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าร ร าทร ์
ทา า

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ี

สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับ

สนิทรัพย์มีตวัตน อาทิ ทีดิ่น สิง่ปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร ทัง้นี้

การปกป้องคุม้ครองสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาอย่างเหมาะ

สมจะน�าไปสู่การน�าทรพัย์สนิทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชงิ

พาณชิย์ได้อย่างเตม็ที ่และสามารถช่วยให้ธรุกิจเข้าถงึแหล่ง

เงินทุนได้มากยิ่งขึ้น

ธุรกิจขนาดย่อมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาได้ไม่นาน โดย

เฉพาะธุรกิจที่เน้นการท�านวัตกรรมและธุรกิจสตาร์ทอัพ มี

ความต้องการเงนิทุนเพือ่ลงทนุเร่ิมต้นธรุกิจ ธรุกิจขนาดย่อม

เหล่านีมั้กจะมีเพยีงทรัพย์สนิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลขิสทิธิ์ 

สิทธิบัตร หรือเคร่ืองหมายการค้า เป็นสินทรัพย์ส�าคัญใน

การด�าเนินธุรกิจ แต่ก็มักจะมีสินทรัพย์ที่มีตัวตนไม่เพียงพอ

ส�าหรับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การระดมทุนจาก

แหล่งเงนิทุนในระบบจงึมอียูจ่�ากัด หากสามารถน�าทรพัย์สนิ

ทางปัญญาไปใช้เป็นสินทรัพย์ในการระดมทุนได้ก็จะช่วยให้

ธรุกิจเหล่านีเ้ข้าถงึแหล่งเงนิทนุและมีโอกาสเตบิโตได้มากขึน้ 

ารร ด ท า ทร ์ ทา า

โดยท่ัวไปแล้ว การระดมทุนจากทรัพย์สินทาง

ปัญญามี 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ 

• การกู ้ ยืมเงินโดยใช ้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

หลักทรัพย์ค�้าประกัน (IP-backed lending) ซึ่ง

ประเทศไทยยงัไม่มีการระดมทนุในรูปแบบนี ้มีเพยีง

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยประกอบการ

พิจารณาการปล่อยกู้เท่านั้น

• การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน (IP 

securitization) เป็นการแปลงสิทธิในการได้รับค่า

เช่าทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคตให้เป็นเงินก้อน

ในปัจจุบัน วิธีการนี้เป็นการระดมทุนโดยการออก

ตราสารมิใช่การกู้เงิน เช่น การออกตราสารสิทธิ

ในการรับค่าลิขสิทธิ์ในอนาคต ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์

น�าสิทธิดังกล่าวออกขายให้แก่นักลงทุนเพื่อระดม

เงินทุน ผู้ใช้วิธีการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีชื่อเสียง และมีรายได้เชิง

ประจักษ์ที่ชัดเจน 

• การจ�าหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญา (IP 

sale and lease back) เป็นวิธีการระดมทุนรูป

แบบหนึ่งที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจ�าหน่าย

ทรัพย์สินทางปัญญาของตน ให้แก่บริษัทเงินทุน 

แล้วท�าการเช่าเทคโนโลยีของตนกลับคืนมาเพื่อ

ด�าเนินธุรกิจต่อไป 

• การร่วมทุน (Venture capital equity investment) 

โดยบริษัทร่วมทุน หรือ Venture capital ซึ่งเป็น

บริษัทท่ีมีรูปแบบการลงทุนโดยเข้าไปถือหุ ้นใน

บริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัทสตาร์ทอัพ หรืออาจให้

เงินสินเชื่อแก่ธุรกิจนั้นเพื่อน�าไปลงทุน โดยธุรกิจ

บริษัทร่วมทุนให้ความสนใจเข้าไปลงทุนมักเป็น

ธรุกิจท่ีมีอตัราการเตบิโตสงูมาก ซึง่มักจะเป็นบริษทั

ที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น หรือเป็นบริษัทซอฟต์แวร์

การใช้ทรพัย์สนิทางปัญญาในการระดมทนุท่ีผ่านมา

นั้นแพร่หลายมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการ

ทางเศรษฐกิจท่ีเบนไปสู่กิจการที่เน้นการใช้ความรู้เข้มข้น

มากขึ้น ท�าให้ทรัพย์สินทางปัญญากลายเป็นสินทรัพย์ที่

ส�าคัญของธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่ี

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลทั้งฮาร์ดแวร์และ
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ซอฟต์แวร์ หรือธุรกิจที่เก่ียวกับการค้นคิดเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ในการผลติสินค้าหรือบรกิารทีมี่มูลค่าสูงเพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดที่ซับซ้อนย่ิงขึ้นก็ดี ได้ส่งผลให้มีความ

