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 ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรค

ของมนุษย ซึ่งอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับตองได เชน สินคา เครื่องจักร หรืออุปกรณตาง ๆ หรือ ในรูปแบบส่ิงท่ี

จับตองไมได เชน บริการ แนวคิดการทำธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เปนตน 

ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ไดแก

1. ประเภทของทรัพยสินทางปญญากับการระดมทุน

สิทธิบัตร

(Patent) 

ความลับทางการคา 

(Trade Secret)
ลิขสิทธิ์ 

(Copyright)

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

(Geographical Indications)  

อนุสิทธิบัตร 

(Petty Patent)

สิทธิบัตรการประดิษฐ 

(Invention Patent)

สิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ (Design Patent) 

เครื่องหมายการคา 

(Trademark) 
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 สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง การคุมครองการคิดคนสรางสรรคท่ีเก่ียวกับ

การประดิษฐ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ (Industrial Design) ท่ีมีลักษณะ

ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจำแนกไดเปน สิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร และ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (Design Patent) หมายถึง การใหความคุมครอง
ความคิดสรางสรรคที่เกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ องคประกอบของ
ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ ซึ ่งสามารถใชเปนแบบสำหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได และแตกตางไปจากเดิม
 ผูทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ
แสวงหาผลประโยชนจากการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 สิทธิบัตรการประดิษฐ (Invention Patent) หมายถึง การใหความคุมครอง

การคิดคนเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบโครงสราง หรือกลไกของผลิตภัณฑรวมทั้ง

กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ

 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง การใหความคุมครองการประดิษฐ

จากความคิดสรางสรรคที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก โดยอาจเปนการ

ประดิษฐคิดคนขึ้นใหมหรือปรับปรุงจากการประดิษฐที่มีอยูกอนเพียงเล็กนอย
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 เครื่องหมายการคา (Trademark)  หมายถึง เคร่ืองหมาย สัญลักษณ หรือตรา ท่ีใชกับ

           สินคาหรือบริการ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

 - เครื่องหมายการคา (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชกับสินคา

เพื่อแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมายนั้นแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของ

บุคคลอื่น เชน กระทิงแดง M-150 มามา ไวไว เปนตน

 - เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark) คือ เคร่ืองหมายท่ีใชหรือจะใชกับบริการ

เพื่อแสดงวาบริการที่ใชเครื่องหมายนั้นแตกตางกับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของ

บุคคลอื่น เชน การบินไทย ธนาคารกรุงไทย โรงแรมดุสิตธานี เปนตน

 - เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เคร่ืองหมายท่ีเจาของเคร่ืองหมาย

รับรองใชหรือจะใชกับสินคาหรือบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเปนการรับรองเก่ียวกับสินคาหรือ

บริการน้ัน เชน เชลลชวนชิม แมชอยนางรำ ฮาลาล เปนตน

 - เคร่ืองหมายรวม (Collective Mark) คือ เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย

บริการท่ีใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม 

สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคล หรือองคกรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน เชน ตราชาง

ของบริษัทปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) เปนตน

 ผูจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาทุกประเภท จะไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชเคร่ืองหมายการคาน้ันสำหรับสินคาหรือ

บริการที่ไดจดทะเบียนไว โดยอายุการคุมครองของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลว คือ 10 ป เมื่อครบกำหนดสามารถที่

จะตออายุไดเปนคราว คราวละ 10 ป
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 ความลับทางการคา (Trade Secret) หมายถึง ขอมูลการคาซ่ึงไมไดเปดเผย

ใหรับรูโดยท่ัวไป ตามปกติแลวความลับทางการคาจะไดรับความคุมครองอยูตราบเทาท่ี

ยังเปนความลับอยู เพราะฉะนั้นสิทธิของเจาของความลับทางการคาจึงมีอยูตลอดไป 

แตเจาของความลับทางการคาสามารถเลือกที่จะแจงขอมูลความลับทางการคาได 

หากเจาของความลับทางการคานำความลับทางการคามาเปนหลักประกันในการกูยืม

เงินกับธนาคาร

 สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indications) หมายถึง ช่ือหรือ

สัญลักษณที ่บอกแหลงผลิตของสินคา โดยสามารถสื่อใหผู บริโภคเขาใจไดวา

สินคานั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกตางจากสินคาที่ผลิตในแหลงอื่น 

เชน มะขามหวานเพชรบูรณ

 ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทำการใดๆ 
เกี ่ยวกับงานที ่ผู สรางสรรคไดริเริ ่มโดยการใชความรู ความสามารถของตนใน
การสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของผูอื่น ซึ่งผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครอง
ทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน ทั้งนี้ ประเภทของงานลิขสิทธิ์มี 9 ประเภท 
ไดแก งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ 
งานภาพยนตร งานสิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงและภาพ และงานอื่นใดอันเปนงาน
ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดยอายุความคุมครองในงานท่ัวไปจะมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ป 
หลังจากผูสรางสรรคถึงแกกรรม
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2. การขอสินเช่ือโดยใชทรัพยสินทางปญญาเปนหลักทรัพยในการค้ำประกัน

เจาของทรัพยสิน
ทางปญญา

สถาบันการเงิน

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญากับ

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
วาจางบริษัทประเมินเพื่อ

ประเมินมูลคาอยางเปนทางการ

จดทะเบียน หลักประกันทางธุรกิจ กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ใหสินเช่ือแกเจาของทรัพยสินทางปญญา

เตรียมเอกสารทางการเงิน

และการบริหารธุรกิจ

ประเมินมูลคาทรัพยสินทาง

ปญญาเบ้ืองตนโดยใช Checklist

ติดตอสถาบันการเงินเพ่ือขออนุมัติสินเช่ือ

หากเห็นวาใชทรัพยสิน
ทางปญญาค้ำประกันได

หากอนุมัติสินเชื่อ
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เจาของทรัพยสิน
ทางปญญา

สถาบันการเงิน

ดำเนินการบังคับ
หลักประกัน

หากมูลคาทรัพยสิน
ทางปญญาไมเกิน
เงินตนคางชำระ

หมายเหตุ : คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการวาจางบริษัทเพื่อประเมินมูลคาอยางเปนทางการอาจอยูในความรับผิดชอบ

               ของสถาบันการเงินหรือเจาของทรัพยสินทางปญญา ขึ้นอยูกับขอตกลงรวมกันของทั้ง 2 ฝาย  

ชำระหนี้ตาม
ขอตกลงในสัญญา

สงหนังสือแจงเหตุบังคับหลักประกัน

บังคับหลักประกัน

ไมชำระหนี้ตามสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ ใหแกสถาบันการเงิน

จำหนายทรัพยสิน
เพื่อนำเงินมาชำระหนี้

หลักประกันหลุดเปน
สิทธิของสถาบันการเงิน

หากยังไมมีการชำระ
หนี้ภายใน 15 วัน
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 การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา คือ การประเมินคาของทรัพยสินทางปญญาท่ีครอบครอง เชน เคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตร เปนตน ซึ่งอาจเปนการประเมินคาจากตนทุนของการไดมา หรือประเมินจากผลประโยชนและผลตอบแทนที่จะไดรับจากการ

ครอบครองในอนาคต 

 แนวทางในการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญามีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนำทรัพยสินทางปญญา

ไปใชประโยชน ทั้งนี้ แนวทางการประเมินมูลคามีทั้งการประเมินเชิงปริมาณ และการประเมินเชิงคุณภาพ

 โดยท่ีการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาเชิงปริมาณเปนการประเมินคาท่ีออกมาเปนตัวเงิน และการประเมินมูลคาทรัพยสิน

ทางปญญาเชิงคุณภาพเปนการประเมินปจจัยเบ้ืองตนวาทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยูมีความคุมคาพอท่ีจะนำไปสรางรายไดหรือไม หรือนำไป

ระดมทุนจากแหลงเงินทุนอื่น ไดหรือไม

3. การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา 

การประเมินแบบ Checklist

การประเมินมูลคา
ทรัพยสินทางปญญา

การประเมินที่เปนตัวเงิน
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 การประเมินมูลคาท่ีเปน “ตัวเงิน” มีวิธีการคิดท่ีคอนขางหลากหลาย แมวาทรัพยสินทางปญญาจะมีลักษณะเหมือนกัน

หรือคลายกันแตวิธีการประเมินอาจแตกตางกันได ขึ้นอยูกับสมมติฐานและปจจัยที่นำมาใชในการประเมินใหมีความเหมาะสม

และสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสินทางปญญา ท้ังน้ี วิธีการประเมินมูลคาท่ีแตกตางกันน้ัน มีหลักการคิด 3 แนวทางหลักไดแก 

 การประเมินเชิงคุณภาพ หรือการประเมินแบบ “Checklist” คือ การประเมิน “ปจจัย” หรือ “ตัวแปร” ตาง ๆ ซ่ึงเปน

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอมูลคาของสินทรัพยทางปญญาท้ังทางบวกและทางลบ เชน ปจจัยดานกฎหมาย การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

เทคโนโลยีและการพัฒนา ปจจัยทางดานการเงิน ตลอดจนสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ท้ังน้ีผลจากการประเมินเชิงคุณภาพดังกลาวจะเปน

ประโยชนตอการตัดสินใจดำเนินการกับทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยู ไมวาจะเปนการนำไปใชประโยชนภายในองคกรก็ดี หรือแมแตการนำไป

แสวงหาประโยชนจากภายนอกองคกร เชน การซ้ือขาย ปลอยเชา หรือเปนการประเมินเพ่ือตัดสินใจท่ีจะนำไประดมทุนจากแหลงเงินทุน

ซ่ึงการประเมินแบบ “Checklist” ดังกลาวมิไดสะทอนมูลคาท่ีเปนตัวเงินของทรัพยสินทางปญญาเชนการประเมินในเชิงปริมาณ

การประเมินเชิงปริมาณ หรือการประเมินมูลคาท่ีเปน “ตัวเงิน”

การประเมินมูลคาเชิงคุณภาพ หรือการประเมินแบบ “Checklist” 

การประเมินมูลคาจากตนทุน 
(Cost approach)

การประเมินมูลคาจากรายได 
(Income approach)

การประเมินมูลคาจาก
การเปรียบเทียบราคาตลาด 

(Market approach)
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 การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปนการประเมินเชิงคุณภาพก็ดี 

หรือเชิงปริมาณก็ดี ลวนอาศัยขอมูลในการประเมินมูลคาทั้งสิ้น หากขอมูลที่มีไมเพียงพอตอ

การประเมิน ผูประเมินราคาไมอาจประเมินราคาไดอยางถูกตองแมนยำ และบอยครั้งที่ทำให

การประเมินมีมูลคาต่ำกวาความเปนจริง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผูที่ตองการทำการ

ประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาของตนเองควรเตรียมขอมูลเหลาน้ีใหพรอม เพ่ือใหการประเมิน

ราคาสะทอนมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินทางปญญามากที่สุด

ขอมูลที่จำเปนตองใชสำหรับการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา

• เอกสารหลักฐาน และรายละเอียดของทรัพยสินทางปญญา ที่ตองการประเมิน

  มูลคา ขอบเขต (ครอบคลุมพื ้นที ่ใดบาง) และระยะเวลาของการคุ มครอง

• ผลประกอบการยอนหลังของธุรกิจ

• แผนธุรกิจ (Business plan) ควรจะเปนแผนที่ไดรับความเห็นชอบจาก
  สถาบันการเงินหรือแหลงเงินทุน

• ประมาณการทางการเงินของธุรกิจ
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การประเมินมูลค�าทรัพย�สิน
ทางป�ญญาเช�งปร�มาณ2
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ตนทุน

การวิจัยและพัฒนา

คาแรง คาบุคลากร

คาเครื่องจักร/อุปกรณ

การทำตนแบบสินคา

การทดสอบและทดลอง

การขึ้นทะเบียน/ขอใบอนุญาต

มูลคาทรัพยสินทางปญญา

1. การประเมินมูลคาจากตนทุน (Cost approach)

 การประเมินมูลคาจากตนทุนของทรัพยสินทางปญญา เปนการนำเอาตนทุนจากการไดมาซึ่งทรัพยสินทางปญญามาใช

เปนมูลคาของสิ่งประดิษฐ สินคา บริการหรือแบรนดของสินคา ตั้งแตตนทุนในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงตนทุนจากคาแรง 

คาบุคลากร คาเครื่องจักรและอุปกรณ ตนทุนการจัดทำตนแบบสินคา/บริการ ตนทุนการทดสอบและทดลอง ตลอดจนตนทุน

การดำเนินการทางกฎหมาย เชน การออกใบอนุญาต เปนตน ทั้งนี้ การประเมินมูลคาจากตนทุนมีความเหมาะสมกับทรัพยสิน

ทางปญญาดานเทคโนโลยีในชวงแรกของการพัฒนาเทาน้ัน ซ่ึงแนวทางในการประเมินมูลคาของทรัพยสินทางปญญาดวยการวิเคราะห

จากตนทุนดังกลาว เปนวิธีการท่ีงายกวาแนวทางการประเมินอ่ืน ๆ หากแตมูลคาของทรัพยสินทางปญญาท่ีไดจะไมสะทอนมูลคา

ท่ีจะทำใหเกิดประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาไดอยางแทจริง
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 ตัวอยาง บริษัท ก เปนบริษัทคิดคนนวัตกรรมทางดานอิเล็กทรอนิกส และสามารถจดสิทธิบัตรสำหรับช้ินสวนคอมพิวเตอร 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเปนทรัพยสินทางปญญาท่ียังไมไดนำไปผลิตจริง สิทธิบัตรน้ีจึงมีความเส่ียงในการหารายไดสูง จึงสามารถใช

วิธีการประเมินตนทุนในการหามูลคาทรัพยสินทางปญญา โดยขั้นตอนในการประเมินดวยวิธีการคำนวณจากตนทุน

สำหรับบริษัท ก มีดังนี้

ตัวอยางการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาจากตนทุน

พิจารณาวามีการใชทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนา ตั้งแตขั้นแรกตลอดจนการทดสอบเทาใด

   พิจารณาตนทุนของทรัพยากรแตละชนิดของบริษัท โดยดูจากตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตามบัญชี

   ในกรณีของตนทุนคาดำเนินการ ตนทุนบุคลากร และพิจารณาตนทุนในดานคาเสียโอกาสของ

   เงินทุนท่ีใชไปในการวิจัยและพัฒนาท่ีอาจถูกนำไปใชในกิจกรรมประเภทอ่ืนได

ทำการคูณจำนวนทรัพยากรท่ีใชกับตนทุนตอหนวยของทรัพยากรแตละชนิด

รวมตนทุนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด

1.

