็นเหตุผ ลที่ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกงให้ความสาคัญกับการเป็น
ศูน ย์ก ลางทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา (IP Hub) ถึง แม้ใ นฮ่อ งกงจะยัง ไม่ม ีน โยบายที ่ส ่ง เสริม การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน เนื่องจากเชื่อว่า เมื่อมีตลาดกลางที่พัฒนาในระดับ
หนึ่งแล้ว ตลาดสินเชื่อก็จะเกิดขึ้นเองดังเช่นในสหรัฐอเมริกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
6.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถใช้อ้างอิงได้
เนื ่อ งจากตลาดกลางทรั พ ย์ส ิน ทางปัญ ญาในประเทศไทย หรือ เว็บ ไซต์ IP Mart ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญายังมีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการเสนอขายจานวนไม่มากนัก ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ ฯลฯ และข้อเสนอขายจานวนหนึ่ง
เป็นการเสนอขายสินค้ามากกว่าสิทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่สาคัญคือ เว็บไซต์ดังกล่าวไม่
มีร ายละเอีย ดข้อมูล ด้านราคาที่เสนอให้เช่าหรือซื้อสิทธิ์โ ดยผู้ที่ส นใจต้องติดต่อกันเอง ทาให้ใน
ปัจจุบันไม่มีข้อมูลราคาอ้างอิง ที่สามารถใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ
ได้
ดังนั้น การดาเนิน การในระยะสั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถรวบรวมข้อมูล ราคา
ของทรัพย์สินทางปัญญาได้ 2 วิธีเพื่อสร้างฐานข้อมูลราคาของทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย
(1) ติดตามข้อมูลรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้ที่เสนอขาย
หรื อ เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาบนเว็ บ ไซต์ IP Mart โดยอาจไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเปิ ด เผย
รายละเอียดของผู้ ซื้อและผู้ ขาย หากแต่เป็นข้อมูล เกี่ยวกับสั ญญาเช่าหรือโอนสิ ทธิ์
เท่านั้นว่ามีราคาและเงื่อนไขอย่างไร
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(2) รวบรวมข้อมูลในการทาธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาจากรายงานประจาปีของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีการซื้อสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือควบรวมกับบริษัทที่มีทรัพย์สินทางปัญญา จะมีการตีราคาทรัพย์สินต่าง
ๆ ของธุรกิจที่เข้าไปซื้อโดยแสดงรายละเอียดไว้ในแบบฟอร์ม 56-1 ซึ่งมีการเปิดเผย
ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
6.2.4 จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ประเทศไทยมีก ารประเมิน มูล ค่า ทรัพ ย์ส ิน มาเป็น เวลานานแล้ว และมีก ารก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมิน อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินที่มีตัว ตนอื่นมาเพื่อใช้ เป็น แนวปฏิบัติ แต่
เดิมทียังไม่มีห ลักเกณฑ์การประเมินมูล ค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ส ามารถนามาเป็นแนวปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูป ธรรม แม้จ ะมีการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาประกอบในการซื้อหรือขายธุรกิจที่มี
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น แฟรนไชส์ หรือ สินค้าที่มีแบรนด์
เมื่อ เดือ นมิถ ุน ายน พ.ศ. 2559 สมาคมผู ้ป ระเมิน ค่ า ทรัพ ย์ส ิน แห่ง ประเทศไทย และ
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้ออกประกาศที่ 6/2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปิบั
ฏิ ติในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศดังกล่าว
ได้กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาไว้ด้วย จึงควรมีการจัด
ฝึกอบรมวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
การประเมิน มูล ค่าทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาจากต่า งประเทศ เพื่อ มาฝึก อบรมให้กับ ทั้งธนาคารและ
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยร่วมกับสมาคมผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
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รูปที่ 6.1 ระบบนิเวศของสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
1. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เป็น
มาตรฐานกลาง

การประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา

2. มีผู้ประเมินที่น่าเชื่อถือ
3. มีราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่
อ้างอิงได้
4. มีข้อมูลสัญญาหลักประกันฯ แบบ
real time

ผู้รับหลักประกัน

การประเมินและควบคุม
ความเสี่ยงจากการ
ปล่อยสินเขื่อ

5. มีหน่วยงานที่รับประกันเงินกู้ที่มี
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้า
ประกัน
6. มีข้อมูลเชื่อมโยงคุณภาพของทรัพย์สินทาง
ปัญญากับระดับความเสี่ยงในการปล่อยกู้
7.มีระบบการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีประสิทธิภาพ

การมีตลาดรองใน
การค้าขายทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เป็น
สินทรัพย์ค้าประกัน

8. การมีตลาดกลางในการซื้อขาย หรือ เช่า
ทรัพย์สินทางปัญญา

9. องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
การประเมินค่า และการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันฯ

ผู้ให้หลักประกัน

10. บัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของ
กิจการที่น่าเชื่อถือ

11. เงินทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ทรัพย์สินทางปัญญา
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6.2.5 สนับสนุนให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผู้ประเมินทรัพย์สิน
ซึ ่ง บางรายมีค วามเชี ่ย วชาญในการประเมิน ทรัพ ย์ส ิน ที ่ไ ม่ม ีต ัว ตน (intangible assets) เช่น
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ผู้ประเมินทรัพย์สินสามารถแบ่งเป็น ผู้ประเมินอิสระและผู้ประเมิน
ในสังกัดของธนาคารพาณิช ย์ ในจานวนนี้ยังมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินทรัพย์สินทาง
ปัญญาน้อย โดยเฉพาะผู้ประเมินของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ยังไม่เคยให้สินเชื่อ
โดยใช้ท รัพ ย์สิน ทางปัญ ญาเป็น หลัก ทรัพ ย์ ค้าประกัน ดัง นั้น กรมทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา ร่ว มกับ
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจาเป็นต้องจัดคอร์สฝึกอบรมการประเมินมูลค่าของ
ทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาและให้ก ารรับ รองผู้ที่ผ่า นคอร์ส ดัง กล่า วด้ว ย เพื่ อ สร้า งความเชื่อ มั่น ให้แ ก่
ธนาคารพาณิชย์ และผู้รับหลักประกันอื่นๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยร่วมกับสมาคมผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ในขณะเดียวกัน ควรมีการกาหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพการประเมินสินทรัพย์
แต่ในปัจจุบัน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นวิชาชีพที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพ
รวมทั้งไม่มีกฎหมายกาหนดอานาจหน้าที่ให้กับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ
สมาคมนัก ประเมิน ราคาอิส ระไทย ทาให้ส มาคมประเมิน ฯ ทั้ง 2 สมาคมไม่มีอานาจลงโทษผู้ไ ม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานในการประเมินที่ทั้งสองสมาคมกาหนดขึ้นร่วมกัน ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติ
การประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมิน
มูล ค่าทรัพย์สิน ควรได้รับ การผลักดันให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อให้ส มาคมฯ มีอานาจหน้าที่ใน
การกากับ ดูแล และลงโทษผู้กระทาผิดข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรฐานในการประเมินทรัพย์สินหรือ
มาตรฐานด้านจริยธรรมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นสาหรับทั้งผู้ให้และผู้รับหลักประกันตามกฎหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
6.2.6 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่คาประกั
้
นเงินกู้ที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
หลักทรัพย์ค้าประกัน
การปล่อยกู้โดยใช้ทรั พย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเพียงอย่างเดียวอาจเป็นไปได้ยาก
เนื ่อ งจากสถาบัน การเงิน เช่น ธนาคารพาณิช ย์ ขาดประสบการณ์ใ นการปล่อ ยกู ้ใ นลัก ษณะ
ดังกล่าวจึงไม่ส ามารถประเมินระดับความเสี่ยงของการปล่อยกู้ได้ จึงมักเลือกที่จะไม่ป ล่อยกู้เลย
ดังนั้น เพื่อ ช่ว ยลดความเสี่ย งของธนาคารพาณิช ย์ห รือ แหล่งเงินทุน อื่น ๆ ควรมีการผลักดัน ให้มี
หน่วยงานหรือวิสาหกิจของรัฐ เช่น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยค้า
ประกันเงินกู้ แต่ บสย. จะต้องพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
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ที่ค้าประกัน อย่า งเพีย งพอก่ อ น และมีห ลัก เกณฑ์ใ นการให้บ ริ ก ารค้าประกันที่ชัด เจนเพื่อ จากัด
ความเสี่ยงของ บสย. เอง
ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บสย. อาจเลือกให้บริการค้าประกันสินเชื่อเฉพาะสาหรับทรัพย์สินทาง
ปัญญาบางประเภทเท่านั้น เช่น สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตสินค้ า
เป็น ต้น โดยอาจจะอาศัย ความร่ว มมือ กับหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งในการพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิต
สิน ค้า เช่น สานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือแม้แต่กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อร่ว มมือกันส่งเสริมให้ผู้ผ ลิตหรือผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และนาเงินทุน ดังกล่าวมาต่อยอดการพัฒ นาได้ ทั้งนี้ รัฐบาลอาจมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้การสนับสนุน บสย. ในการดาเนินการดังกล่าวเพราะเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไร
ก็ดี ควรมีการแบ่งภาระของความเสีย หายที่เกิดจากหนี้เสียระหว่าง บสย. กับรัฐบาลที่เป็นธรรม
เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและต้นทุนของโครงการสินเชื่อที่กล่าวมาด้วยเพื่อ ให้มี
การดาเนินการอย่างรัดกุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และ บสย.
6.2.7 สร้างฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญา (IP rating)
กับความเสี่ยงในการชาระหนี้ (default ratio)
ในกรณีที ่ไ ม่ม ีห น่ว ยงานใดที่ใ ห้บ ริก ารค้ าประกัน สิน เชื่อ ที ่ม ีท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาเป็น
หลักทรัพ ย์ค้าประกัน ธนาคารพาณิชย์ หรือ แหล่งเงินทุนอื่น ๆ จะสามารถประเมิน ความเสี่ยงใน
การปล่อ ยกู้ไ ด้เมื่อ มีข้อ มูล อัต ราความเสี่ย งของการผิด นัด ขาระหนี้ข องลูก หนี้ที่ใ ช้ท รัพ ย์สิน ทาง
ปัญ ญาเป็น สิน ทรัพ ย์ค้าประกัน แต่เ นื่อ งจากลูก หนี้แ ต่ล ะรายมีร ะดับ ความเสี่ย งที่ต่า งกัน อาจ
จาเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการค้าประกัน ด้วย ดังเช่นในกรณี
ของประเทศเกาหลีใ ต้ซึ ่ง ผู ้ที ่เ ข้า รับ สิน เชื ่อ จาก KDB (Korea Developoment Bank) หรือ
รับ ประกัน สิน เชื ่อ จาก KODIT (Korea Credit Guarantee Fund) จะต้อ งผ่า นการประเมิน
คุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันโดยสองหน่วยงาน คือ KIPA (Korea
Invention Promotion Association) และ KIBO (Korea Technology Finance Corporation)
โดยจะพิจารณาจากกระแสรายได้ในอนาคต
เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีหลากหลาย การประเมินระดับคุณภาพของทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดย KIPA และ KIBO ที่กล่าวมานั้นจะจากัดเฉพาะทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยมีการกาหนดระดับคุณภาพของทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ใช้ในการระดมทุน 1 ถึง 5 ก่อนที่จะมีการอนุมัติสินเชื่ อหรือให้การค้าประกันสินเชื่อ
หลังจากนั้น ดาเนินการเก็บข้อมูล การผิด นัดชาระหนี้ หรือหนี้สูญของโครงการสินเชื่อที่เข้าไปค้า
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ประกันในช่ว ง 10 ปีที่ผ่านมา ทาให้มีข้อมูล สถิติที่สามารถเชื่อมโยงระดับคุณภาพของเทคโนโลยี
และความเสี่ยงทางการเงินจากข้อมูล เชิง ประจักษ์ทาให้มีความน่าเชื่อถือ สถิติดังกล่าวสะท้อนว่า
โครงการสินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจที่มีเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพดีมาก และดี คือ ระดับ 1 และ 2 มี
อัตราหนี้เ สีย เป็น ศู น ย์ทาให้ธ นาคารพาณิช ย์พ ร้อ มให้เงินกู้แก่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินในระดับ
ดังกล่าวโดยไม่ต้องพึ่งพาการค้าประกันเงินกู้
ดังนั้น เพื่อให้มีฐานข้อมูล ของโครงการสินเชื่อที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรั พย์ค้า
ประกัน ควรมีการเก็บและประมวลข้อมูลสถิติหนี้เสียของโครงการสินเชื่อที่มีทรัพย์สินทางปั ญญา
เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน โดยผู้ดาเนินการ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีที่ผู้รับหลักประกัน
คือ ธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงินภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่ องจาก
สถาบันการเงินเหล่านี้ต้องรายงานข้อมูลรายละเอียดของสินเชื่อให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่
แล้ว ในกรณีที่ว ิส าหกิจ ของรัฐ เป็น ผู้ป ล่อ ยกู้ห รือ ให้ก ารค้าประกัน เงิน กู้ เช่น ธนาคารพัฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยอาจมีโครงการปล่อยกู้ตามนโยบายของรัฐเช่น
ในอดีต หรือ บสย. ที่มีโครงการค้าประกันสินเชื่อที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
วิสาหกิจของรัฐเหล่านี้สามารถเก็บฐานข้อมูลดังกล่าวได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธนาคารพัฒนา
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มแห่ง ประเทศไทย หรือ บรรษัท ประกัน สิน เชื่อ อุต สาหกรรม
ขนาดย่อมแล้วแต่ลักษณะของผู้รับหลักประกัน
6.2.8 พัฒนาระบบการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
การละเมิด ทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาในประเทศไทยมีโ อกาสเกิด ขึ้น ค่อ นข้า งสูง ซึ่ง การถูก
ละเมิดสิทธิส่งผลต่อการประมาณการรายได้ของทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากทาให้เกิดความไม่
แน่นอนของการสร้างรายได้ของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ อีกทั้งการได้รับการชดเชยจากการถูก
ละเมิดค่อนข้างต่า ในขณะที่การฟ้องละเมิดมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งด้านค่าจ้างบริษัทกฎหมาย และค่าเสีย