ต้องการที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนมากขึ้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

สินทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้และมีความซับซ้อนทางเทคนิคสูง 

ท�าให้การประเมินอย่างแม่นย�าเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้

แล้ว ทรัพย์สินทางปัญญาต่างจากสินทรัพย์ท่ัวไปท่ียังไม่มี

ตลาดรองท่ีเพียงพอ ท�าให้ไม่เหมาะจะเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ใน

การค�้าประกัน ในส่วนของสถาบันการเงินที่มีการปล่อยกู้

โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค�้าประกันหรือที่มี

การลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาเองก็จะต้องมีกระบวนการ

ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ซึ่งมัก

จะมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทรัพย์สินทางปัญญา

ที่สามารถน�ามาระดมทุนได้จึงต้องมีมูลค่าขั้นต�่าเพื่อที่จะให้

คุ้มทุนในการพิจารณา 

ี าร ร าทร ์ ทา า

การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาต้องอาศัย

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นการประเมิน

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนที่

บริษัทร่วมทุนหรือสถาบันการเงินตัดสินใจว่าจะให้เงินทุน

หรือสินเชื่อมากเท่าใด ซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง

ปัญญามีหลากหลายรูปแบบ ท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง

คณุภาพ โดยการประเมินมูลค่าเชงิปรมิาณมี 3 วธิหีลกั ได้แก่ 

การประเมินจากต้นทุน การประเมินจากราคาตลาด และการ

ประเมินจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ ซึง่ผลลัพธ์ท่ีได้คือมูลค่า

ของทรัพย์สินทางปัญญา ส�าหรับการประเมินเชิงคุณภาพ

เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ต่ีอมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยการจดัอนัดับหรอืให้คะแนนปัจจยัต่างๆ ซึง่จะถกูน�าไปใช้

ในการเปรียบเทียบหรืออาจถกูน�าไปใช้เป็นสมมตฐิานในการ

ประเมินมูลค่าเชิงปริมาณต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในหลัก

การจะมีแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

ท่ีหลากหลายแตกต่างไปตามปัจจัยหรือสมมติฐานที่น�ามา

ใช้พิจารณา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การเลือกวิธีประเมินมูลค่า

ให้เหมาะสม จะต้องค�านงึถงึความพร้อมของข้อมูลและความ

เหมาะสมของวัตถุประสงค์การน�าไปใช้งาน 

ร าร ์ า ร ท

การศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า การ

ปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์

ค�้าประกันทั่วโลกยังมีอยู ่น ้อยมาก ยกเว้นในประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีมีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดม

ทุนมาเป็นเวลานาน โดยการด�าเนินการของภาคเอกชน 

เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาอย่างเข้มแข็ง มีตลาดเงินตลาดทุนที่มีพัฒนาการไป

มาก และเป็นประเทศที่มีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่จ�านวน

มาก ส�าหรับประเทศอื่น การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง

ปัญญายังมีอยู่อย่างจ�ากัดซึ่งต้องอาศัยนโยบายภาครัฐใน

การผลักดันค่อนข้างมากเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์มากขึ้น 

ซึง่นโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิทางปัญญา

ในการระดมทนุยังเป็นเร่ืองทีใ่หม่มาก กล่าวคอื เป็นนโยบาย

ที่แพร่หลายในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น จึงยังไม่มีผลลัพธ์

ในเชิงประจักษ์ 

อย่างไรก็ดี นโยบายในการส่งเสริมการระดมทุน

จากทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศมีลักษณะที่แตก

ต่างกันออกไป ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ

ฮ่องกงนั้น ภาครัฐไม่ได้ให้การส่งเสริมมากเท่าใด เพราะเห็น

ว่าภาคเอกชนควรเป็นผู้ด�าเนินการทางธุรกจิเอง รฐัเพียงแต่

เป็นผู้ที่รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และปกป้องสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านัน้ ในขณะท่ีรัฐบาลเกาหลีใต้เข้า

มามีบทบาทในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง

มาก โดยด�าเนินการปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารของรัฐ และ 

จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จ�าเป็นในการส่งเสริมให้เกิดการ

แปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน

ประเทศสงิคโปร์เป็นประเทศทีภ่าครัฐพยายามสร้าง

ระบบนิเวศในการด�าเนินงาน โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลาง

ด้านทรัพย์สนิทางปัญญา (IP Hub) ทีส่ามารถดึงดูดให้บริษทั

ชัน้น�าเข้ามาด�าเนนิการในประเทศสงิคโปร์ ภาครัฐจงึพยายาม

พฒันาระบบการจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา สร้างตลาด
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กลางการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาและวางกฎเกณฑ์ใน

การให้สินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค�้า

ประกัน อย่างไรก็ดี การให้สนิเชือ่โดยใช้ทรัพย์สนิทางปัญญา

เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันยังด�าเนินการโดยธนาคารของรัฐ

เป็นหลัก

ารร ด ท า ทร ์ ทา า
ร ท ไท

ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติหลัก

ประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 2 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพือ่ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถน�าสังหาริมทรัพย์มาใช้

เป็นหลักทรัพย์ในการค�้าประกันได้โดยไม่ต้องส่งมอบหลัก

ประกันให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมถึง

การน�าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค�้า

ประกันสินเชื่อได้ด้วยเช่นกัน 

ในการขอสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

หลักทรัพย์ในการค�้าประกันการกู้เงิน เจ้าของทรัพย์สินทาง

ปัญญาท่ีมีความประสงค์จะขอสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญาเป็นหลกัทรัพย์ค�า้ประกนัการกูย้มื จะต้องจดทะเบยีน

ทรัพย์สินทางปัญญาของตนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

และเตรียมเอกสารเก่ียวกับการเงินและการบริหารธุรกิจที่

ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูล

จากการประเมินมูลค่าเบ้ืองต้นจาก Checklist จากนั้นจึง

น�าเอกสารการจดทะเบียนและเอกสารทางการเงินไปติดต่อ

สถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ ซึ่งในขั้นตอนการขอ

อนุมัติสินเชื่อจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

อย่างเป็นทางการจากผูเ้ชีย่วชาญ โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จาก

การประเมินมูลค่าดังกล่าว อาจอยู่ในความรับผิดชอบของ

สถาบันการเงินหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นอยู่กับ

ข้อตกลงร่วมกันของทัง้ 2 ฝ่าย และหากสถาบันการเงนิอนมัุติ

สินเชื่อแล้ว สถาบันการเงินจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนหลักประกัน

ทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง

สามารถดูขัน้ตอนในการขอสนิเชือ่โดยใช้ทรพัย์สนิทางปัญญา

เป็นหลักทรัพย์ในการค�า้ประกันได้ดังแผนภาพที่ 1 อย่างไร

ก็ตาม สญัญาหลกัประกันทางธรุกจิโดยมีทรัพย์สนิทางปัญญา

เป็นหลกัทรัพย์ค�า้ประกันจะสิน้สุดก็ต่อเม่ือมีการช�าระสนิเชือ่

ครบตามก�าหนดที่ได้ตกลงกับสถาบันการเงินเท่านั้น หาก

เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาขาดการช�าระสินเชื่อตามระยะ

เวลาท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาหลักประกันแล้ว สถาบันการเงิน

มีสิทธิ์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการ

ค�้าประกันสินเชื่อนั้นได้ แต่ถ้าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว

เป็นหลกัทรพัย์ค�า้ประกนัภายใต้สัญญาหลกัประกันทางธรุกจิ

ประเภทกจิการ อาจมกีระบวนการทางศาลเพือ่บงัคบัให้มกีาร

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

แม้ว่าการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาจะยัง

ไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย แต่ที่ผ่านมาประเทศไทย

มีการด�าเนินการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้าง

หลกัเกณฑ์และมาตรการต่างๆ มาช่วยสนบัสนนุให้เกิดระบบ

การประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทางปัญญาเพือ่ใช้เป็นหลักทรพัย์