2.

3.

4.
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ตาราง การประเมินดวยวิธีการคำนวณจากตนทุนสำหรับบริษัท ก.

ประเภทของตนทุน/ทรัพยากร

คาจางบุคลากร คาบริหารจัดการ คาดำเนินการ เงินทุนขั้นที่

1

2

3

4

จำนวนทรัพยากร
ที่ใช (ชั่วโมง)

ตนทุนตอหนวย 
(บาท/ชั่วโมง)

ตนทุนของแตละ
ทรัพยากร (บาท)

ตนทุนทั้งหมด = 11,100,000 ลานบาท  (=1,400,000 + 2,000,000 + 4,200,000 + 3,500,000)

1,750 2,500 2,800 3,500

800 800 1,500 1,000

1,400,000 2,000,000 4,200,000 3,500,000
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2. การประเมินมูลคาจากการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)

 การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาจากราคาตลาด คือ การประเมินมูลคาของทรัพยสินทางปญญาจากราคาของ

ทรัพยสินทางปญญาท่ีมีลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกันท่ีมีการซ้ือขายหรือใหเชาในตลาด  วิธีการดังกลาวคอนขาง

ยุงยากและซับซอน เนื่องจากทรัพยสินทางปญญาแตละชิ้นมีความแตกตางกัน  นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

คอนขางเปนความลับ ไมคอยมีการเปดเผยขอมูลรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑหรือทรัพยสินทางปญญา จึงทำใหยากตอ

การเปรียบเทียบคุณลักษณะเพื่อประเมินมูลคา และขอจำกัดอีกประการ คือ หากผลิตภัณฑหรือทรัพยสินทางปญญาดังกลาว

เปนลักษณะที่มีความเฉพาะตัว (niche market) การหาขอมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบมีความเปนไปไดนอยมาก ดังนั้น วิธีการ

ประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาดวยการเปรียบเทียบราคาตลาดจึงไมคอยไดรับความนิยมมากนัก

มูลคาตามราคาตลาดประมาณ
390,000 บาท

IP1 IP2 IP3 
ราคา 39x,xxx ราคา 399,xxx ราคา 3xx,xxx
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 การประเมินมูลคาจากราคาตลาดใชสมมติฐานทางเศรษฐศาสตรวา ทรัพยสินทางปญญาท่ีมีลักษณะเหมือนกันสามารถ

เปรียบเทียบราคากันได หากมีตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายมากเพียงพอ ราคาในทองตลาดยอมสะทอนราคาของทรัพยสิน

อยางแทจริง แหลงขอมูลราคาทรัพยสินทางปญญาที่มีการซื้อขายที่เปดเผยตอสาธารณะไดแก แบบฟอรม 56-1 ที่บริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตองยื่นใหแกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 

 ตัวอยาง บริษัท ข ตองการประเมินซอฟตแวรที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองและใชงานภายในบริษัท บริษัท ข จะตองทำตาม

ขั้นตอน 3 ขั้น ดังนี้

ตัวอยางการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาจากการเปรียบเทียบราคาตลาด

 

 

 เปรียบเทียบราคากับคูเทียบ

            ที่มีความคลายคลึงมากที่สุด

1.

     พิจารณาคุณสมบัติของ     

ซอฟตแวรของตนเอง เพื่อที่

จะไดหาคูเปรียบเทียบไดอยาง

ถูกตอง

     ทำการหาทรัพยสินทางปญญาที่มี

ลักษณะเหมือนกัน อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก

ไมมีทรัพยสินทางปญญาชิ้นใดเหมือนกัน

จึงควรหาทรัพยสินทางปญญาท่ีมีคุณสมบัติ

ใกลเคียงกัน 2 หรือ 3 ช้ิน เพ่ือเปรียบเทียบ

3.2.
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ตาราง แสดงการพิจารณาคุณสมบัติและเปรียบเทียบซอฟตแวรที่ประเมินและคูเปรียบเทียบ

 ในขั้นตอนนี้ ทำใหไดวา คูเปรียบเทียบ 2 มีคุณสมบัติความใกลเคียงมากท่ีสุด จากน้ันจึงทำการเทียบราคาของ

ซอฟตแวรที่ 2 เพื่อหามูลคาของซอฟตแวรที่ตองการประเมิน

หมายเหตุ:       หมายความวาคุณสมบัติตรงกับซอฟตแวรที่ตองการประเมิน          หมายความวามีคุณสมบัติไมตรงกัน

ความสามารถ
พ้ืนฐาน

การประยุกตใช
ของโปรแกรม

สวนติดตอ
ผูใชงาน

ประสิทธิภาพ
การทำงาน

ความสามารถใน
การเช่ือมโยงขอมูล

คูเปรียบเทียบ 1

คูเปรียบเทียบ 3

คูเปรียบเทียบ 4

คูเปรียบเทียบ 2
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ตาราง การกำหนดราคาโดยประเมินจากมูลคาของซอฟแวรที่นำมาเปรียบเทียบ

 ดวยการเปรียบเทียบกับซอฟตแวรท่ีมีการจำหนายอยูในทองตลาด ทำใหทราบวาซอฟตแวรท่ีบริษัท ข ผลิตข้ึนมา

และใชภายในบริษัท มีมูลคาเทากับ 9,990,000 บาท

1,800,000 บาท

36,000 บาท (ตอคนตอป)

10,800 บาท (ตอคนตอป)

รอยละ 30 ของคาธรรมเนียม

-

-

5 5

5 5,400,000

1,890,000

9,990,000

900,000

1,800,000

100

คาบำรุงรักษา

คาธรรมเนียมสำหรับผูใชงาน

คาธรรมเนียมสำหรับผูบริหารระบบ

ราคาของซอฟตแวร

รายการ
ราคาของซอฟตแวร

คูเปรียบเทียบ 2
จำนวน

คน
ระยะเวลา
การใชงาน

(ป)

มูลคาสุทธิ
(บาท)

ราคาตลาดสุทธิ (=1,800,000 + 900,000 + 5,400,000 + 1,890,000)
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มูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร

ทอนคา

เวลา

อนาคต

ปจจุบัน

อัตราคิดลด

กระแสรายไดสุทธิ

 การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาดวยวิธีน้ี เปนการประเมินจากกระแสรายไดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากการ

ถือครองทรัพยสินทางปญญา ซึ่งวิธีการนี้เปนที่นิยมในวงการธุรกิจ เพราะสะทอนผลตอบแทนที่จะเกิดจากการใชประโยชนจาก

ทรัพยสินทางปญญามากกวาวิธีการประเมินจากตนทุน รวมท้ังขอมูลท่ีนำมาใชในการประเมินมูลคาเปนขอมูลสำหรับการวางแผน

ธุรกิจอยูแลว จึงทำใหงายตอการประเมิน  ท้ังน้ี ขอมูลท่ีใชประกอบการประเมินดังกลาวอาจประกอบดวย จำนวนรวมของกระแส

รายไดในอนาคต อัตราการเติบโตหรืออัตราการเสื่อมของกระแสรายไดในอนาคต รวมทั้งระยะเวลาในการสรางรายไดจาก

ทรัพยสินทางปญญา อยางไรก็ดีปจจัยสำคัญของการประเมินมูลคาจากรายไดคือ ความเส่ียงและตนทุนทางการเงินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ในอนาคต ซ่ึงจะทำใหมูลคาท่ีไดมีความแกวงตัวสูงกวาการประเมินจากตนทุน ดังน้ัน การประเมินมูลคาจากรายไดจึงจำเปนตอง

คิดจากมูลคาทางรายไดที่เปนปจจุบัน (Net present value) 

3. การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาจากรายได (Income approach)
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ตัวอยางการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาจากรายได

 การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาดวยวิธีรายได เปนการประเมินมูลคาจากรายไดตลอดจนกำไรที่คาดวา

จะไดรับในอนาคตจากการถือครองทรัพยสินทางปญญาตลอดอายุการใชงานในอนาคต เปนวิธีการท่ีใชอยางแพรหลายท่ีสุด 

และสามารถประยุกตใชกับประเภททรัพยสินไดหลากหลายท่ีสุด โดยใชขอมูลแผนการทำธุรกิจเปนสมมติฐานในการประเมิน 

วิธีการประเมินรายไดที่นิยมคือวิธีคิดลดมูลคากระแสเงินสดใหเปนมูลคาปจจุบัน หรือ Discounted cash flow (DCF) 

ซึ่งทำการหามูลคาสุทธิที่เปนปจจุบัน (Net present value) ของทรัพยสินทางปญญา โดยคิดตามสมการดังนี้

โดยท่ี N หมายถึง อายุของทรัพยสินทางปญญาท่ีไดรับการคุมครอง หรือยังสามารถสรางผลประโยชนทางธุรกิจ

        i  หมายถึง อัตราดอกเบี้ย หรือ อัตราคิดลดที่ใชในการคำนวณมูลคาปจจุบัน

       δ  หมายถึง ตัวคูณมูลคาปจจุบันตามแตละป (ซึ่งคิดจากอัตราคิดลดที่ใชคำนวณ)

มูลคาปจจุบัน =

มูลคาปจจุบัน = กระแสเงินสดปที่ 1 + กระแสเงินสดปที่ 2 + กระแสเงินสดปท่ี 3 + ...+       กระแสเงินสดปที่ Nδ δ δ δ1 2 3 N

+...+
กระแสเงินสดปที่ 1

+
(1+i)

กระแสเงินสดปที่ 2
+

(1+i)2
กระแสเงินสดปที่ 3

(1+i)3
กระแสเงนิสดปที่ N

(1+i)N

หรือ
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3

 ในทางปฏิบัติ ผูทำการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาจะตองประมาณการรายไดจากการทำธุรกิจในอนาคต 

แลวหักทอนตนทุนตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด จากน้ันจึงแบงสวนกำไรใหกับทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงในข้ันตอนน้ีมักใชกฎหรือ

มาตรฐานทั่วไป กลาวคือ รอยละ 25 ของกำไรสวนที่เหลือ เมื ่อทำการคิดลดกำไรในอนาคตกลับมาเปนมูลคา 

ณ วันที่ประเมิน ตามอัตราการคิดลดซึ่งคำนวณจากตนทุนทางการเงินของบริษัท (ดูวิธีการคำนวณอัตราคิดลดไดใน

ภาคผนวก1: การคิดอัตราคิดลดและมูลคาปจจุบัน) ผลลัพธท่ีไดคือมูลคาของทรัพยสินทางปญญา 

 ทั้งนี้ สมมติฐานที่ใชในการประเมินมูลคาทางดานรายไดและตนทุน สามารถอางอิงตามปจจัยที่ตองคำนึงถึง

ซึ่งถูกอธิบายอยูในวิธีการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาเชิงคุณภาพ

 ตัวอยาง บริษัท ค ตองการทำการประเมินมูลคาของลิขสิทธ์ิหนังสือ ซ่ึงบริษัทเปนเจาของและผลิตเพ่ือออกจำหนาย

เอง โดยคาดวาจะสามารถขายได 3 ป บริษัทสามารถใชวิธีการประเมินมูลคาทรัพยสินดวยวิธีการรายไดดังที่อธิบาย

ไปขางตนได โดยจะตองทำตามขั้นตอนดังนี้
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4. คิดลดมูลคาของเงินในแตละปใหกลับมาเปนมูลคาในปจจุบัน โดยใชตนทุนทางการเงินของบริษัท (โดยสมมติ

 ใหบริษัทดังกลาวมีตนทุนการเงินที่รอยละ 8 โดยใชสินเชื่อดอกเบี้ยรอยละ 8 เพื่อทำการดำเนินการโครงการ

 ขายหนังสือดังกลาวทั้งหมด)

 ประมาณการวา ยอดขายของหนังสือ (เฉพาะที่ใชลิขสิทธิ์ที่ตองการประเมิน) จะสามารถขายไดเทาใดตลอด

 ชวงเวลา 3 ปในอนาคต โดยอาจพิจารณาจากหลายปจจัย เชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ หนังสือที่ออกใหม

 เลมอื่น การวางจำหนายสินคา เปนตน

1.