โอกาสจากรายได้ ดังนั้น กรมทรั พย์สินทางปัญญาควรผลักดันให้มีการพัฒ นาระบบการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมทั้งการชดเชยจากการถูกละเมิดจะต้องรวดเร็ว
และเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิด้วย
หน่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบในการดาเนิน การ: กรมทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา และ สานัก งาน
ตารวจแห่งชาติ
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6.2.9 ฝึกอบรมผู้ให้หลักประกันให้มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ การจดทะเบี ยนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และการประเมินค่าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อม หรือ start up ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้า ใจเกี ่ย วกับ การจดทะเบีย นทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา การใช้ส ิท ธิใ นทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา
รวมทั้ง การใช้ท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาของตนมาเป็น หลัก ทรัพ ย์ค้าประกัน การกู้ยืม ตลอดจนการ
คานวณหรือวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของตน กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสมาคม
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยควรประสานความ
ร่ว มมือ กัน เพื ่อ จัด อบรมให้ค วามรู ้ค วามเข้า ใจในเบื ้อ งต้น เกี ่ย วกับ ประเด็น ดัง กล่า ว เพื ่อ ให้
ผู ้ป ระกอบการเข้า ใจในภาพรวมของการระดมทุน จากทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา และขั้น ตอนการ
ดาเนินการในทางปฏิบัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
6.2.10 สนับสนุนให้ผู้ให้หลักประกันมีบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของธุรกิจที่
เชื่อถือได้
ปัญหาหลักของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าถึงสินเชื่อคือ การขาดหลักฐาน
เกี่ย วกับ ผลการด าเนิน งานของธุร กิจ ในอดีต ที่ต้อ งใช้เ ป็น ข้อ มูล ปร ะกอบการพิจ ารณาสิน เชื ่อ
เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวนมากไม่มีการทาบัญชีรายรับ รายจ่ายและงบดุลที่
เป็นระบบและเชื่อถือได้ ธุรกิจเหล่านี้จึงไม่มีโอกาสใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ค้นคิดมาระดมทุนได้
เนื่องจากการประเมิน มูล ค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะต้องใช้ข้อมูล รายได้ และค่าใช้จ่ายใน
อดีตที่สะท้อนความเป็นจริง ดังนั้น ผู้ประกอบการขนาดย่อมควรได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรม
เกี่ย วกับ วิธีก ารบัน ทึก บัญ ชีที่เ ป็น ระบบ และชัดเจน โปร่ง ใส เพื่อ ช่ว ยสร้า งฐานข้อ มูล และการ
จัดเก็บ เอกสารสาหรับ ใช้ในการคานวณวิธีการประเมินมูล ค่าทรั พย์สิน อาทิ การคานวณกระแส
รายได้ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
6.2.11 สนับสนุนเงินทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ป ระกอบการรายย่อ ยที่อ าจได้รับ การพิจ ารณาอนุมัติสิน เชื่อ จากการใช้ท รัพ ย์สิน ทาง
ปัญญาของตนมาเป็นหลักประกันจากธนาคารพาณิช ย์หรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ในเบื้องต้นจะต้อง
ว่า จ้า งให้มีก ารประเมิน มูล ค่า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาจากผู ้ที่มีค วามเชี่ย วชาญ แต่เ นื่อ งจาก
ประเทศไทยยังไม่มีฐ านข้อมูล ราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างอิงได้ การประเมินมูล ค่าจะต้องใช้
วิธีการประมาณการกระแสรายได้ในอนาคตซึ่งมีตัว แปรจานวนมากที่ผู้ประเมินจะต้องประมาณ
การ เช่น การเทีย บเคีย งรายได้ของธุร กิจที่มีทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน การ
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ประเมินความเสี่ยงในการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินความเสี่ยงของการมีคู่แข่งที่มี
เทคโนโลยีห รือนวัตกรรมที่เหนือกว่า ฯลฯ ทาให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใน
การประเมินสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ที่ดิน เป็นต้น ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย พบว่า ต้นทุนของการประเมินมูลค่าด้ วย
การประมาณการจากกระแสรายได้ในอนาคตไม่ต่ากว่าหลักแสนบาท ดังนั้น ภาครัฐอาจจาเป็นต้อง
มีมาตรการที่ช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการรายย่อยสาหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ตารางที่ 6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบนิเวศของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์คาประกั
้
น
ข้อเสนอแนะ
1. จัดทาข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจแบบ real time