ค�า้ประกันเงนิกู้ รวมท้ังการระดมทนุจากทรพัย์สินทางปัญญา 

โดยหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศของการระดม

ทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย (แผนภาพท่ี 

2) ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทแตกต่างกันไปซึ่ง

จ�าแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1) หน่วยงานท่ีรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ผู้

ประกอบการต้องยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้รับหลัก

ประกันต้องย่ืนจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน

ระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันกับ

กรมพฒันาธรุกิจการค้า ซึง่ในทางปฏิบัต ิการท�างาน

ของทั้งสองหน่วยงานควรจะต้องมีการประสานและ

เชือ่มโยงข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างกันในลักษณะ real time เพื่อให้สามารถ

สืบค้นข้อมูลการจดทะเบียนและสถานะล่าสุดของ

ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละรายการ ซึ่งจะป้องกันมิ

ให้เกิดการน�าทรัพย์สนิทางปัญญาไปย่ืนจดทะเบยีน

เป็นหลักประกันซ�้าซ้อนกัน

2) หน่วยงานท่ีให้บริการตลาดกลางทรัพย์สนิทางปัญญา 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท�าเว็บไซต์ ตลาด

กลางทรัพย์สนิทางปัญญาข้ึนมาเพือ่เป็นตลาดกลาง
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ในการซือ้ขาย และให้เช่าทรพัย์สนิทางปัญญา แต่ยงั

ไม่มีการท�าธรุกรรมซือ้ขายเนือ่งจากข้อมูลทีป่รากฏ

ในเว็บไซต์มีเพียงข้อมูลรายละเอียดการเสนอขาย

สนิค้าฝ่ายเดียว ยังไม่มีข้อมูลการเสนอซือ้ ซึง่จ�าเป็น

ต้องมีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการท�าธุรกรรม

ผ่านตลาดกลางมากขึ้น

3) หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ทางปัญญา ประกอบด้วยหน่วยงานท่ีก�าหนดหลัก

เกณฑ์ และแนวทางการประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิ รวม

ทั้งก�าหนดคุณสมบัติของผู้ประเมิน ได้แก่ สมาคมผู้

ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคม

นักประเมินราคาอิสระไทย และหน่วยงานท่ีท�า

หน้าที่ประเมนิมูลค่าทรพัย์สิน ได้แก่ บรษิัท และนัก

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

4) หน่วยงานที่ให้สินเชื่อ ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ สถาบัน

การเงิน โดยนิยามของสถาบันการเงินภายใต้

กฎหมายหลักประกันฯ หมายรวมถึง สถาบันการ

เงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัทท่ี

ได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจประกันวินาศภยัตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และธนาคาร

หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

5) หน่วยงานรบัประกนั หมายถงึหน่วยงานทีท่�าหน้าที่

รับช่วงในการประกันทรัพย์สินที่ใช้ค�้าประกันการ

กู้ยืมเงินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของสถาบันการ

เงินท่ีท�าการปล่อยกู้ หน่วยงานหลักที่มีบทบาท

ในการรับประกันทรัพย์สินที่ใช้ค�้าประกันการกู้ยืม

เงินในประเทศไทย คือ บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อย่างไรก็ตาม ระบบนิเวศในการระดมทุนจาก

ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยยังมีหลายปัจจัยท่ีเป็น

อุปสรรคและไม่เอื้อต่อการระดมทุน อาทิ ระบบการจด

ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจท่ียังไม่เป็นระบบ real 

time และยังไม่เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจดทะเบียนกับหน่วย

งานท่ีเกีย่วข้องแบบอตัโนมัต ิการไม่มีธรุกรรมและแรงจงูใจใน

การซือ้ขายทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทาง

ปัญญา การทียั่งไม่มีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชพีการ

ประเมิน รวมทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ

ประเมินและข้ันตอนการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา

ของผู้ประกอบการขนาดย่อม เป็นต้น

อ อ า

จากผลการศึกษาข้างต้น ภาครัฐสามารถพัฒนา

ปัจจัยส�าคัญที่รองรับระบบนิเวศของการให้สินเชื่อจากการ

ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันได้ดังราย

ละเอียดต่อไปนี้

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรพัฒนาระบบการจด

ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยต้องมี

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีส�าหรับรองรับการช�าระ

ค่าธรรมเนียมออนไลน์ และเชื่อมต่อสัญญาหลัก



8 รายงานทีดีอาร์ไอ

า ที อ าร อ อ ด ทร ์ ทา า ทร ์ าร า ร



9ที า

า ที า ที ี อ ารร ด ท า ทร ์ ทา า อ
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ประกันทางธุรกิจเข้ากับฐานข้อมูลการจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

