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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีต ัวตนที ่สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้
เช่นเดียวกับสินทรัพย์มีตัวตน อาทิ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ทั้งนี้การปกป้องคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสมจะน าไปสู่การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเต็มที่ และสามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น  

ธุรกิจขนาดย่อมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาได้ไม่นาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เน้นการท านวัตกรรมและธุรกิจ
สตาร์ทอัพ มีความต้องการเงินทุนเพื่อลงทุนเริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจขนาดย่อมเหล่านี้มักจะมีเพียงทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสินทรัพย์ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 
แต่มักจะมีสินทรัพย์ที่มีตัวตนไม่เพียงพอส าหรับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การระดมทุนจากแหล่ง
เงินทุนในระบบจึงมีอยู่จ ากัด หากทรัพย์สินทางปัญญาสามารถน าไปใช้เป็นสินทรัพย์ในการระดมทุนได้ก็
จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้ธุรกิจเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเติบโตได้มากขึ้น  

โดยทั่วไปแล้ว การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญามี 4 รูปแบบหลัก ได้แก่  

 การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (IP-backed lending) ซึ่ง
ประเทศไทยยังไม่มีการระดมทุนในรูปแบบนี้ มีเพียงการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัย
ประกอบการพิจารณาการปล่อยกู้เท่านั้น 

 การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน (IP securitization) เป็นการแปลงสิทธิในการ
ได้รับค่าเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคตให้เป็นเงินก้อนในปัจจุบัน วิธีการนี้เป็นการระดมทุน
โดยการออกตราสารมิใช่การกู้เงิน เช่น การออกตราสารสิทธิในการรับค่าลิขสิทธิ์ในอนาคต ซึ่ง

เจ้าของลิขสิทธิ์น าสิทธิดังกล่าวออกขายให้แก่นักลงทุนเพ่ือระดมเงินทุน ผู้ใช้วิธีการดังกล่าว
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีชื่อเสียง และมีรายได้เชิงประจักษ์ที่ชัดเจน  

 การจ าหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญา (IP sale and lease back) เป็นวิธีการระดมทุน
หนึ่งที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจ าหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาของตน ให้แก่บริษัทเงินทุน 
แล้วท าการเช่าเทคโนโลยีของตนกลับคืนมาเพ่ือด าเนินธุรกิจต่อไป  

 การร่วมทุน (Venture capital equity investment) โดยบริษัทร่วมทุน หรือ Venture 
capital ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรูปแบบการลงทุนโดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัท
สตาร์ทอัพ หรืออาจให้เงินสินเชื่อแก่ธุรกิจนั้นเพ่ือน าไปลงทุน โดยธุรกิจบริษัทร่วมทุนให้ความ
สนใจเข้าไปลงทุนมักเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก ซึ่งมักจะเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี
เข้มข้น หรือเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ 
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การระดมทุนจากทรัพย์ส ินทางปัญญาต้องอาศัยการประเมินมูลค่าทรัพย์ส ินทางปัญญา  
ซึ่งเป็นการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนที่บริษัทร่วมทุนหรือสถาบัน
การเงินตัดสินใจว่าจะให้เงินทุนหรือสินเชื่อมากเท่าใด ซึ ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามี
หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดยการประเมินมูลค่าเชิงปริมาณมี 3 วิธีหลัก 
ได้แก่ การประเมินจากต้นทุน การประเมินจากราคาตลาด และการประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับการประเมินเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีต่อมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยการจัดอันดับหรือให้คะแนนปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ งจะถูกน าไปใช้ใน
การเปรียบเทียบหรืออาจถูกน าไปใช้เป็นสมมติฐานในการประเมินมูลค่าเชิงปริมาณต่อไป  อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าในหลักการจะมีแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลายแตกต่างไปตาม
ปัจจัยหรือสมมติฐานที่น ามาใช้พิจารณา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การเลือกวิธี ประเมินมูลค่าให้เหมาะสม 
จะต้องค านึงถึงความพร้อมของข้อมูลและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน  

การศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า การปล่อยกู ้ให ้แก ่ธ ุรก ิจโดยใช ้ทร ัพย ์ส ิน  
ทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันยังมีอยู ่น ้อยมากทั ่วโลก ยกเว ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที ่ มี 
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนมาเป็นเวลานาน โดยการด าเนินการของภาคเอกชน เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกามีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็ง มีตลาดเงินตลาดทุนที่มีพัฒนาการ
ไปมาก และเป็นประเทศที่มีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่จ านวนมาก ส าหรับประเทศอ่ืน การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญายังมีอยู่อย่างจ ากัดซึ่งต้องอาศัยนโยบายภาครัฐในการผลักดันค่อนข้างมากเพ่ือให้เกิด
การใช้ประโยชน์สูงขึ้น ซึ่งนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนยัง
เป็นเรื่องที่ใหม่มาก กล่าวคือ เป็นนโยบายที่แพร่หลายในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น จึงยังไม่มีผลลัพธ์ใน
เชิงประจักษ์  

อย่างไรก็ดี นโยบายในการส่งเสริมการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฮ่องกงนั้น ภาครัฐไม่ได้ให้การ
ส่งเสริมมากเท่าใด เพราะเห็นว่าภาคเอกชนควรเป็นผู้ด าเนินการทางธุรกิจเอง รัฐเพียงแต่เป็นผู้ที่รับ  
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น ในขณะที่รัฐบาล
เกาหลีใต้เข้ามามีบทบาทในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมาก โดยด าเนินการปล่อยสินเชื่อ
ผ่านธนาคารของรัฐ และจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จ าเป็นในการส่งเสริมให้เกิดการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นทุน 

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ภาครัฐพยายามสร้างระบบนิเวศในการด าเนินงาน โดยมุ่งหวังให้
เป็นศูนย์กลางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Hub) ที่สามารถดึงดูดให้บริษัทชั้นน าเข้ามาด าเนินการใน
ประเทศสิงคโปร์ ภาครัฐจึงพยายามพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สร้างตลาดการซื้อ
ขายทรัพย์สินทางปัญญาและการวางกฎเกณฑ์ในการให้สินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์
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ค้ าประกัน แต่การให้สินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันยัง ด าเนินการโดย
ธนาคารของรัฐเป็นหลัก 

ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ
น าสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันได้โดยไม่ต้องส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงการน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันสินเชื่อ
ได้ด้วยเช่นกัน ในการขอสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันการกู้เงิน 
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์  
ค้ าประกันการกู้ยืม จะต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของตนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเงินและการบริหารธุรกิจที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นในการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงข้อมูลจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นจาก Checklist จากนั้นจึงน าเอกสารการจดทะเบียนและ
เอกสารทางการเงินไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ ซึ่งในขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อจะมี
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าว อาจอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันการเงินหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย และหากสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อแล้ว สถาบันการเงินจะ
เป็นผู ้ขึ ้นทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทร วงพาณิชย์ ซึ ่งสามารถดู
ขั้นตอนในการขอสินเชื่อได้ดังแผนภาพขั้นตอนการขอสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์
ในการค้ าประกัน อย่างไรก็ตาม สัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์  
ค้ าประกัน จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมีการช าระสินเชื่อครบตามก าหนดที่ได้ตกลงกับสถาบันการเงิน แต่หาก
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาขาดการช าระสินเชื่อตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหลักประกันแล้ว 
สถาบันการเงินมีสิทธิ์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการค้ าประกันสินเชื่อนั้นได้ แต่ถ้า
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันภายใต้สัญญาหลักประกันธุรกิจประเภทกิจการ 
อาจมีกระบวนการทางศาลเพ่ือบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป  

แม้ว่าการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย แต่ที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการด าเนินการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 
มาช่วยสนับสนุนให้เกิดระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ 
รวมทั้งการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา โดยหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศของการระดม
ทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทแตกต่างกันไปซึ่ง
จ าแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
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1) หน่วยงานที่รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา: ผู้ประกอบการต้องยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้รับหลักประกันต้องยื่นจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งในทาง
ปฏิบัติ การท างานของทั้งสองหน่วยงานควรจะต้องมีการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลการ  
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกันในลักษณะ real time เพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูล
การจดทะเบียนและสถานะล่าสุดของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละรายการ ซึ่งจะป้องกันมิให้เกิด
การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปยื่นจดทะเบียนเป็นหลักประกันซ้ าซ้อนกัน 

2) หน่วยงานที่ให้บริการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา : กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท า
เว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาเพ่ือเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย และให้ เช่า
ทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังไม่มีการท าธุรกรรมซื้อขายเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ยังมี
เพียงข้อมูลรายละเอียดการเสนอขายสินค้าฝ่ายเดียว ยังไม่มีข้อมูลการเสนอซื้อ ซึ่งจ าเป็นต้องมี
มาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการท าธุรกรรมผ่านตลาดกลางมากข้ึน 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วยหน่วยงานที่
ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของ 
ผู้ประเมิน ได้แก่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทย และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ได้แก่ บริษัท และนักประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน 