2. หักตนทุนของการผลิตหนังสือขายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะวางขาย โดยพิจารณาทั้งตนทุนวัตถุดิบ ตนทุน

 การขายและการบริหารซึ่งรวมตนทุนการประชาสัมพันธดวย ตนทุนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตลอดจนตนทุน

 ตอบแทนสินทรัพยซึ่งจะตองจายคืนสำหรับเงินทุนหมุนเวียน และการชดเชยคาเสื่อมราคาเครื่องจักรดวย

3. คำนวณคาตอบแทนสำหรับลิขสิทธิ์หนังสือ โดยใชสวนแบงกำไรรอยละ 25 ของกำไรสวนที่เหลืออยู

5. นำมูลคาเงินที่ถูกคิดลดในแตละปมารวมกัน เพื่อใหไดมูลคาปจจุบันสุทธิของคาลิขสิทธิ์
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3

1

2
3

4

5

6

7
8

9
10
11
12

13

14

รายได (บาท)

กำไรขั้นตน (บาท) = (1) – (2) 

กำไรกอนหักภาษี (บาท) 
= (3) – (4)

กำไรหลังหักภาษี (บาท) = (5) – (6)

กำไรสวนเหลือ (บาท) = (7) – (8)
สวนแบงกำไร (%) 
คาลิขสิทธิ์  = 25% x (9)

ตัวคูณคิดลด (อัตราคิดลด 10%)
(คาจากตารางภาคผนวก 1) 

มูลคาปจจุบันของคาลิขสิทธิ์
= (12) x (11)
มูลคาปจจุบันสุทธิของคาลิขสิทธิ์หนังสือ = 87,625 บาท
= 51,856 + 25,934 + 9,835

800,000

520,000

400,000

224,000

56,000

51,856 25,934 9,835

0.926 0.842 0.772

30,800 12,740
25% 25% 25%

123,200

320,000 224,000 156,800

280,000 196,000

364,000 254,800

560,000 392,000

-280,000

-120,000 -84,000

-80,000

-96,000

-56,000 -39,200

50,960

-58,800

-196,000 -137,200

-105,840-100,800

ขั้นที่ รายการ
ปที่

 1 2 3

หัก ตนทุนวัตถุดิบ (บาท)

หัก ตนทุนการขายและบริหาร (บาท)

หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%
= 20% x (5)

หัก คาตอบแทนสินทรัพย (บาท)
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4. การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาจากคาเชาสิทธิ (Relief from Royalty Approach)

 การประเมินมูลคาจากคาเชาสิทธิเปนหนึ่งในแนวทางการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาดวยวิธีรายได 

หลักการของการประเมินดวยวิธีนี ้ คือ ทรัพยสินทางปญญาควรไดรับผลตอบแทนจากการใชในการประกอบธุรกิจ

เชนเดียวกับทรัพยสินประเภทอื่น โดยมักอางอิงผลตอบแทนตามอัตราจริงในตลาด 

 การประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวสามารถทำไดโดยการหาอัตราคาเชาสิทธิจากธุรกรรมการเชาสิทธิที่สามารถ

เทียบเคียงกันได ที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต กลาวคือ เปนทรัพยสินทางปญญาชนิดเดียวกัน ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน

หรือคลายกัน สิทธิในการใชงานเหมือนกัน (เชน ใชไดแตเพียงผูเดียว เปนตน) ประกอบกับการประเมินกระแสรายได

ในอนาคตที่บริษัทคาดวาจะไดรับตลอดระยะเวลาที่ทรัพยสินทางปญญาสามารถสรางรายไดสวนเพิ่มใหแกบริษัทได 

เนื่องจากมูลคาจากการเชาสิทธิที่เกิดขึ้นนั้นเปนตัวเงินในอนาคต จึงตองปรับคาใหเปนมูลคาในปจจุบันโดยใชตนทุน

ทางการเงินของบริษัท มูลคาของทรัพยสินทางปญญาเทากับมูลคาปจจุบันของคาเชาสิทธิในแตละปรวมกัน

  ถึงแมวาการหาอัตราคาเชาสิทธินั้นควรจะหาจากขอมูลการเชาทรัพยสินทางปญญาโดยธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในอดีตซึ่งมีขอมูลจำนวนมากทั่วโลก อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมักใชกฎทั่วไป (Rules of thumb) ซึ่งไมซับซอนและ

สะทอนอัตราเฉลี่ยในอดีตไดดีพอสมควร โดยอัตราคาใชสิทธิโดยทั่วไปมักมีคา รอยละ 5 ของยอดขาย หรืออาจใชอัตรา

รอยละ 25 ของกำไร จากการขายผลิตภัณฑหรือบริการที่ใชทรัพยสินทางปญญานั้น ทั้งนี้ ผู อานสามารถเทียบเคียง

อัตราคาใชสิทธิจากตารางในหนาถัดไปเพื่อเปนหลักเกณฑเบื้องตนได
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ที่มา: Smith & Parr (2005) อางใน คูมือการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2551

สื่อและบันเทิง

อินเทอรเน็ต

ซอฟตแวร

เวชภัณฑและเทคโนโลยีชีวภาพ

สินคาอุปโภคบริโภค

พลังงานและสิ่งแวดลอม

สินคาสุขภาพ

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

เครื่องกลึง, ตัดชิ้นสวนโลหะ

รถยนต

คอมพิวเตอร

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

เคมีภัณฑ

สารกึ่งตัวนำ

อาหาร

8

5

5

7.5 0.3

0

0

1

0

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.3

0.2

0.1

0.4

6.8

5.1

4.8

4.7

4.5

4

4

4

3.6

3.2

2.8

2 50

40

70

40

17

20

77

25

25

15

15

15

25

7

30

ประเภทธุรกิจ
อัตราคาใชสิทธิ (รอยละของรายได)

คาเฉล่ียมัธยฐาน คาต่ำสุด คาสูงสุด
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 ตวัอยางเชน การประเมินมูลคาสำหรับเคร่ืองหมายการคาของบริษัท ง ซ่ึงทำการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคและ
เครื่องแตงกาย สามารถใชอัตราคาใชสิทธิตามคาเฉลี่ยของธุรกิจ คือ รอยละ 5 ของรายได เพื่อหามูลคาของ
เคร่ืองหมายทางการคาจากการจำหนายสินคาท่ีใชตราสินคาของบริษัท ง โดยมีรายละเอียดของการประมาณการดังน้ี

 พิจารณาวาเครื่องหมายการคาของบริษัท ง จะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไปไดก่ีป ในกรณีน้ีสมมติวาสามารถ

            ใชตอไปไดอีก 5 ป ในอนาคต

 ประมาณการรายไดในอนาคตของสินคาที่ใชเครื่องหมายทางการคานี้ ตลอดระยะเวลา 5 ป รวมถึงอัตรา

 กำไรของบริษัทจะเปนเทาใด โดยอาจจะประเมินจากหลายปจจัย อาทิ การเติบโตของเศรษฐกิจ, การเติบโต

 ของอุตสาหกรรม และ การคาดการณสวนแบงตลาด

 คำนวณคาใชสิทธิจากการนำอัตราคาใชสิทธิตามคาเฉลี่ยของธุรกิจ ไปคูณกับประมาณการรายได

 หักดวยอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่บริษัทตองจาย

 คิดลดมูลคากลับมาเปนมูลคาปจจุบัน ดวยอัตราคิดลดตามอัตราตนทุนทางการเงินของบริษัท ท่ีรอยละ 15 

 (สมมติวาบริษัท ง ระดมทุนดวยหนี้ครึ่งหนึ่ง ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 และ ใชทุนตนเองอีกครึ่งหนึ่ง 

 ดวยผลตอบแทนตอปที ่ตองการคือรอยละ 20 ดังนั ้นอัตราตนทุนทางการเงินของบริษัทจึงเปน 

 10 x 0.5 + 20 x 0.5 = 15 ดูวิธีการคำนวณอัตราคิดลดไดใน ภาคผนวก1: การคิดอัตราคิดลดและมูลคาปจจุบัน)

 รวมมูลคาปจจุบันของคาเชาสิทธิในแตละป ทำใหไดมูลคาของเครื่องหมายการคา ณ วันที่ประเมิน

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ตารางแสดงการประเมินมูลคาสำหรับเครื่องหมายการคาของบริษัท ง

2

1

3

4

5

6

7

8

9

รายได (บาท)

อัตราคาเชาสิทธิ (%)

คาเชาสิทธิ (บาท)

คาเชาสิทธิสุทธิ (บาท)

มูลคาปจจุบัน (บาท)

มูลคาปจจุบันสุทธิของเครื่องหมายการคาของบริษัท ง ในปปจจุบัน = 616,683 บาท

หัก ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 20% (บาท)

ตัวคูณคิดลด 

(ท่ีอัตราคิดลด 15%)

3,250,000

162,500

113,100 117,936 123,178 128,494 133,975

0.87 0.756 0.658 0.572 0.497

156,000130,000 187,200 224,640 269,568

-32,500 -39,000 -46,800 -56,160 -67,392

195,000 234,000 280,800 336,960

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3,900,000 4,680,000 5,616,000 6,739,200

ขั้นที่ รายการ
ปที่

1 2 3 4 5

พิจารณาวาเคร่ืองหมายการคาของบริษัท ง สามารถใชตอไปไดอีก 5 ป ในอนาคต

= (3) x (2)

= 20% x (4)

= (4) – (5)

= (7) x (6)

= 113,100 + 117,936 + 123,178 + 128,494 + 133,975
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 มูลคาของทรัพยสินทางปญญาขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไมวาจะเปนการคุมครองสิทธิโดยกฎหมาย ระยะเวลาของ

การคุมครองสิทธิ พื้นที่ที่สิทธิไดรับการคุมครอง โอกาสในการถูกละเมิดสิทธิโดยผูอื่น ตลอดจนความสามารถในการชวย

เพิ่มผลประกอบการใหแกผูใชสิทธิ ถาหากทรัพยสินทางปญญาชิ้นใดมีการคุมครองสิทธิที่ดี มีความสามารถในการเพิ่ม

ผลประกอบการ ตลอดจนมีความซับซอนมากจนทำใหถูกลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิไดยาก ทรัพยสินทางปญญานั้น

ยอมมีมูลคาเชิงเศรษฐกิจสูง และไดรับการประเมินมูลคาที่เปนตัวเงินสูง

 ดังนั้น การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาในแตละวิธีจึงขึ้นอยูกับปจจัยและวัตถุประสงคของการนำไปใช 

ซึ่งจะมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป

5. ความเหมาะสมของแนวทางการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา
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3ความเหมาะสมของแนวทางการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาและวัตถุประสงคของการนำไปใช

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

เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองคกร 
ประเมินเพื่อการวางแผนธุรกิจ

ใชประเมินมูลคาของทรัพยสิน
ทางปญญาที่อยูในขั้นแรก
ของการพัฒนา
ใชกรณีท่ีไมมีขอมูลทรัพยสิน
ทางปญญา
ในตลาดท่ีจะสามารถนำมา
เปรียบเทียบไดเพื่อการทำบัญชี
และภาษี

เพื่อการนำไปใชภายในองคกร
เพื่อการทำธุรกรรม
ใชประเมินมูลคาสำหรับ
เครื่องหมายทางการคา 
(Trademark)

ใชประเมินมูลคาเพื่อแสวงหา
แหลงเงินทุน

เปนวิธีการที่สะดวก
เปนวิธีการที่วิเคราะหปจจัยได
ครอบคลุมในทุกมิติ

เปนวิธีการที่สะดวก
ขอมูลที่ใชประเมินหาไดงาย 
เพราะเปนมูลคาตามงบ
ทางบัญชี

มูลคาที่ไดแมนยำกวา 
สะทอนราคาตลาดที่แทจริง 

เปนที่นิยมในวงการธุรกิจ
มูลคาที่ไดมาจากการวิเคราะห

ไมสะทอนมูลคาที่เปน “ตัวเงิน”

มีความยุงยากในการแยกตนทุน
แตละประเภทออกจากกัน เชน 
ตนทุนบุคลากรกับตนทุน
ของการทำ R&D
ไมสะทอนมูลคาของประโยชน
ที่จะเกิดขึ้น

ขอมูลในการเปรียบเทียบหายาก
ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา
สวนใหญไมมีใครยอมเปดเผย
ทรัพยสินทางปญญาบางประเภท
มีความเฉพาะตัว (Niche market)

มีความยุงยากในการนำไปใช
กลุมธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง 
กระแสรายไดจะมีการแกวงตัวสูง 
ทำใหประเมินมูลคาไดยาก
สมมติฐานท่ีใชในการประเมินมูลคา
เปนนามธรรม 

แนวทางการประเมินมูลคา วัตถุประสงคของการนำไปใช ขอดี ขอเสีย

การประเมินแบบ 
Checklist

การประเมินจากตนทุน

การประเมินจาก
การเปรียบเทียบ
ราคาตลาด

การประเมินจากรายได
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การประเมินมูลค�าทรัพย�สิน
ทางป�ญญาเช�งคุณภาพ3

33



1. วิธีการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาเชิงคุณภาพ

 การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญามีปจจัยแวดลอมหลายอยางเขามาเกี่ยวของ ดังนั้น ผูที่ตองการประเมิน

มูลคาทรัพยสินทางปญญาของตนเอง จึงควรคำนึงถึงปจจัยตามตารางตอไปนี้ เพื่อใหเขาใจถึงตัวชี้วัดที่ใชในการประเมิน

มูลคาทรัพยสินทางปญญา และทำความเขาใจกับผูประเมินหรือผูใหเงินทุนไดดียิ่งขึ้น 

โดยมีขั้นตอนในการประเมินปจจัยดังตอไปนี้

 หากปจจัยในขอใดยังมีจุดออนหรือขอบกพรอง ควรคิดแนวทางในการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาใหสามารถ

 ตอบสนองตอปจจัยที่ตองคำนึงถึงไดมากขึ้น และสามารถจดลงในชองแนวทางในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงในอนาคต 

2.