การดาเนินการ




2. สร้างตลาดกลางในการซื้อขาย หรือเช่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา




3. พัฒนาฐานข้อมูลราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่
สามารถใช้อ้างอิงได้



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาหรับรองรับการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ
ชาระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และเชื่อมต่อสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เข้ า กั บ ฐานข้ อ มู ล การจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ควรพั ฒ นาระบบการจดทะเบี ย นสั ญ ญา
หลักประกัน ฯ ให้ผู้ให้ห ลักประกันสามารถ update ข้อ มูลเกี่ยวกั บ
สถานภาพของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันได้
ด้วย เช่น การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การถูกฟ้องละเมิด เป็น
ต้น
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจาเป็นต้องลดระยะเวลาในการจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และพั ฒ นาระบบการจดทะเบี ย นที่ โ ปร่ ง ใส
รวดเร็ว เพื่อให้มีจานวนทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนมากพอที่จะ
เป็นฐานข้อมูลในตลาดกลาง
ควรมีมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ป ระกอบการเลือกที่จะทา
ธุรกรรมซื้อขายหรือเช่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลาง
ควรรวบรวมข้อมูลราคาของทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
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ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 ติดตามข้อมูลรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายทรัพย๋สินทาง

ปัญญาจากผู้ที่เสนอขายหรือเช่าทรัพย๋สินทางปัญญาบนเว็บไซต์
IP Mart
 รวบรวมข้อมูลในการทาธุรกรรมซือ้ ขายทรัพย์สินทางปัญญาจาก
รายงานประจาปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(แบบฟอร์ม 56-1)
4. พั ฒ นาระบบการประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทาง 
ปัญญา
 สมาคมผู้ ป ระเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ นแห่ ง ประเทศ
ไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ออกประกาศที่ 6/2559 เรื่องแนวทางและวิธี
ปฏิ บั ติใ นการประเมิ นมู ล ค่า ทรั พย์ สิ น ตาม
พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ได้ ก าหนดแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ก าร
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาไว้
5. สนับสนุนให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่น่าเชื่อถือ


ควรมีการจัดฝึกอบรมวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ค่า ทรัพ ย์ส ิน แห่ง ประเทศไทย และสมาคมนัก
ทางปัญ ญาจากต่างประเทศ เพื่อมาฝึกอบรมให้กับ ทั้งธนาคารและ ประเมินราคาอิสระไทย
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

ควรมีก ารกาหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชี พการประเมิ น กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
สินทรัพย์
หมายเหตุ: ร่า งกฎหมายทั ้ง 2 ฉบับ อยู ่ใ นความ
ควรผลักดันร่าง พ.ร.บ. การประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ รับผิดชอบของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
และร่าง พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้มีผล
บังคับใช้
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. สนั บ สนุ นการมี หน่ ว ยงานที่ ค้ าประกั น เงิ น กู้ ที่ ใ ช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน



ควรมีการผลักดันให้มีหน่วยงานหรือวิสาหกิจของรัฐ เช่น บสย. ช่วย บสย. ร่วมกับ สวทช. และกระทรวงอุตสาหกรรม
ค้าประกันเงินกู้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์หรือแหล่ง หมายเหตุ: การพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดย
เงินทุนอื่น
ส่ว นมากจะมาจากโครงการของ สวทช. ร่ว มกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้น หน่วยงานค้าประกัน
ควรพิจ ารณาให้ค วามช่ว ยเหลือ ร่ว มด้ว ย เพื ่อ
ผลัก ดัน ให้ม ีก า ร ใช้ท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา เ ป็น
หลักทรัพย์ในการค้าประกันสินเชื่อ

7. สร้ า งฐานข้ อ มู ล เชื่ อ มโยงระหว่ า งคุ ณ ภาพของ
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP rating) กับความเสี่ยงใน
การชาระหนี้ (default ratio)



ควรมีการเก็บและประมวลข้อมูลสถิติหนี้เสียของโครงการสินเชื่ อที่มี 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ 2. ธนาคาพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
สามารถเชื่อมโยงระดับคุณภาพของเทคโนโลยีและความเสี่ยงทาง
3. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
การเงิน
หมายเหตุ: หน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของผู้รับหลักประกัน

8. พัฒนาระบบการป้องปรามการละเมิ ดทรั พย์สิ น 
ทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ

ควรผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มี กรมทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา และส านัก งานต ารวจ
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมทั้งการชดเชยจากการถูกละเมิดจะต้อ ง แห่งชาติ
รวดเร็ว และเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิ

9. ฝึกอบรมผู้ให้หลักประกันให้มีความรู้เกี่ยวกับการ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ
หรือ start up เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การจด สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
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ทะเบี ย นสั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ และการประเมิ น ค่ า ของ
ทรัพย์สินทางปัญญา

10. สนับสนุนผู้ให้หลักประกันมีบัญชีรายรับ รายจ่าย
และงบดุลของธุรกิจที่เชื่อถือได้



ควรมีการถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เป็นระบบ ชัดเจน และโปร่งใส ให้กับผู้ประกอบการ หรือ SMEs
เพื่ อให้ส ะดวกต่อ ขั้น ตอนการประเมิ นมู ลค่ าทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญา
รวมทั้งยังช่วยให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นด้วย

11. สนับสนุนเงินทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ทรัพย์สินทางปัญญา



ควรมี ม าตรการที่ ช่ ว ยอุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประเมิ น มู ล ค่ า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ทรัพย์สินทางปัญญา
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ภาษาไทย
บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.tcg.or.th/customer_startup.php (1 กันยายน 2559)
ศรตม์ ดิษฐปาน 2555 กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำเพื่อวัตถุประสงค์ทำงภำษีเงินได้ .
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศาสตราจารย์ ดร. กาชัย จงจักรพันธ์ 2557 เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับกฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรลงทะเบียนจัดระดับผู้
ประเมิน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://my.vat.or.th/images/document/1_5.pdf
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2559 รำยชื่อบริษัทประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สินในตลำดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ ที่ สช.24/2555 เรื่องกำรให้ควำมเห็นชอบบริษัทประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลำดทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน
2559) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Documents/list_professi
onal/valuer.xls

129

เอกสารอ้างอิง

ภาษาอังกฤษ
Alekseev, Innokenty. 2002, Securitization of intellectual property.
American Society of Appraisers, 2009, ASA Business Valuation Standard.
“A Method for Valuing High-Risk, Long-Term Investments: The Venture Capital
Method” Harvard Business School Case Study, 9-288-006, 1987, Rev. 6/89,
Cambridge, MA, USA.
Arvind Viswanathan. 2012, Application of IP Valuation Approaches, NATIONAL
SEMINAR.
Brassell, Martin and Kelvin King. 2013, Banking on IP? The role of intellectual
property and intangible assets in facilitating business finance.
Cao Wei. 2010, Research on Securitization of Intellectual Property for Small and
Medium-Sized Enterprise Innovation. School of Accounting and Finance,
Zhongnan University of Economics and Law. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.pucsp.br/icim/ingles/downloads/papers_2010/part_6/15_Resea
rch%20on%20Securitization%20of%20Intellectual%20Property%20for%20S
mall%20and.pdf
China IP News. (2016-02-19). Patent Pledge Financing Exceeds 56 Billion Yuan in
2015. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.chinatrademarkoffice.com/blog/show/192.html
China is set to establish a national IP trading market, 2008, ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.unitalen.com/html/node/45380-1.htm
Chinese company's $1.3 billion patent and trademark loan enters the IP deal
pantheon, ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.iammedia.com/blog/detail.aspx?g=481b76b6-637f-427f-b8d6-78d06cece504
Czarnitzki, Dirk, Bronwyn Hall and Hanna Hottenrott. 2014, Patents as Quality
Signals? The Implications for Financing Constraints on R&D.
DEEP Centre. 2014, The Rise of Sovereign Patent Funds: Insights and Implications.
Dominic de Vries. 2011, Leveraging Patents Financially: A Company Perspective,
Gabler Verlag, the Netherlands.
Elmore, John. 2015. Intangible Property Transfer Price Insights.