นอกจากนี้ควรให้ผู้ให้หลักประกันสามารถ update 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันได้ด้วย เช่น การโอน

สิทธิ การอนุญาต การถูกฟ้องละเมิด เป็นต้น

• กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรสร้างตลาดกลางใน

การซือ้ขาย หรือเช่าทรัพย์สนิทางปัญญา โดยทีต้่อง

พัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ให้รวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อให้มีจ�านวนทรัพย์สิน

ทางปัญญามากพอที่จะเป็นฐานข้อมูลส�าหรับการ

ท�าธุรกรรมในตลาดกลาง นอกจากนี้แล้ว ควรมี

มาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการให้

เข้ามาท�าธุรกรรมในการซื้อขายหรือเช่าสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลางมากกว่าการไป

ตกลงท�ากันเอง

• กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรรวบรวมข้อมูลราคา

ของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

ส�าหรบัการท�าธรุกรรมในตลาดกลาง โดยท่ีสามารถ

ติดตามข้อมูลรายละเอียดการซื้อขายทรัพย์สิน

ทางปัญญาจากผู้ท่ีเสนอขายหรือเช่าทรัพย์สินทาง

ปัญญาบนเว็บไซต์ IP Market หรือรวบรวมข้อมูล

จากรายงานประจ�าปีของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม 56-1)

• กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมผู ้ประเมินค่า

ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมิน

ราคาอิสระไทย ควรร่วมกันจัดฝึกอบรมวิธีการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิทางปัญญาให้กับท้ังธนาคาร

และเจ้าของทรพัย์สนิทางปัญญา นอกจากนีแ้ล้วควร

มีการฝึกอบรมผู้ให้หลักประกันให้มีความรู้เกี่ยวกับ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครอง

สิทธิ รวมทั้งความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับการจด

ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจด้วย

• กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังควรเร่งผลักดันร่าง 

พ.ร.บ. การประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 

และร่าง พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่า

ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิด

ชอบให้มีผลบังคบัใช้โดยเร็ว เพือ่สร้างให้มีผูป้ระเมิน

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือ

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมทรัพย์สินทาง

ป ัญญาควรมีการผลักดันให ้มีหน ่วยงานหรือ

รัฐวิสาหกิจ เช่น บสย. ช่วยค�้าประกันเงินกู้ให้กับผู้

ทีต้่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลกัทรัพย์ค�า้

ประกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์

หรือแหล่งเงนิทุนอืน่ ทัง้นี ้บสย. อาจด�าเนนิการร่วม

กับส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง

ชาติ (สวทช.) และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในด้านการพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีการผลิตสินค้า

• ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ 

บสย. ควรมีการเก็บและประมวลข้อมูลสถิติหนี้เสีย

ของโครงการสินเชื่อท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

หลักทรัพย์ค�้าประกัน เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่สามารถ

เชือ่มโยงระดับคณุภาพของทรพัย์สนิทางปัญญา (IP 

rating) กับความเส่ียงในการช�าระหนี ้(default ratio)

• กรมทรัพย์สนิทางปัญญา และส�านกังานต�ารวจแห่ง

ชาติ ควรผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวม

ทัง้ระบบการชดเชยจากการถกูละเมิดทางทรัพย์สนิ

ทางปัญญาจะต้องรวดเร็วและเป็นธรรมต่อเจ้าของ

สิทธิด้วย

• กรมทรัพย์สินทางป ัญญาควรมีการถ ่ายทอด 

ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี

ที่เป็นระบบ ชัดเจน และโปร่งใส ให้กับเจ้าของ

ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สะดวกต่อขั้นตอนการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งยังช่วย

ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นด้วย

• กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรมีมาตรการท่ีช่วย

อดุหนนุค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทาง

ปัญญาให้กับผูท้ีต้่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

หลักทรัพย์ในการค�้าประกัน