 ประเมินวาทรัพยสินทางปญญาสามารถตอบสนองตอปจจัยที่ตองคำนึงถึงไดอยางไร และเขียนอธิบายการประเมิน

 ลงในชอง ‘ผลการประเมิน’ ในตาราง หนาที่ 36

1.

 เชน หากเปนสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีทางอาหารใหม ที่ไมเคยมีใครคิดคนมากอน ใหเขียนวา 

 เปนทรัพยสินทางปญญาใหม ลงในชองผลการประเมินของปจจัยขอที่ 1

  จากกรณีขางตน เนื่องจากทรัพยสินทางปญญานี้มีความเสี่ยงในการนำไปประกอบธุรกิจสูง ผูประเมิน

 ควรนึกวาจะทำอยางไรใหลดความเสี่ยงดังกลาว เชน การสรางเครื่องจักรตนแบบเพื่อทดสอบ เปนตน 

 และเขียนลงในชอง ‘แนวทางในการพัฒนา’
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3.     เมื่อพิจารณาปจจัยแตละขอแลว ควรทำการสรุปผลการประเมินวาทรัพยสินทางปญญามีจุดแข็งดานใดบาง 

และมีจุดออนอยางไร มีแนวทางจะพัฒนาตอในอนาคตอยางไรบาง 

         ในกรณีขางตน อาจสรุปไดวา สิทธิบัตรมีจุดแข็งคือ สามารถชวยลดตนทุนการผลิตไดมาก มีอัตราการสูญเสีย

         ในการผลิตลดลง แตจุดออนคือ การเปนเทคโนโลยีใหม ทำใหลูกคาไมมั่นใจวาสินคาจะมีคุณภาพเหมือนเดิม 

         และอาจมีการคิดคนเทคโนโลยีที่เหนือกวาไดงายในอนาคต แนวทางในการพัฒนา คือ การสรางเครื่องจักร

          ตนแบบและทดลองผลิตเปนระยะเวลา 6 เดือน และเรงลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง

ผูท่ีตองการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาดวยตนเองอาจกรอกตามแบบฟอรมตารางหนา 36-41 เพ่ือประเมินความ

แข็งแกรงและจุดออนของทรัพยสินทางปญญาของตนได
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 ทรัพยสินทางปญญาที่ทำการประเมินคือ: ..........…….ตัวอยาง : สิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีทางอาหาร..

ปจจัยที่ตองคำนึงถึง (และคำอธิบาย) ผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนา

ดานคุณสมบัติและจุดแข็งของทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสินทางปญญาชิ้นนี้ ... 

 เปนทรพัยสินทางปญญาใหม หรือตอยอดจากทรัพยสินทางปญญาเดิม 
 (การเปนทรัพยสินทางปญญาใหม หมายความวาตลาดสินคา/บริการนั้น
 ยังไมไดรับการพิสูจน เปนตลาดที่มีความเสี่ยง)

ตัวอยาง : เปนทรัพยสิน

ทางปญญาใหม

ตัวอยาง : เน่ืองจากทรัพยสินทาง

ปญญามีความเส่ียงในการนำไป

ประกอบธุรกิจสูง ดังน้ันจะมีการสราง

เคร่ืองจักรตนแบบเพ่ือทดสอบ

 เปนสิทธิของบริษัท ผูประกอบการ หรือผูคิดคนทรัพยสินทางปญญาที่
 ทำงานอยูในบริษัท
 (หากเปนทรัพยสินของบริษัท ไมยึดโยงกับบุคคลในบริษัท จะทำให
 บริษัทมีความเสี่ยงลดลง)

 อยูในชวงเริ่มตนของการพัฒนา, สามารถหาผลประโยชนเชิงพาณิชยได
 ในอนาคตอันใกลหรือถูกใชในการหาผลประโยชนเชิงพาณิชยไดแลว 
 (ทรัพยสินทางปญญาที่ถูกใชงานจริงแลว มีตนทุนในการวิจัย และตนทุน
 ในการเปดตลาดนอยกวา)

 ไดข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดังกลาวแลวหรือไม หากดำเนินการแลว
 มีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดังกลาวในประเทศใดบาง และจะ
 หมดชวงอายุการคุมครองเมื่อใด (หากมีการจดทะเบียนในหลายพื้นที่
 และมีอายุการคุมครองยาว ยอมมีการปองกันสิทธิที่ดีกวา) 
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ปจจัยที่ตองคำนึงถึง (และคำอธิบาย) ผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนา

ดานคุณสมบัติและจุดแข็งของทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสินทางปญญาชิ้นนี้ ... 

 มีโอกาสถูกรองเรียนเพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนมากนอยเพียงใด 
 (หากมีโอกาสในการถูกรองเรียนมาก หมายความวาเจาของมีโอกาสสูง 
 ที่จะเสียสิทธิในการใชงานทรัพยสินทางปญญาแตเพียงผูเดียว)

 เจาของซึ่งมีทรัพยากรเพียงพอในการตอสูคดีหากถูกรองเรียนใหมีการ
 เพิกถอนการจดทะเบียนหรือไม 
 (หากมีทรัพยากร ทั้งทรัพยและเวลา ที่พรอมจะใชเพื่อการปกปองสิทธิ 
 ยอมทำใหมีความเสี่ยงลดลง)

 ไดรับการคุมครองจากการลอกเลียนแบบมากนอยเพียงใด
 (หากไดรับการคุมครองสูง เชน สามารถดำเนินคดีกับผูลอกเลียนแบบได
 หรือดำเนินคดีกับทรัพยสินทางปญญาที่เหมือนกันเกินไป ทำใหมีความ
 แนนอนในสิทธิ) 

 ชวยสรางอำนาจในทางธุรกิจไดมากนอย
 (ถาทรัพยสินทางปญญานั้นสามารถนำไปใชครองตลาดสินคาหรือ
                บริการเฉพาะอยางได จะทำใหไดรับผลตอบแทนสูง)

 มีการอนุมัติใหใชสิทธิแกผูอื ่นหรือไม มีลักษณะสัญญารูปแบบใด 
 (การใหสิทธิผูอื่นใช อาจสงผลดีในดานรายไดคาเชาสิทธิ แตเปนผลเสีย
 ถาหากใหสิทธิแกผูที่เขามาแขงขันกับเจาของทรัพยสินทางปญญา) 

 อยูระหวางการดำเนินคดี (ทั้งการฟองผูอื่น และถูกผูอื่นฟอง) หรือไม 
 (หากเปนทรัพยสินทางปญญาที่อยูระหวางการดำเนินคดี ยอมมีมูลคา
 ลดลงจากตนทุนในการดำเนินการทางกฎหมาย)
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ปจจัยที่ตองคำนึงถึง (และคำอธิบาย) ผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนา

ดานระยะเวลาในการสรางผลประโยชนทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ/บริการที่ใช ทรัพยสินทางปญญาชิ้นนี้ ...

 มีโอกาสมากนอยเพียงใด ที่จะถูกนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม ทดแทน
 จนไมสามารถขายผลิตภัณฑ/บริการได (หากเปนทรัพยสินทางปญญา
 ท่ีถูกพัฒนาใหเหนือกวาไดงาย ยอมมีอายุในการสรางผลประโยชนลดลง)

 มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการ
 กำกับดูแล ซึ่งจะมีผลตอการจำหนายผลิตภัณฑ/บริการที่พัฒนามาจาก
 ทรัพยสินทางปญญาดังกลาวไดหรือไม (หากการเปลี่ยนแปลงทางดาน
 กฎหมายสงผลตอการทำธุรกิจมาก ยอมมีความเสี่ยงดานรายไดสูง)

 มีความเปนไปไดที่ตนทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 
 (การผลิตสินคา/บริการที่ตนทุนมีโอกาสเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เชน 
 ใชวัตถุดิบที่มีอยูอยางจำกัด ก็จะทำใหอัตรากำไรลดลง)

 มีทรัพยากรอื่น เชน ฐานการผลิต ชองทางการจัดจำหนาย ที่ชวยให
               ครองตลาดสินคาและบริการได  (ประโยชนของทรัพยสินทางปญญาข้ึนกับ
               ความพรอมในการทำธุรกิจดวย หากมีความพรอมสูงยอมทำใหมีผลประกอบ
               การที่ดี ซึ่งทำใหทรัพยสินทางปญญามีมูลคาสูง)

 คาดวาจะมีระยะเวลาในการสรางผลประโยชนทางธุรกิจไดกี่ป 
 (จากปจจัย 4 ขอขางตน หากคาดวาทรัพยสินทางปญญามีโอกาสสราง
 ผลประโยชนไดนาน ยอมทำใหมีมูลคาสูง เนื่องจากสรางกำไรไดตอเนื่อง)
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ปจจัยที่ตองคำนึงถึง (และคำอธิบาย) ผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนา

ดานการแขงขัน ทรัพยสินทางปญญาชิ้นนี้ ... 

 ชวยปองกันการแขงขันจากคูแขงไดมากเพียงใด
 (การไมมีสินคาหรือบริการใดมาทดแทน ทำใหมีผลประกอบการเพ่ิมข้ึน) 

 จะถูกคูแขงพัฒนาทรัพยสินทางปญญาที่ดีกวา ขึ้นมาไดงายเพียงใด 
 กลาวคือ ตองใชระยะเวลาและตนทุนมากเทาใด (หากทรัพยสินทางปญญา
 มีความซับซอนมาก ถูกพัฒนาใหเหนือกวาไดยาก ยอมทำใหรักษาตลาด
 เฉพาะของตนไวไดนาน)

 มีตลาดสินคา/บริการที ่ไดรับการคุ มครองจากสิทธิในทรัพยสิน
 ทางปญญาหรือไม (การมีตลาดเฉพาะของตนเอง ท่ีไดรับการคุมครอง
 ทางกฎหมาย ทำใหมีความแนนอนในกระแสรายไดมากขึ้น)

 มีขนาดของตลาดใหญเพียงใด ลูกคาหลักคือใคร มีกำลังซื้อมากนอย
 เพียงใด และลูกคาอยูที่ใดบาง (สินคา/บริการที่มีปริมาณผูซื้ออยูมาก 
 และผูซื้อเหลานั้นมีกำลังซื้อสูง หมายความวาเปนตลาดที่มีมูลคามาก
 และมีความมั่นคง)

 มีสวนแบงตลาดในตลาดดังกลาวคิดเปนรอยละประมาณเทาใด 
 (ถาหากสินคา/บริการที ่ขายมีสวนแบงตลาดมาก ยอมหมายถึง
 ความสามารถในการหารายไดและกำไรไดมากขึ้น)

ดานตลาดสินคา/บริการที่ใชทรัพยสินทางปญญา ผลิตภัณฑ/บริการที่ใช ทรัพยสินทางปญญาชิ้นนี้ ...
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ปจจัยที่ตองคำนึงถึง (และคำอธิบาย) ผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนา

ผลประโยชนของทรัพยสินทางปญญาในทางธุรกิจ ทรัพยสินทางปญญาชิ้นนี้ ...

 ชวยเพิ่มยอดขายไดมากเพียงใด
 (หากคาดวาการมีทรัพยสินทางปญญาชวยเพิ่มยอดขายไดมาก เมื่อ
 เทียบกับการไมมีทรัพยสินทางปญญา หมายความวามีความสามารถ
 ในการสรางรายไดสูง) 
 ชวยเพิ่มราคาของสินคา/บริการไดมากเพียงใด 
 (หากคาดวาการมีทรัพยสินทางปญญาชวยเพ่ิมราคาไดมาก เม่ือเทียบ
 กับการไมมีทรัพยสินทางปญญา หมายความวาทรัพยสินทางปญญา
 ชวยใหสินคา/บริการมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น)

 ชวยเพิ่มอัตรากำไรไดมากเพียงใด 
 (หากคาดวาการมีทรัพยสินทางปญญาชวยเพิ่มอัตรากำไรไดมาก 
 เมื่อเทียบกับการไมมีทรัพยสินทางปญญา หมายความวาชวยทำให
 กำไรตอหนวยเพิ่มขึ้น)

 ชวยลดตนทุนการผลิตไดมากเพียงใด 
 (หากคาดวาการมีทรัพยสินทางปญญาชวยลดตนทุนการผลิตไดมาก 
 เมื่อเทียบกับการไมมีทรัพยสินทางปญญา หมายความวาทรัพยสิน
 ทางปญญาชวยเพิ่มกำไรได)

 ชวยเพิ่มกระแสเงินสดไดมากนอยเพียงใด 
 (ทรัพยสินทางปญญาที่ทำใหธุรกิจมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นมาก 
 เมื่อเทียบกับการไมมีทรัพยสินทางปญญา เปนทรัพยสินทางปญญา
 ที่มีมูลคาสูง)

 (หากมีการใหเชาทรัพยสินทางปญญา) สรางรายไดจากการใหเชาทรัพยสิน
 ทางปญญามากนอยเพียงใด (ถาการใหเชาทรัพยสินทางปญญาสราง
 รายไดใหแกธุรกิจไดมาก หมายความวาเปนทรัพยสินทางปญญา
 ที่มีมูลคาสูง)
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จุดแข็งของทรัพยสินทางปญญานี้:   สามารถชวยลดตนทุนการผลิตไดมาก, มีอัตราการสูญเสียในการผลิตลดลง

จุดออนของทรัพยสินทางปญญานี้: การเปนเทคโนโลยีใหม ทำใหลูกคาไมมั่นใจวาสินคาจะมีคุณภาพเหมือนเดิม และ

อาจมีการคิดคนเทคโนโลยีที่เหนือกวาไดงายในอนาคต

แนวทางในการพัฒนาใหดีขึ้น:  การสรางเครื่องจักรตนแบบและทดลองผลิตเปนระยะเวลา 6 เดือน และเรงลงทุนใน

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

ปจจัยที่ตองคำนึงถึง (และคำอธิบาย) ผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนา

ผลประโยชนของทรัพยสินทางปญญาในทางธุรกิจ ทรัพยสินทางปญญาชิ้นนี้ ...