130

เอกสารอ้างอิง

Emma Flett and Jennifer F. Wilson, 2014, Banking on IP: a call for action from the
UK Intellectual Property Office.
European Union. 2015, Fact Sheet IP assets for financial advantages, European
IPR Helpdesk.
GPFI. 2014, Enhancing SME Access to Finance: Case Studies.
Harhoff, Dietmar (2009), The role of patents and licenses in securing external
finance for innovation, EIB Papers, ISSN 0257-7755, Vol. 14, Iss. 2, pp. 7497. European Investment Bank. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.3264&rep=re
p1&type=pdf
Hao Nan. 2011, State-level zone for IP finance, investment. China Daily
06/22/2011 page 17. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-06/22/content_12748478.htm
Heberden, Tim. 201, Intellectual Property Valuation and Royalty Determination,
Wolters Kluwer Law & Business.
Intellectual Property (IP) Hub Master Plan (2013).
Intellectual Property Office. 2011, Agreeing a price for IP rights: IP Health Check 2.
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/321618/iprpricebooklet.pdf
Intellectual Property Office. 2013, Intellectual property rights in the USA.
International Property Office. 2013, Banking on IP? An Active Response.
International Property Office. 2013, Banking on IP? The role of intellectual
property and intangible assets in facilitating business finance-final report.
Intellectual Property Office UK (2013/2014) Banking on IP? The Role of
Intellectual Property and Intangible Assets in Facilitating Business Finance:
Final Report.
Intellectual Property Office. (February 2016), Intellectual property – guidance
Valuing your intellectual property. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://www.gov.uk/guidance/valuing-your-intellectual-property .

131

เอกสารอ้างอิง

IP Australia. IP valuation methods ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.ipaustralia.gov.au/manage-your-ip/review-your-ip/ip-valuationmethods/
IP Steering Committee. 2013, Intellectual Property (IP) Hub Master Plans.
IP valuation methods ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ipaustralia.gov.au/manageyour-ip/review-your-ip/ip-valuation-methods/
Joonseok, Lee. 2014, Korea’s recent IP policy and developments in IP system.
(ไฟล์นาเสนอ PowerPoint)
KIPO. 2014, Annual Report 2014.
Kreditanstalt für Wiederaufbau. 2007, Immaterielle Vermögenswerte und
Unternehmens-finanzierung, KfW-Research, Sonderband “Innovationen im
Mittelstand”, (37), pp. 149-165. ด า ว น ์โ ห ล ด เ อ ก ส า ร ไ ด ้ที ่
http://www.kfw.de/DE_Home/Research/Publikatio94/Mittelstan45/Mittelstnd9
9/Per_39_Periodikum_immat_Sicherheiten_071030_final_online.pdf
Lim Wing Hui. Monetising Intellectual Property. The Star online ดาวน์โหลดเอกสารได้
ที่ www.thestar.com.my/SME/2014/05/29/monetising-intellectual-propertyplan-to-provide-financing-backed-by-ideas-as collateral-starts-to/
Malaysia Debt Venture Berhad website: www.mdv.com.my/productservices/gvoernment-schemes/intellectual-property-finacning/
Mann, William. 2015, Creditor rights and innovation: Evidence from patent
collaterall.
Mark Weston 2014, Valuation of Intellectual Property, KPMG LLP. ดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่ http://www.kpmg.com/ca/en/topics/kpmg-ignite/documents/s2-ipignite-presentation-final.pdf
OECD. 2006, Valuation and exploitation of intellectual property.
OECD. 2013, Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation.
OECD. 2015, Boosting Malaysia’s National Intellectual Property System for
Innovation, OECD Publication, Paris.
OECD, 2015, Chapter 9 IP-Based Financing of Innovative firms.
OECD. 2015. IP-Based Financing of Innovative Firms.