ดานการลงทุนและพัฒนา ทรัพยสินทางปญญานี้ ...

 (หากมีการใหเชาทรัพยสินทางปญญา) มีโอกาสที่จะสรางรายไดเพิ่มขึ้น
 ในอนาคตไดมากนอยเพียงใด (ถาการใหเชาทรัพยสินทางปญญามีโอกาส
               สรางรายไดในอนาคตไดมาก หมายความวาเปนทรัพยสินทางปญญา
 ที่มีมูลคาสูง)

 จะตองลงทุนเพ่ิมเทาใด กอนท่ีจะนำไปใชหาผลประโยชนในเชิงพาณิชยได 
 (หากตองลงทุนเพ่ิมในดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการทดสอบสินคา 
 ยอมหมายความวามีตนทุนสูง สงผลใหมีมูลคาประเมินต่ำลง เมื่อเทียบ
 กับทรัพยสินทางปญญาที่พรอมนำไปใชผลิต)

 ตองลงทุนเพ่ิมเทาใด จึงจะทำใหผลิตภัณฑหรือบริการ เปนท่ีสนใจของลูกคา
 (หากตองเสียคาใชจายในการประชาสัมพันธ และการทำใหสินคา
 ติดตลาดมาก ยอมหมายถึงตนทุนที่สูง สงผลใหมีมูลคาประเมินต่ำลง 
 เมื่อเทียบกับสินคา/บริการที่เปนที่ยอมรับอยูแลว)

 มีความเส่ียงในการไมประสบความสำเร็จอะไรบาง (หากมีความเส่ียงอ่ืน ๆ 
 ยอมหมายถึงความไมแนนอนในกระแสรายได สงผลใหมีการลดทอนมูลคา
 ของทรัพยสินทางปญญาลง)

ตัวอยาง  สรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาเชิงคุณภาพ
ที่มา: ดัดแปลงจาก Intellectual Property Office (United Kingdom) Valuing Your Intellectual Property พ.ศ.2557 อัพเดทลาสุด พ.ศ.2559
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1: การคำนวณอัตราคิดลด และมูลคาปจจุบัน

43



 1.ตนทุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินทุน เปนวิธีการหาคาเฉลี่ยของตนทุนเงินทุนของธุรกิจ โดยพิจารณาจากสัดสวน
และตนทุนของเงินทุน 2 รูปแบบ คือ สินเชื่อ (กูยืมเงิน) และ ทุน (การระดมทุน)

 
 

WACC = 
 (อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ x สัดสวนของสินเชื่อตอเงินทุนทั้งหมด) 
+ (ตนทุนเงินทุน x สัดสวนของทุนตอเงินทุนทั้งหมด)

 คาของเงินนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เชน เงิน 1,000 บาทในปจจุบัน ยอมมีคามากกวาเงิน 1,000 บาท
ใน 1 ปขางหนา เนื่องจากการฝากเงิน 1,000 บาทในปจจุบัน ยอมไดผลตอบแทนและมีจำนวนเงินสุทธิในอีก 1 ป สูงกวา 
1,000 บาท ดวยเหตุนี้ รายไดหรือกำไรที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ยอมมีมูลคาสูงกวารายไดหรือกำไรที่มีคาเทากันแตเกิดในอนาคต

 หากผูอานตองการประเมินมูลคาของทรัพยสินทางปญญา ณ เวลาปจจุบันวามีมูลคาเทาใด แตรายไดจากการใช
ทรัพยสินทางปญญาเกิดขึ ้นในอนาคตครอบคลุมระยะเวลาหลายป ดังนั ้น เพื ่อใหสามารถเปรียบเทียบไดวามีมูลคาที ่
แทจริงเทาใด จึงจำเปนตองแปลงรายไดในแตละปใหกลับมาอยูในมูลคา ณ ปจจุบัน เพื่อที่จะสามารถรวมและทราบไดวา
มูลคาที่แทจริงเปนเทาใด

 ในการแปลงคาใหเปนมูลคาปจจุบันจะใชอัตราคิดลด (discount rate) เขาไปหาร ในทางธุรกิจจะคำนวณอัตราคิดลด
ดวย 2 วิธีหลัก คือ 1. ตนทุนเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินทุน (Weighted average cost of capital: WACC) และ 2. แบบจำลอง
ผลตอบแทนของหลักทรัพย (Capital asset pricing model: CAPM)
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 ตัวอยางเชน ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 5 ป (วันที่ 24 ส.ค. 2559) มีคารอยละ 1.77 อัตรา
ผลตอบแทนของตลาดมีคาเทากับรอยละ 15 และตลาดมีคาความผันผวนเทากับ 2 ดังนั้น อัตราผลตอบแทนและอัตรา
คิดลดมีคา 1.77 + 2x (15 - 1.77) = 28.23%

 2. แบบจำลองผลตอบแทนของหลักทรัพย ใชสำหรับหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยคิดเสมือนวา การลงทุน
หนึ่ง ๆ จะตองไดผลตอบแทนอยางนอยเทากับการลงทุนในสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยง (เชน พันธบัตรรัฐบาล) แลวปรับเพิ่มตาม
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดและความเสี่ยงของการลงทุน

12.5 x (500,000/1,000,000) + 30 x (500,000/1,000,000) = 21.25%

 ตัวอยางเชน บริษัทหน่ึงมีเงินทุนท้ังหมด 1,000,000 บาท เปนการลงทุนดวยตนเอง (ทุน) 500,000 บาท และขอสินเช่ือ
มาอีก 500,000 บาท หากสินเชื่อมีอัตราดอกเบี้ยที่รอยละ 12.5 ในขณะที่การลงทุนนั้นตองการผลตอบแทนตอปที่รอยละ 30 
ดังนั้น ตนทุนเงินทุนของบริษัทนี้และอัตราคิดลดที่บริษัทนี้ควรใช มีคาเทากับ 
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ตารางตัวคูณคิดลดปจจุบันตามอัตราคิดลด

 ผูอานสามารถอางอิงตัวคูณมูลคาปจจุบันตามอัตราคิดลดตาง ๆ ไดดังตารางนี้ เชน หากตองการคำนวณมูลคา

ปจจุบันของกำไรในอีก 3 ปนับจากปจจุบัน ดวยอัตราคิดลด 9% ใหนำคา 0.772 ไปคูณกับกำไรในปที่ 3

 

อัตราคิดลด(%)  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 40 

1 0.952 0.943 0.935 0.926 0.917 0.909 0.901 0.893 0.885 0.877 0.870 0.833 0.800 0.769 0.714 

2 0.907 0.890 0.873 0.857 0.842 0.826 0.812 0.797 0.783 0.769 0.756 0.694 0.640 0.592 0.510 

3 0.864 0.840 0.816 0.794 0.772 0.751 0.731 0.712 0.693 0.675 0.658 0.579 0.512 0.455 0.364 

4 0.823 0.792 0.763 0.735 0.708 0.683 0.659 0.636 0.613 0.592 0.572 0.482 0.410 0.350 0.260 

5 0.784 0.747 0.713 0.681 0.650 0.621 0.593 0.567 0.543 0.519 0.497 0.402 0.328 0.269 0.186 

6 0.746 0.705 0.666 0.630 0.596 0.564 0.535 0.507 0.480 0.456 0.432 0.335 0.262 0.207 0.133 

7 0.711 0.665 0.623 0.583 0.547 0.513 0.482 0.452 0.425 0.400 0.376 0.279 0.210 0.159 0.095 

8 0.677 0.627 0.582 0.540 0.502 0.467 0.434 0.404 0.376 0.351 0.327 0.233 0.168 0.123 0.068 

9 0.645 0.592 0.544 0.500 0.460 0.424 0.391 0.361 0.333 0.308 0.284 0.194 0.134 0.094 0.048 

10 0.614 0.558 0.508 0.463 0.422 0.386 0.352 0.322 0.295 0.270 0.247 0.162 0.107 0.073 0.035 

 

ปที่

46



ภาคผนวก 2 : กรณีศึกษา การประเมินมูลคาตราสินคา ZARA

(ท่ีมา : Rita Leao Furtado Gomes, 2011, Master thesis: ZARA: a case study about brand valuation, Catholic University of Portugal, Porto.)
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 การประเมินมูลคาตราสินคา ZARA นี้ เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท H&M ซึ่งเปนบริษัทที่จำหนายสินคาแฟชั่น

ตองการจะควบรวมกิจการของบริษัทคูแขงที่จำหนายสินคาภายใตแบรนด ZARA ดังนั้นจึงจำเปนตองประเมินวา

ตราสินคา ZARA มีมูลคาเทาไร และควรเสนอซื้อดวยราคาเทาไร

 ZARA เปนตราสินคาท่ีสำคัญของบริษัทในกลุม Inditex Group ซ่ึงเปนบริษัทท่ีกอต้ังข้ึนในป 1975 ท่ีประเทศสเปน 

และเปนหน่ึงในบริษัทแฟช่ันท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยมีรานคากวา 1,700 แหงใน 77 ประเทศท่ัวโลก คูแขงระดับโลกท่ีสำคัญ 

ไดแก H&M, the GAP และ Benetton 

 จากการประเมินปจจัย หรือประเมินแบบ Checklist ในเบื้องตน พบวา จุดแข็งของตราสินคา ZARA คือ 

ผลการสำรวจการจัดอันดับ “Best global of fashion industry” ในป 2010 พบวา ZARA อยูในลำดับท่ี 48 ขยับข้ึน

มาจากอันดับที่ 50 ในป 2009 และรายไดของ ZARA เพิ่มขึ้นรอยละ 14 จากป 2009 ทำให ZARA อาจมีแนวโนมที่

จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต

 ขั้นตอนแรกของการประเมินมูลคาตราสินคา ZARA คือ การคำนวนมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value 

Added: EVA) เพ่ือประเมินวาบริษัทสามารถสรางผลตอบแทนไดมากกวาสินทรัพยท่ีลงทุนในธุรกิจ (capital employed)

กอนที่จะทำการแยกรายไดจากตราสินคาออกจากรายไดประเภทอ่ืน ๆ และประมาณการรายไดจากตราสินคาในอนาคต 

ซึ่งในที่นี้ใชประมาณการรายไดรวมในอนาคต 4 ปขางหนา โดยประมาณจากผลเฉลี่ยของกำไรในอดีต 3 ปที่ผานมา

(ป 2007-2009) และเพื่อปองกันการบิดเบือนรายไดที่แทจริง จึงใชผลกำไรในป 2010 เปนปปจจุบัน 
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 ในการประมาณการรายไดรวมของตราสินคา ZARA ในอนาคตน้ัน (ป 2010-2014) จะใชสมมติฐานท่ีวาอัตรา

การเตบิโตของรายไดเฉล่ียอยูท่ีอัตรารอยละ 8 และคา EBIT ท่ีใชในการคำนวณน้ันประมาณจากคาเฉล่ียในปกอนหนาซ่ึง

มีคาเทากับรอยละ 17  สำหรับอัตราภาษีที่ใชจะคำนวณจากภาษีที่จายเฉลี่ยตั้งแตป 2007-2010 ไดเทากับรอยละ 23 

ตาราง 1 การวิเคราะหดานการเงินโดยวิธีการประเมินจากรายไดรวมของตราสินคา (หนวย: พันยูโร)

ป
รายการ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5

รายไดรวมของตราสินคา

ตนทุนการดำเนินการ

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี
= (1) – (2)

ภาษี = (3) x (4) 

กำไรหลังหักภาษี = (3) – (5)

อัตราภาษี

CAPM (6.2%)                           
= 6.2% x (7)

มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ = (6) – (8)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

สินทรัพยที่ลงทุนในธุรกิจ7.

8.

9.

6,264 6,824 7,077 8,088 8,412 8,748 9,098 9,462

-5,173 5,757

 

5,972 6,554 6,990 7,283 7,546 7,813

1,091 1,067 1,105 1,534 1,422 1,465 1,552 1,649

24% 21% 24% 25% 23% 23% 23% 23%

-261 224 -265 -383
 
-327 -337 -357 -379

830 843 840 1,151 1,095 1,128 1,195 1,270

2,661 3,334 3,810 4,321 4,004 4,128 4,373 4,645

 

-165 -207 -236 -268 -248 -256 -271 -288

669 636 604 883 841 872 924 982

หมายเหตุ : CAPM คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน
ที่มา : ดัดแปลงจาก Rita Leao Furtado Gomes, 2011, Master thesis: ZARA: a case study about brand valuation, Catholic University of Portugal, Porto
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           ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่ไมมีความเสี่ยงของพันธบัตร
รัฐบาลเยอรมันระยะเวลา 10 ป ณ วันที่ 5 กันยายน 2011 ซึ่งมีอัตราอยูที่รอยละ 2.2 ขณะที่คาความผันผวนของการ
ลงทุนในตลาดเทากับรอยละ 0.67 ซึ่งอางอิงมาจากฐานขอมูลของ Damodaran’s European database (ขอมูลลาสุด
เดือนมกราคม ป 2011) และอัตราผลตอบแทนที่คาดการณวาจะไดรับจากตลาดมีคาเทากับรอยละ 6 โดยอางอิง
จากผลการศึกษาของ London Business School พบวามีคาเทากับรอยละ 6 ดังน้ันเม่ือแทนคาเขาไปในสมการ CAPM
ดังกลาวแลวจะไดอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนเทากับรอยละ 6.2 (E(ru ) = 2.2 + [0.67*6])

         จากอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนดังกลาว สามารถคำนวณมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) 
ในป 2010-2014 เทากับ 883, 841, 872, 924 และ 982 พันยูโร ตามลำดับ (ตาราง 1 คา EVA แถวสุดทาย) 

E(R) =  R
f
 + ß[E(R

m
)-R

f
 ] 

โดยที่  E(R)    คือ  อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน
          ß       คือ คาความผันผวนของการลงทุนในตลาด
          Rf      คือ    อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไมมีความเส่ียง (risk free rate) 
         E(R

m
) คือ     อัตราผลตอบแทนที่คาดการณวาจะไดจากการลงทุนในตลาด

 ขั้นตอนตอไปจะเปนการคำนวณหาคา EVA หรือมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ โดยคำนวณจากสูตรอัตราผลตอบแทน

ที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน (CAPM) ดานลางนี้ 
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          ข้ันตอนท่ีสองของการประเมินมูลคาตราสินคา ZARA คือ การแยกรายไดท่ีเก่ียวของกับตราสินคา ZARA ออกท้ังหมด 
โดยวิเคราะหจากปจจัยที่สงผลตอความตองการของผูบริโภคในการซื้อสินคา เชน คุณภาพสินคา ที่ตั ้งของรานคา 
ภาพลักษณของตราสินคา การใหบริการ เปนตน ทั้งนี้ปจจัยที่เกี่ยวของเหลานี้จะถูกนำมาคิดถัวเฉลี่ยเพื่อหาคา Role 
Brand Index (RBI) หรือเปนคา Royalty rate ของตราสินคา ZARA

          อนึ่ง จากผลศึกษาของ Interbrand ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษาท่ีใหบริการเก่ียวกับตราสินคา พบวา ตราสินคา ZARA 
ถูกจัดอยูในอันดับที่ 6 ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการคาปลีกของโลก ดังนั้นอาจกลาวไดวาตราสินคา ZARA 
เปนตราสินคาท่ีมีอิทธิพลตอกำลังซ้ือของผูบริโภคไดอยางมากหากเทียบกับบริษัทคูแขงแลว ดวยเหตุน้ีการประเมินมูลคา
ตราสินคา ZARA จึงตั้งสมมติฐานวาคา RBI หรือคา Royalty rate เทากับรอยละ 30 ซึ่งทำใหรายไดจากตราสินคา
เทากับรอยละ 30 ของมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

          ข้ันตอนท่ีสามของการประเมินมูลคาตราสินคา ZARA คือ การวิเคราะหจุดแข็งของสินคาเพ่ือนำไปใชเปนอัตรา
คิดลดของรายไดตราสินคา โดยการประเมินจุดแข็งของตราสินคาจะวิเคราะหความเส่ียงของปจจัยตาง ๆ อน่ึง การกำหนด
คะแนนของปจจัยตาง ๆ ตองอาศัยขอมูลเชิงลึกจำนวนมากเกี่ยวกับตราสินคา ซึ่งกรณีศึกษานี้ไมสามารถเขาถึงขอมูล
เหลานั้นได จึงทำไดเพียงการเปรียบเทียบบรรทัดฐานของตราสินคาในอุดมคติและกำหนดคะแนนของปจจัยตาง ๆ 
เทียบกับจุดแข็งของตราสินคา ZARA (รายละเอียดตามตารางที่ 2)

          ทั้งนี้ ZARA เปนตราสินคาที่เติบโตและเปนผูนำในตลาดสินคาแฟชั่น และมีการขยายธุรกิจไปตางประเทศกวา 
77 ประเทศทั่วโลก มีการพัฒนาออกแบบสินคาใหทันสมัย มียอดขายสินคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการขยาย
ธุรกิจเพ่ือใหบริการรานคาออนไลน ซึ่งถือไดวาเปนจุดแข็งที่สำคัญของตราสินคา คะแนนที่ไดรับจะถูกนำมาคิดเฉลี่ยถวง
น้ำหนักท่ีตางกันข้ึนอยูกับแตละปจจัย ซ่ึง ZARA ไดคะแนนจุดแข็งของตราสินคาเทากับ 82 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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ปจจัย บรรทัดฐานการประเมิน คะแนนเต็ม  คะแนนของ
ZARA  

การเปนผูนำ  สัดสวนตลาด ตำแหนงในตลาด การแบงกลุมตลาด 
ความกังวลของตราสินคา  

25 22  

ความม่ันคง  

 

15 12  

สภาวะการตลาด  10 8  

การขยายตลาด   25 19  

ความทันสมัย  10 8  

การสนับสนุน   10 7  

การปองกัน  5 5  

จุดแข็งของตราสินคา   100 82  

ประวัติ ตำแหนงในปจจุบัน ความพึงพอใจ 
ความซ่ือสัตยของลูกคา

โครงสรางการแขงขัน การเติบโตของตลาด ยอดขาย 
มูลคาการขาย

ตลาดในตางประเทศ ประวัติการสงออก

เง่ือนไข การดึงดูดใจ

คุณภาพ สัดสวนการโฆษณา 

วันท่ีจดทะเบียน การติดตามประเมินผลทางกฎหมาย

ตาราง 2 คะแนนจุดแข็งของตราสินคา ZARA เทียบกับบรรทัดฐานในการประเมิน

ท่ีมา: Rita Leao Furtado Gomes, 2011, Master thesis: ZARA: a case study about brand valuation, Catholic University of Portugal, Porto.
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โดยที่   N       คือ    จำนวนปทั้งหมดของรายไดกระแสเงินสดที่ใชในการประมาณการ
          t        คือ    ปที่ 1, 2, 3, …. ถึง N
         CF      คือ    กระแสเงินสด หรือรายไดของตราสินคา
          i        คือ    อัตราคิดลด (อัตราคิดลดตราสินคา)

          ข้ันตอนสุดทายของการประเมินมูลคาตราสินคา ZARA คือ การคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของรายได
ตราสินคาท่ีประมาณการและนำมาคิดลดใหเปนมูลคาปจจุบัน ท้ังน้ี อัตราคิดลดของตราสินคามีคาเทากับรอยละ 6.2
ซึ่งคำนวณไดจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน (CAPM) ที่ไดกลาวไปขางตนแลวนั้น 
นอกจากนี้คะแนนจุดแข็งของตราสินคายังสามารถนำมาแปลงเปนอัตราคิดลดไดอีกเชนกัน 
          อนึ่ง ในการคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของรายไดของตราสินคาสามารถคำนวณไดจากสูตรดังนี้

          อยางไรก็ตาม แมวามูลคาของตราสินคาจะมีอัตราการเติบโตไดไมสิ้นสุด แตภายใตการประเมินมูลคา
ตราสินคานี้สมมุติใหประมาณการรายไดไวเพียง 5 ปเทานั้น ดังนั้นจึงสามารถประเมินมูลคาตราสินคา ZARA 
ไดเทากับ 6.17 ลานยูโร หรือมีมูลคาตราสินคาประมาณ 7.20 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (ตารางที่ 3)

t=1NPV
N CF

t

(1+i)t
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รายการ
2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5

มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (จากตาราง 1)

สัดสวนความนิยมของตราสินคา (Role 
Brand Index: RBI)

รายไดตราสินคา = (1) x (2)

คะแนนจุดแข็งตราสินคา (จากตาราง 2)

อัตราคิดลดตนสินคา (คา CAPM ตาราง1)

รายไดตราสินคาคิดลด

t= 1, 2, 3, 4, 5(3)

(1+6.2%)t

รายไดตราสินคาคิดลดสุทธิ (ป1-5)
= 249 + 224 + 218 +218

อัตราการเติบโตระยะยาว

มูลคาตราสินคาสุทธิ ต้ังแตปท่ี 5 เปนตนไป

มูลคาตราสินคา = (7)+(9)

1.

ป

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

883

30% 30% 30% 30% 30%

841 872 924 982

265 252 262 277 295

82

6.2%

1.8%

249

1,127

5,044

6,172

224 218 218 218

หมายเหตุ : มูลคาตราสินคาสุทธิ ต้ังแตปท่ี 5 เปนตนไป หาไดจาก 1.8% คูณดวยรายไดปท่ี 5 + 1.8% คูณดวยรายไดปท่ี 6 + 1.8% คูณดวยรายไดปท่ี 7 + ...
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Rita Leao Furtado Gomes, 2011, Master thesis: ZARA: a case study about brand valuation, Catholic University of Portugal, Porto

ตาราง 3 การคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของรายไดของตราสินคา
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โดย 

สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 

รวมกับ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

ภาคผนวก 3 : แนวทางและหลักเกณฑ
การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา
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สวนที่ 1 : แนวทางและวิธีปฏิบัติในการประเมินมูลคาทรัพยสิน

ประกาศที่ 6/2559
เร่ือง แนวทางและวิธีปฏิบัติในการประเมินมูลคาทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

 ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดออกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหความชวยเหลือผูประกอบการ ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน และเอ้ือประโยชนเพ่ือชวยเหลือใหธุรกิจมีทรัพยสิน
เปนหลักประกันเพ่ิมเติมสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจไทย

 จากความสำคัญดังกลาว สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยพิจารณา
แลวเห็นวา เพ่ือสงเสริมใหกระบวนการประเมินมูลคาทรัพยสินซ่ึงจะนำมาเปนหลักประกัน มีความถูกตองเหมาะสม จึงไดกำหนดกรอบ
แนวทางและวิธีปฏิบัติสำหรับการประเมินมูลคาทรัพยสินตามกฎหมายดังกลาว เพ่ิมเติมจากมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสิน
ซ่ึงประกาศใชในปจจุบัน ไว 3 เร่ือง (ตามรายละเอียดแนบ) คือ
1. กรอบการปฏิบัติงานประเมินมูลคาทรัพยสินตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
2. แนวทางและหลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา
3. แนวทางและหลักเกณฑการประเมินมูลคากิจการ

 ท้ังนี้ หากมีแนวทางและวิธีปฏิบัติในการประเมินมูลคาทรัพยสินจากหนวยงานของทางราชการ หรือสภาวิชาชีพ
อ่ืนท่ีเก่ียวของในภายหนา สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
อาจเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงเน้ือหาและวิธีปฏิบัติใหสอดคลองตอไป
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศมา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายไพรัช มณฑาพันธุ)  
นายกสมาคมนักประเมินราคา

(นายทรงวุฒิ สายแกว)
นายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
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สวนที่ 2 : กรอบการปฏิบัติงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

             ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

 ตามที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใชใน

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 น้ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานประเมินมูลคาทรัพยสินรองรับการประเมินมูลคาทรัพยสินตามที่

กำหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 

(ซ่ึงตอไปในประกาศฉบับน้ีจะรวมเรียกวา “สมาคมวิชาชีพ” เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืนเปนการเฉพาะ) ไดประกาศกำหนด

กรอบการปฏิบัติงานทางวิชาชีพการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อรองรับการประเมินมูลคาทรัพยสินตามที่กำหนดไวใน 

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ดังน้ี

     สมาคมวิชาชีพจะจัดใหมีการทดสอบความรูของผูประเมินหลักช้ันวุฒิท่ีเปนบุคคลธรรมดามีช่ืออยูในทะเบียน

ผูประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อจัดกลุมความชำนาญและ

ประกาศรายช่ือผูท่ีผานเกณฑการทดสอบของสมาคมวิชาชีพ เพ่ือใหผูท่ีประสงคจะใชบริการทราบ ท้ังน้ี หลักเกณฑ

และเง่ือนไขของการรับรองจะเปนไปตามท่ีประกาศรายช่ือแตละคร้ังประกาศกำหนด

1.

     สมาคมวิชาชีพจะจัดแบงกลุมการประเมินมูลคาทรัพยสินจำแนกตามเทคนิคการประเมินมูลคาทรัพยสินตามประเภท
ของทรัพยสินตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยแบงออกเปน 3 กลุมดังน้ี
 2.1 กิจการ
 2.2 ทรัพยสินทางปญญา
 2.3 ทรัพยสินนอกเหนือจากที่กำหนดไวในขอที่ 2.1 และ 2.2 ไดแก สิทธิเรียกรอง อสังหาริมทรัพย
 ในกรณีท่ีผูใหหลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยตรง และสังหาริมทรัพยท่ีผูใหหลักประกัน
 ใชในการประกอบธุรกิจเชนเครื่องจักรสินคาคงคลังหรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา

2.
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     ใหผูประเมินมูลคาทรัพยสิน ยึดถือ ปฏิบัติและอางอิงในเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพตามประกาศของ
สมาคมวิชาชีพวาดวยเรื่องวิชาชีพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลคาทรัพยสินใน
ประเทศไทยสำหรับทรัพยสินในกลุมท่ี 2.1 และ 2.2 และ 2.3 เฉพาะสิทธิเรียกรองและอสังหาริมทรัพย
ในกรณีที่ผูใหหลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยตรง สำหรับทรัพยสินในกลุมที่ 2.3
นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว ใหยึดถือและอางอิงในเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพตามประกาศสมาคมวิชาชีพ 
วาดวยเรื่องมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ

3.