132

เอกสารอ้างอิง

Oh, Steve. 2014, Status of IP Finance in Korea. Inventus Intellectual Property
Group, presented in Global Intellectual Property Summit 2014.
Patent Pledge Financing Exceeds 56 Billion Yuan in 2015. China IP News (2016-0219).
Peter Kaldos and Dulce Miranda. 2013, Final Report from the Expert Group on
Intellectual Property Valuation. General for Research and Innovation.
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual_Property_Valuation_IP_we
b_2.pdf
Pierre El Khoury, Ph.D 2015, IP and Finance: Accounting and Valuation of IP
Assets and IP-based Financing. Sagess Law School Beirut, LEBANON.
Protecting your Intellectual Property Rights (IPR) in China. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://beijing.usembassy-china.org.cn/protecting_ipr.html
Radhika Pandey. 2006, Intellectual Property Valuation: A Critical Aspect of IP
Securitization. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=904604
Relecura Intellience Report. 2015, IP backed financing: Overview of Trends, ดาวน์
โหลดได้ที่ https://www.relecura.com/reports/IP_Backed_Financing.pdf
Richard Hooper and Ros Lynch. 2013, The Copyright Hub: Streamlining copyright
for the digital age, The Copyright Hub Launch Group.
Rita Leao Furtado Gomes. 2011, Master thesis: ZARA: a case study about brand
valuation, Catholic University of Portugal, Porto.
Rodyk & Davidson LLP. 2014, Intellectual Property as Security and the IP
Financing Scheme in Singapore.
Ruchika Chitravanshi. (Dec 16, 2015). National policy suggests use of intellectual
property rights as collateral to raise funds. ET Bureau
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-1216/news/69091243_1_ipr-policy-skill-india-intellectual-property-rights
Schwab, Klaus. The Global Competitiveness Report 2015-2016.
Solomon, Dov and Miriam Bitton. 2015, Intellectual property securitization.

133

เอกสารอ้างอิง

Syla, Jennifer. 1999, Bowie Bonds Sold for Far More than a Song: The
Securitization of Intellectual Property as a Super-Charged Vehicle for High
Technology Financing, Santa Clara High Technology Law Journal, Volume
15 Issue 1.
Taylor Wessing LLP. 2014, Are you banking on your IP?
Valuation and Commercialization of Invention, Trademarks and Industrial Designs
Teheran, Islamic Republic of Iran, October 23rd–24th2012 ดาวน์โหลดเอกสารได้
ที่
http://iranipservices.com/fa/public/js/ckfinder/userfiles/files/main/Applicati
on%20of%20IP%20Valuation%20Approache.pdf
Wang Xin. 2015, Government supports unique intellectual property fund. China
Daily 2015-11-11. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.chinadaily.com.cn/beijing/2015-11/11/content_22430898.htm
Weston Anson. 2010, IP in Bankruptcy, Reorganization and Securitization. CONSOR
Intellectual Asset Management.
Weston Anson and Jeff Anderson. 2013, Valuation of IP for Acquisitions and Brand
Value Enhancement. CONSOR Intellectual Asset Management Business
Valuation Resources.
Weston Anson. 2015, Alternate Approaches to the Valuation of Intellectual
Property. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.ipwatchdog.com/2015/02/11/alternate-approaches-to-thevaluation-of-intellectual-property/id=54651/
WIPO. 2012, The Economics of Intellectual Property in the Republic of Korea.
Wong, Adrian. 2015, Banking on Intellectual Property, The Edge Malaysia, February
6, 2015.
Wong, P.K., Y.P. Ho, A. Singh & C.C. Hang. 2012, Intellectual Property Rights in the
Global Digital Convergence Space: Opportunities for Singapore as an IP
Hub.
World Bank. 2014, Using Intellectual Property to Raise Innovation Finance, The
Innovation Policy Platform.

134

เอกสารอ้างอิง

World Trademark Review. 2014, China’s Multi-billion dollar IP Financing may not
be all it seems. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
www.orldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=34111e50-f758-4fc69771-3b975dac49ac
You Yunting. 2011, China Begins to Try Out Intellectual Property Pledge System.
Bridge IP Commentary. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.chinaiplawyer.com/china-begins-to-try-out-intellectualproperty-pledge-system/
กฎหมาย
กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2559
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน
สารองของสถาบันการเงิน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายทอดตลาด
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
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