     สำหรับมาตรฐานวิชาชีพสำหรับการประเมินมูลคากิจการและทรัพยสินทางปญญาใหผูประเมินมูลคา
ทรัพยสินปฏิบัติตามประกาศของสมาคมวิชาชีพในเร่ือง “แนวทางและหลักเกณฑการประเมินมูลคากิจการ”
สำหรับทรัพยสินกลุมท่ี 2.1 ฉบับลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และ “แนวทางและหลักเกณฑการประเมิน
มูลคาทรัพยสินทางปญญา” สำหรับทรัพยสินกลุมท่ี 2.2 ฉบับลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามลำดับ

4.

     สำหรับมาตรฐานวิชาชีพสำหรับการประเมินมูลคาทรัพยสินในกลุมท่ี 2.3 ใหผูประเมินมูลคาทรัพยสิน
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทย หรือมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินโรงงาน เคร่ืองจักร และอุปกรณ แลวแตลักษณะประเภทของทรัพยสิน 
อยางไรก็ดี ทรัพยสินบางลักษณะในกลุม 2.3 น้ีไดแก สิทธิเรียกรองทุกชนิด ยกเวนสิทธิการเชาและสินคา
คงคลัง หรือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต ถือเปนทรัพยสินท่ีมีลักษณะเฉพาะ เปนทรัพยสินลักษณะพิเศษซ่ึงมี
ความโนมเอียงท่ีจะเปนทรัพยสินหมุนเวียนตามมาตรฐานและวิธีการทางบัญชี ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน
ควรท่ีจะขอความเห็น หรือจัดใหมีผูประเมินมูลคาทรัพยสินเพ่ิมเติมท่ีมีพ้ืนฐานทางดานตรวจสอบบัญชี
มาชวยกำหนดแนวทางการแสดงความเห็นตอมูลคา ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทยมาตรฐานท่ี 1 ขอ 1.4 ขอ 1.5 และขอ 1.6 
ซ่ึงการแสดงความเห็นมูลคาตลาดสำหรับกรณีดังกลาว ใหผูประเมินมูลคาทรัพยสินพิจารณาประกอบรวมกับ
วิธีการประเมินมูลคาทรัพยสินตามเอกสารแนบทายของประกาศนี้

5.

3.

4.

5.
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ประกาศมา ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายไพรัช มณฑาพันธุ)  
นายกสมาคมนักประเมินราคา

(นายทรงวุฒิ สายแกว)
นายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย

     การประเมินมูลคาทรัพยสินโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินตามขั้นตอนที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 อาจจะตองจัดใหมีการประเมินมูลคาทรัพยสินกอนการพิจารณาใหสินเช่ือ
ของผูรับหลักประกันหรือการทบทวนมูลคาของหลักประกันตามหลักเกณฑของผูรับหลักประกันระหวาง
การผอนชำระหนี้หรือการประเมินมูลคาหลักประกันเมื่อไดรับการรองขอจากผูบังคับหลักประกันตาม
มาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (สำหรับกรณีท่ีใชกิจการเปนหลักประกัน) 
ผูประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูบังคับหลักประกันตามกฎหมายฉบับน้ีสำหรับทรัพยสินท่ี
ใชกิจการเปนหลักประกันทางธุรกิจจะตองไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูท่ีประเมินมูลคาทรัพยสินช้ินเดียวกัน
ในทุกกรณี ซ่ึงถือเปนการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเร่ืองท่ี 4 ของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทยวาดวยเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน

6.

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

6.
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สวนที่ 3 : แนวทางและหลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา

     ดวยกระทรวงพาณิชยไดออกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ความชวยเหลือผูประกอบการ SME ท่ีมีอยูท่ัวประเทศกวา 2 ลานราย ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน

และเอ้ือประโยชนเพ่ือชวยเหลือใหธุรกิจแขงขันในภาวะท่ีเศรษฐกิจยังไมฟนตัวชัดเจน และสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจไทย 

ทำใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางท่ีดีข้ึนซ่ึงทรัพยสินทางปญญาเปนทรัพยสินประเภทหน่ึงท่ีสามารถ

กำหนดเปนหลักประกันที่จะขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือแหลงเงินทุนอื่นได

     เพ่ือใหกฎหมายดังกลาวสามารถสนองตอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดเงินของประเทศสำหรับ

ผูประกอบการรายยอยขนาดเล็กและขนาดกลาง อีกท้ังสถาบันการเงินซ่ึงเปนผูรับหลักประกันและผูประกอบการ

ซ่ึงเปนผูใหหลักประกันสามารถกำหนดมูลคาหลักประกันเพ่ืออางอิงในการอนุมัติวงเงินกูได จึงมีความจำเปนตอง

กำหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑการปฏิบัติงานสำหรับผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระในกรณีการประเมิน

มูลคาทรัพยสินทางปญญาตามประกาศฉบับน้ีเปนการช่ัวคราว ในระหวางท่ีสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 

และสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (ซ่ึงตอไปในประกาศฉบับน้ีจะรวมเรียกวา “สมาคมวิชาชีพ”) 

จัดทำรางมาตรฐานจรรยาบรรณการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาเพื่อประกาศใชตอไป

     สำหรับแนวทางและหลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของแนวทางการ

ปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลคาทรัพยสินของประเทศไทยที่ประกาศ

โดยสมาคมวิชาชีพ ทั้งนี้กรอบการปฏิบัติงานจะอยูภายใตแนวทางและหลักเกณฑ ดังนี้

1. บทนำ
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     ผูประเมินมูลคาทรัพยสินประเภทน้ีีท่ีเปนสมาชิกของแตละสมาคมวิชาชีพ จะตองผานการทดสอบเพ่ือการ

รับรองความสามารถในการปฏิบัติงานจากสมาคมวิชาชีพ ภายใตหลักเกณฑของผูประเมินมูลคาทรัพยสิน

เทียบเทาชั้นวุฒิของสมาคมวิชาชีพที่จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและการขึ้นทะเบียน

เปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินตามคุณสมบัติของผูประเมินมูลคาทรัพยสินชั้นวุฒิของสมาคมวิชาชีพ รวมทั้ง

คุณสมบัติการตออายุผูประกอบวิชาชีพตามประกาศและขอกำหนดของสมาคมวิชาชีพดวย

1.

     กรอบการปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาฉบับน้ีถูกประกาศมา

เพื่อรองรับการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

เปนการเฉพาะ ซึ่งโดยเจตนารมณของกฎหมายมุงที่จะสนับสนุนผูประกอบการรายกลางและรายยอย

(SME – Small & Medium Enterprises) ใหเขาถึงแหลงเงินทุน ซ่ึงความหมายของผูประกอบการดังกลาว

อาจถือตามเกณฑของขนาดธุรกิจเปนปจจัยสำคัญในการพิจารณา (นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 3 ลานบาท) 

ดังน้ัน ขนาดของทรัพยสินในรูปทรัพยสินทางปญญาท่ีจะใชแนวทางและหลักเกณฑการประเมินมูลคาฉบับน้ี

จึงควรท่ีจะบังคับใชกับหลักประกันที่เปนทรัพยสินทางปญญาในวงเงินมูลคาไมเกิน 3 ลานบาท อยางไรก็ดี

หากทรัพยสินทางปญญาที่ประเมินตามขอบเขตงานมีมูลคาเกินกวา 3 ลานบาท ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน

ควรท่ีจะใชวิธีการและกำหนดรูปแบบรายงานที่ละเอียดกวาเกณฑตามประกาศฉบับนี้โดยแนวทาง วิธีการ

และรูปแบบการนำเสนอรายงานสามารถอางอิงไดจากมาตรฐานสากลอยางชัดเจน โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสิน

จะตองใชความรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง มีขอมูลทางดานการตลาด การผลิต คุณลักษณะ

ของทรัพยสินทางปญญาน้ัน ๆ รวมถึงการวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการกอใหเกิดรายไดอยางละเอียด

ของทรัพยสินทางปญญาเพ่ืออางอิงผลการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาตามขอบเขตการปฏิบัติงานให

มีความนาเช่ือถือไมเกิดความเสียหายตอผูเก่ียวของ

2.
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     นยิามหรือความหมายของคำวา ผูใหหลักประกัน ผูรับหลักประกัน ตามประกาศแนวทางและหลักเกณฑ

การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาฉบับนี้ใหถือความหมายตามที่พระราชบัญญัติหลักประกันทาง

ธุรกิจ พ.ศ. 2558 บัญญัติหรือกำหนดเอาไว

3.

     แนวทางและหลักเกณฑการปฏิบัติงานในการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาน้ันหากไมมีระบุไวใน

ประกาศฉบับน้ีใหยึดถือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทยท่ีประกาศไว

โดยสมาคมวิชาชีพ

4.

2. หลักเกณฑการประเมินมูลคาเพื่อกำหนดมูลคาตลาดอยางมีเงื่อนไข

 มูลคาตลาด หมายถึงมูลคาเปนตัวเงินซึ่งประมาณวาเปนราคาของทรัพยสินที่ใชตกลงซื้อขาย

กันไดระหวางผูเต็มใจขายกับผูเต็มใจซื้อ ณ วันที่ประเมินภายใตเงื่อนไขการซื้อ ขายปกติที่ผูซื้อ ผูขาย 

ไมมีผลประโยชนเกี่ยวเนื่องกัน โดยไดมีการเสนอขายทรัพยสินในระยะเวลาพอสมควรและโดยที่ทั้ง

สองฝายไดตกลงซื้อขายดวยความรอบรูอยางรอบคอบและปราศจากภาวะกดดันทั้งนี้ใหถือดวยวา

สามารถโอนสิทธิตามกฎหมายในทรัพยสินได
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      Direct Capitalization Approach หรือวิธีคิดจากอัตราทุน หมายถึง กรรมวิธีในการประเมินมูลคาทรัพยสิน

เชิงเปรียบเทียบวิธีหนึ่งซึ่งพิจารณารายไดและคาใชจายของทรัพยสินที่ประเมินและทำการประเมินมูลคาโดยหาร

รายไดสุทธิ (NOI - Net Operating Income) ดวยอัตราผลตอบแทนเปนรอยละที่คาดวาจะไดรับจากทรัพยสิน

(Capitalization Rate) กรรมวิธีนีี ้จะพิจารณาถึงความสัมพันธโดยตรงระหวางอัตราผลตอบแทนรวม (ซึ่งพิจารณา

ความเสี่ยงทั้งมวล) กับรายไดสุทธิปใดปหนึ่งเพียงปเดียว (ซึ่งโดยทั่วไปควรจะสะทอนถึงปที่ทรัพยสินไดใหรายได

ที ่คอนขางมีเสถียรภาพอยูแลวสำหรับแหลงรายไดจะประกอบดวยรายไดหลายประเภทกอนหรือหลังหักภาษี

ทั้งนี้ตองพิจารณาระยะเวลาที่กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจในระยะเวลาอันจำกัดหรือไมจำกัด)

1.

      Discounted Cash Flow Approach (DCF) หรือวิธีคิดลดกระแสเงินสด เปนวิธีที่นิยมสำหรับการประเมิน

มูลคาทรัพยสินทางปญญาหลาย ๆ ประเภทเปนวิธีคำนวณกระแสรายไดสุทธิ (NOI - Net Operating Income)

ในอนาคตแลวทอนเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดที่เหมาะสมโดยปกติระยะเวลาในการคำนวณอัตราคิดลด

จะสั้นกวาระยะเวลาที่กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจหรือระยะเวลาที่กฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญานั้น

โดยหลักเกณฑดังนี้

2.

3. วิธีการประเมินมูลคาทรัพยสิน

 การประเมินราคาหรือการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาควรใชวิธีคิดรายไดจากกระแสเงินสดสุทธิและทอน

 เปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลด (Income Approach) โดยแบงเปน 2 วิธีหลักคือ
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• ระยะเวลาที่กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic Life) จะคำนวณจากระยะเวลาที่เจาของ
ทรัพยสินทางปญญาคาดวาจะไดรับตัวอยางเชน สิทธิบัตรยาท่ีมีอายุคงเหลือ ณ วันประเมิน 8 ป ลิขสิทธ์ิ
เพลงที่มีอายุตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 9 ป และสามารถใหรายไดจากลิขสิทธิ์นั้นตลอดไปไมจำกัดเวลา 
(Perpetuity) เปนตน

• ระยะเวลาท่ีกฎหมายคุมครอง (Legal Life) ทรัพยสินทางปญญา ตัวอยางเชน สิทธิบัตรท่ีมีระยะเวลา

คุมครองตามกฎหมาย

• อัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลด อัตราดังกลาวมาจากขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หรือจากการเปล่ียนมือระหวางกันหรือพิจารณาจากปจจัยความเส่ียงของธุรกิจ หรือประเภทของทรัพยสิน
นั้นซ่ึงผูประเมินมูลคาทรัพยสินตองสามารถอธิบายท่ีมาท่ีไปของอัตราคิดลด (Discount Rate) และอัตรา
ผลตอบแทน (อัตราทุน –Capitalization Rate) ไดอยางสมเหตุสมผล มีหลักฐานอางอิงไดอยางชัดเจน 
อยางไรก็ดี หากผูประเมินมูลคาทรัพยสินใชดุลพินิจในการนำอัตราคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตนทุน
ทางการเงิน (WACC – Weighted Average Cost of Capital) ของกิจการมาใชเปนอัตราคิดลด 
ผูประเมินมูลคาทรัพยสินจะตองม่ันใจวาปจจัยท่ีนำมาเปรียบเทียบสามารถแสดงใหเห็นถึงท่ีมาท่ีไปของ
การกำหนดอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมไดเปนอยางดี ท้ังน้ีการแปลงกระแสรายไดสุทธิเปนมูลคาปจจุบันให
พิจารณาจากระยะเวลาที่เติบโตและอัตราความเสี่ยงประกอบกัน

• การกำหนดมูลคาสุดทาย (Terminal Value) ในการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาโดยวิธีนี้
ตองทำความเขาใจตออายุการใชงาน รวมท้ังศักยภาพในการประกอบการและทำกำไรในระยะยาว (มาก) 
แบบไมจำกัดเวลา ซ่ึงจะตองวิเคราะหคุณลักษณะของทรัพยสินทางปญญาในประเภทน้ัน ๆ วา เม่ือไดวิเคราะห
แบบจำลองทางการเงิน หรือการจัดทำประมาณการทางการเงินของทรัพยสินทางปญญาน้ัน ๆ ควรท่ีจะ
มีมูลคาสุดทายหรือไม อยางไร
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• การตรวจสอบทรัพยสิน ผูประเมินมูลคาทรัพยสินมีหนาที่ในการตรวจสอบความมีอยูจริงของทรัพยสินทาง
ปญญาไมวาจะไดจากการสัมภาษณผูใหหลักประกัน เจาของทรัพยสินทางปญญา รวมท้ัง ขอมูลแวดลอมจาก
หนวยงานตางๆ ท่ีเหมาะสมและท่ีเก่ียวของ เชน กรมทรัพยสินทางปญญา สภาอุตสาหกรรม หอการคาจังหวัด 
สหกรณทองถิ่น เปนตน เพื่อยืนยันคุณลักษณะของทรัพยสินทางปญญาที่ประเมินประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะ
การตรวจสอบ สอบทานศักยภาพและขีดความสามารถในการหารายไดจากทรัพยสินทางปญญาชนิดนั้น 
อยางสมเหตุสมผล มีขอมูลสนับสนุนยืนยันไดอยางนาเชื่อถือ หากผูประเมินมูลคาทรัพยสินมีขอจำกัดใน
การรวบรวม ตรวจสอบขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญของทรัพยสินทางปญญาท่ีประเมินจะตองแจงขอจำกัดเหลาน้ัน
ในรายงานอยางชัดเจน และถือเปนรายงานที่มีเงื่อนไขพึงใหผูใหหลักประกันใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
ในการตัดสินใจ หากผูประเมินมูลคาทรัพยสินกำหนดขอสมมติฐานใด ๆ ในรายงานการประเมินอันเนื่องจาก
ขอจำกัดดังกลาว จะตองอธิบายและใหเหตุผลประกอบขอสมมติฐานเหลานั้นในรายงานอยางชัดเจนดวย
• การพิจารณามูลคาทรัพยสิน ผูประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญามีหนาที่ในการพิจารณามูลคาทรัพยสิน
ดวยความระมัดระวัง และตองพึงรูในการสรุปมูลคาในการจำแนกมูลคาทรัพยสินทางปญญาออกจากมูลคารวม
ในกรณีท่ีทรัพยสินทางปญญาน้ัน ใชปจจัยการผลิตรวมกับทรัพยสินประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงใชตัวช้ีวัดมูลคาโดยการ
ประมาณการจากผลการประกอบการ (NOI – Net Operating Income) ท่ีคาดหมายวาจะเกิดจากทรัพยสิน
ทางปญญาน้ัน อยางไรก็ดี หากทรัพยสินทางปญญาบางประเภทท่ีมีขอมูลเปรียบเทียบในตลาดท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนมือในตลาดระหวาง ผูซ้ือ ผูขาย และสามารถกำหนดปจจัยเปรียบเทียบไดอยางมีหลักฐานท่ีนาเช่ือถือ 
ผูประเมินมูลคาทรัพยสินสามารถกำหนดมูลคาทรัพยสินทางปญญาเหลานั้น โดยวิธีเปรียบเทียบกับราคา
ตลาด (Market Approach) ได แตผูประเมินมูลคาทรัพยสินจะตองอธิบายและมีขอมูลในการวิเคราะหสนับสนุน
การเปรียบเทียบทรัพยสินทางปญญาที่นำมาเปรียบเทียบกับทรัพยสินทางปญญาที่ประเมินไดอยางชัดเจน 
รวมทั้งการพิจารณาปจจัยที่นำมาเปรียบเทียบที่มีเหตุผลสนับสนุนอยางพอเพียง
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4. ขอมูลที่จำเปนตองใชในการประกอบการประเมินมูลคา

 เอกสารเบ้ืองตนท่ีผูประเมินมูลคาทรัพยสินประเภทน้ีควรจะไดรับ หรือผูใหหลักประกันตองจัดเตรียม

ประกอบการวิเคราะหการประเมินมูลคาทรัพยสินควรมีอยางนอยดังนี้

           1. เอกสารหลักฐานและรายละเอียดของทรัพยสินทางปญญาท่ีตองการใหประเมินมูลคาขอบเขตและ

    ระยะเวลาของการคุมครอง

            2. แผนธุรกิจ (Business Plan) ของผูใหหลักประกัน (ควรจะเปนแผนที่ไดรับความเห็นชอบ

               จากสถาบันการเงินหรือแหลงเงินทุน)

           3. ประมาณการทางการเงิน

           4. ผลประกอบการพรอมขอมูลยอนหลัง (ถามี)

           5. ขอมูลรวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเปนซึ่งผูประเมินมูลคาทรัพยสินแจงใหผูวาจางทราบ

           6. ขอมูลยืนยันแสดงความเปนเจาของ หรือผูท่ีใหหลักประกันมีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเหลาน้ัน 

              ซึ่งอาจทำเปนหนังสือรับรองตามแบบฟอรมท่ีสมาคมวิชาชีพกำหนด หรือผูประเมินมูลคาทรัพยสิน

              อิสระเปนผูจัดทำขึ้นลงนามรับรองโดยผูใหหลักประกัน

 ขอมูลท้ังหมดดังกลาวน้ีเปนหนาท่ีของเจาของทรัพยสินทางปญญาหรือผูวาจาง หรือผูใหหลักประกัน 
หรือรวมท้ังผูรับหลักประกันแลวแตความจำเปนและแลวแตกรณี ตองเปนฝายจัดหาใหผูประเมินมูลคาทรัพยสิน
โดยยืนยันรับรองวาเปนขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือไดและผูประเมินมูลคาทรัพยสินไมจำเปนตองตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลและเอกสารที่ไดแตอยางใด
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5. รายการการประเมินมูลคา

 รายงานการประเมินมูลคาที่ผูประเมินมูลคาทรัพยสินจัดทำขึ้นและมอบเปนผลงานใหแก

เจาของทรัพยสิน หรือผู ใหหลักประกัน หรือผู วาจางจะประกอบดวยสาระสำคัญตามหัวขอดังนี้

(1) วัตถุประสงคของการประเมินมูลคา 

(2) นิยามศัพทตาง ๆ ที่ปรากฏในรายงานและเปนศัพททางวิชาการประเมินมูลคา

(3) รายละเอียดทรัพยสินทางปญญาที่จะประเมินมูลคา

(4) ขอบเขตและเงื่อนไขในการประเมินมูลคา เชน

 • ตองไดรับความยินยอมในการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของ

 • ผูประเมินมูลคาทรัพยสินจะเปนผูกำหนดอัตราคิดลดกลับและอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมบน

   พื้นฐานทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

 • รายไดของกิจการในทรัพยสินทางปญญาท่ีคาดการณในอนาคตจะเปนรายไดเฉพาะในระยะเวลา

   ที่ทรัพยสินทางปญญานั้น ยังไดรับความคุมครองทางกฎหมาย

 • ผูประเมินมูลคาทรัพยสินไมจำเปนตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีเจาของทรัพยสินทางปญญา

   หรือผูวาจางจัดหามาไวเพราะถือวามีการรับรองวาถูกตองแลว

 • ความเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมินมูลคาทรัพยสินเก่ียวกับการประมาณทางการเงินถือเปนความเห็น

   ของผูประเมินมูลคาทรัพยสิน (Opinion) หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงไมตรงกับความเห็นน้ัน 

   ผูประเมินมูลคาทรัพยสินไมจำเปนตองรับผิดชอบแตอยางใด

(5) คำสั่งวาจางพิเศษและสมมติฐาน (ถามี)
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(6) หลักเกณฑการประเมินมูลคา

(7) วิธีประเมินมูลคา

(8) การสรุปมูลคา

(9) ชื่อและลายมือชื่อผูประเมินมูลคาทรัพยสินพรอมวันเดือนปที่ประเมิน

(10) ภาคผนวก (เอกสารประกอบอื่น ๆ ถามี)

 อนึ่งในเบ้ืองตนนี้รายงานการประเมินมูลคาจะถือวาเปนความลับระหวางเจาของทรัพยสิน

ทางปญญา หรือผูใหหลักประกัน หรือผูรับหลักประกัน หรือผูวาจาง หรือผูบังคับหลักประกันกับผูประเมิน

มูลคาทรัพยสินเทาน้ัน การนำไปเปดเผยหรือใชงานในวัตถุประสงคอยางอ่ืนไมวาจะโดยรายงานตนฉบับ

หรือโดยสำเนาจะตองไดรับความยินยอมจากผูประเมินมูลคาทรัพยสินเปนลายลักษณอักษร

6. การทบทวนรายงานสำหรับสถาบันการเงิน

             หากสถาบันการเงิน หรือผูวาจาง ผูใหหลักประกัน ผูรับหลักประกัน ประสงคจะใหผูประเมินมูลคา

ทรัพยสินทางปญญาจัดทำรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อทบทวนตามวงรอบหรือตามเกณฑ

การต้ัง สำรอง รวมท้ัง ใหสอดคลองกับการกำกับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน

จะตองทบทวนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินทางปญญาอยางระมัดระวัง และตองจัดทำรายงาน

เต็มรูปแบบตามประกาศแนวทางและหลักเกณฑฉบับนี้
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8. ความรับผิดชอบ

     นอกจากกรณีท่ีศาลหรือหนวยงานท่ีมีอำนาจตามกฎหมายมีหมายหรือหนังสือเรียกใหไปเปนพยาน

แลวผูประเมินมูลคาทรัพยสินไมจำเปนตองไปใหถอยคำในเร่ืองการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา

ท่ีตนเปนผูดำเนินการตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนใดนอกจากจะมีการตกลงกันเปนพิเศษ โดยผูอาง 

ผูประเมินมูลคาทรัพยสินไปใหถอยคำนั้นตองตกลงและชำระคาใชจายในการไปใหถอยคำแก

ผูประเมินมูลคาทรัพยสินตามความเหมาะสมเปนการลวงหนา

     ผูประเมินมูลคาทรัพยสินควรท่ีจะจำกัดความรับผิดโดยกำหนดเปนขอตกลงและเง่ือนไขการ

รับงานในสัญญาวาจางวา ในกรณีผูประเมินมูลคาทรัพยสินมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรง

หรือมิไดเจตนาทำรายงานการประเมินมูลคาโดยไมสุจริตแตมีความผิดพลาดในรายงานการประเมิน

มูลคาจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกเจาของทรัพยสินทางปญญท่ีประเมินน้ัน ผูใหหลักประกัน 

ผูรับหลักประกัน ผูวาจางหรือผูเก่ียวของท่ีรับไปใชงานผูประเมินมูลคาทรัพยสินตองรับผิดชอบ

ความเสียหายนั้นเฉพาะในสวนที่เกิดจากการประเมินมูลคาโดยตรง

     สำหรับประกาศแนวทางและหลักเกณฑการประเมินมูลคากิจการฉบับน้ีใหผูประเมินมูลคาทรัพยสิน

ใชเปนขอปฏิบัติในการประเมินมูลคากิจการเพ่ือพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

ไมสามารถใชอางอิงเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกำหนด สำหรับแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน 

7. การใหถอยคำเปนพยาน
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ประกาศมา ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายไพรัช มณฑาพันธุ)  
นายกสมาคมนักประเมินราคา

(นายทรงวุฒิ สายแกว)
นายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย

จรรยาบรรณวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไมไดกำหนดไวในประกาศฉบับนี้ใหผูประเมินมูลคา

ทรัพยสินถือปฏิบัติจากมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทย

โดยอนุโลม รวมทั้งแตไมจำกัดอยูเพียงจรรยาบรรณทั้ง 6 เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพ

เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 เรื่องที่ 4 เรื่องที่ 5 เรื่องที่ 6 เรื่องที่ 9 และเรื่องที่ 12

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
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