4) หน่วยงานที่ให้สินเชื่อ ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ สถาบันการเงิน โดยนิยามของสถาบันการเงินภายใต้
กฎหมายหลักประกันฯ หมายรวมถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและ
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ -
ภัย และธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

5) หน่วยงานรับประกัน หมายถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับช่วงในการประกันทรัพย์สินที่ ใช้ค้ า
ประกันการกู้ยืมเงินเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่ท าการปล่อยกู้ หน่วยงานหลักที่
มีบทบาทในการรับประกันทรัพย์สินที่ใช้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินในประเทศไทย คือ บรรษัท
ประกันสินเชื่อเพ่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละขั้นตอน 

  

หน่วยงานรับจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

หน่วยงานจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ 

เข้าสู่ระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ตลาดกลางการซ้ือ-ขาย 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตลาดการซ้ือขาย 
หรือ เช่า IP 

หน่วยงานก ากับดูแล
มาตรฐานการประเมิน 

ค้ าประกันสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน เพื่อลดความเสี่ยง 

หน่วยงาน 

ค้ าประกัน IP 

อาทิ ธนาคารพาณิชย์, สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ, Non-banks 

สถาบันการเงิน 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

หน่วยงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา 

หน่วยงานก ากับดูแลกฎเกณฑ์
การปล่อยสินเชื่อ 

การบังคับคดี 

กรณี IP เกี่ยวข้องกิจการ 

ศาล และกรมบังคับคดี 
(ถ้าตกลงกันไม่ได้) 

ผู้รับหลักประกัน/  
ผู้บังคับหลักประกัน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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อย่างไรก็ตาม ระบบนิเวศในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยยังมีหลาย
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและไม่เอ้ือต่อการระดมทุน อาทิ ระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
ที่ยังไม่เป็นระบบ real time และยังไม่เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ
อัตโนมัติ การไม่มีธุรกรรมและแรงจูงใจในการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทาง
ปัญญา การที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพการประเมิน รวมทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการประเมินและขั้นตอนการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการขนาดย่อม 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถจ าแนกเป็นข้อเสนอแนะแนวทางได้ดังนี้  

 กรมพัฒนาธุรกิจควรพัฒนาระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยต้องมีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีส าหรับรองรับการช าระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และเชื่อมต่อสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจเข้ากับฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา นอกจากนี้ควรให้ผู้ให้หลักประกันสามารถ update ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันได้ด้วย เช่น การโอนสิทธิ การอนุญาต การ
ถูกฟ้องละเมิด เป็นต้น 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรสร้างตลาดกลางในการซื้อขาย หรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญา  
โดยที่ต้องพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็ว และโปร่งใส เพ่ือให้มี
จ านวนทรัพย์สินทางปัญญามากพอที่จะเป็นฐานข้อมูลส าหรับการท าธุรกรรมในตลาดกลาง 
นอกจากนี้แล้ว ควรมีมาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการให้เข้ามาท าธุรกรรมใน
การซื้อขายหรือเช่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลางมากกว่าการไปตกลงท ากันเอง 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรรวบรวมข้อมูลราคาของทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับการท าธุรกรรมในตลาดกลาง โดยที่สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้ที่เสนอขายหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ IP Market หรือ
รวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ าปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม 
56-1) 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย ควรร่วมกันจัดฝึกอบรมวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ให้กับทั้งธนาคารและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้แล้วควรมีการฝึกอบรมผู้ให้
หลักประกันให้มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือคุ้มครองสิทธิ รวมทั้ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจด้วย 

 กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลังควรเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ. การประเมินทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์
แห่งรัฐ และร่าง พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่อยู่
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ในความรับผิดชอบให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อสร้างให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่
น่าเชื่อถือ 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญาควรมีการผลักดันให้มีหน่วยงานหรือ
รัฐวิสาหกิจ เช่น บสย. ช่วยค้ าประกันเงินกู้ ให้กับผู้ที่ต้องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์หรือแหล่งเงินทุนอ่ืน  ทั้งนี้ 
บสย. อาจด าเนินการร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการ พัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีการผลิตสินค้า 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SME Bank) และบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ควรมีการเก็บและประมวล
ข้อมูลสถิติหนี้เสียของโครงการสินเชื่อที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน เพ่ือให้
มีฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงระดับคุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญา (IP rating) กับความ
เสี่ยงในการช าระหนี้ (default ratio) 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมทั้งระบบการชดเชยจากการถูก
ละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องรวดเร็วและเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิด้วย 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรมีการถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีที่
เป็นระบบ ชัดเจน และโปร่งใส ให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้สะดวกต่อขั้นตอน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งยังช่วยให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นด้วย 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรมีมาตรการที่ช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้กับผู้ที่ต้องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน 
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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 
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and/or debt financing. Their target companies are those with extremely 
high 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 Amer ica 
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 
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the basic elements to create an inducive environment by improving the IP 
registration and IP rights protection. On the other extreme, South Korean 
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 typesof 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 
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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 collaterals under the Business Security Act are also proceeded 
under the different laws. 
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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 
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Department of Intellectual 
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Enforcement  
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Court and Legal Executors, 
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However, the ecosystem in Thailand in its current form has several factors 
that do not facilitate IP financing. The unsynchronized, non-real time, manually-
updated 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 
บทน า 

1.1 ความเป็นมา 

เนื ่องด้วยนวัตกรรมมีบทบาทส าคัญยิ ่งต่อการส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมและ
บริการไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การปกป้องคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของนวัตกรรม
เหล่านั้นอย่างเหมาะสม และการสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
จะส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจได้มากขึ้น โดยพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558 (The Business Security Act) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้มีการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น 
เพื่อให้สถาบันการเงิน ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
ทราบถึงมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องมี แนว
ทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการยอมรับในหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 

การศึกษาในครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เ พื ่อให้ได้แนวทางการปฏิบัต ิในการน าทรัพย์ส ิน 
ทางปัญญาไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเพ่ือให้มี ข้อมูลของ
ต่างประเทศเรื่องระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น าไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
และเพ่ือให้มีแนวทางในการสร้างระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของไทย  

1.2 ขอบเขตในการศึกษา 

ขอบเขตในการศึกษาประกอบด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ก าหนดวิธีการศึกษาและแผนการด าเนินงานตามโครงการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1.2.2 ศึกษาและจัดท ารายงานข้อมูลเชิงลึกที ่เกี ่ยวข้องกับระบบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา และระบบการน าทรัพย์สินทางปัญญาใช้เป็นหลักทรัพย์ ค้ าประกันเงินกู้ของ
ต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์  
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และ
อินเดีย 
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1.2.3 ศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมของไทยในการสร้างระบบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ 

1.2.4 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้างต้นมาจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาโดยจัดประชุมสัมมนาใน 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 ครั้ง  และ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 1 ครั้ง  

1.2.5 สัมภาษณ์ผู ้มีส่วนในการก าหนดนโยบายภาครัฐหรือผู ้เ กี ่ยวข้อง หรือผู ้ที ่ได้ร ับ
ผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการนี้ อย่างน้อย 5 คน  

1.2.6 วิเคราะห์และจัดท ารายงานข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในการสร้างระบบ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่เอื้อต่อการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจ วิธ ีการหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม 
แนวทางของผู ้ท าการประเมิน แนวทางการจัดการทางบัญชีและการเง ินจากการประเมิน  
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค มาตรการส่งเสริมอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยงานหรือ
องค์กรที่จ าเป็นต้องมี 

1.2.7 จัดท าคู่มือส าหรับสถาบันการเงินในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็น
หลักทรัพย์ในการค้ าประกันการกู้เงิน 

1.3 วิธีการศึกษา 

การศึกษานี้มีขั้นตอนและวิธีการศึกษาดังนี้ 

1.3.1 ศึกษาภาพรวมของกระบวนการและขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใน
การระดมทุน 

การศึกษาเริ ่มจากการให้ภาพรวมของกระบวนการและขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในการระดมทุนและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตามรูปที่ 1.1 โดยขั้นตอนแรกเป็นการ
อธิบายวิธีการต่างๆ ในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน (IP- backed lending) การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นทุน (IP securitization) เช่น การแปลงสิทธิในการได้รับค่าเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต
ให้เป็นเงินก้อนในปัจจุบัน เป็นต้น และการจ าหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญา (IP sale and 
lease back) ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต้องการสภาพคล่องก็สามารถจ าหน่าย
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนครอบครองอยู ่ เช่น เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าที ่ทันสมัยและเช่า
เทคโนโลยีดังกล่าวต่อจากผู้ที่รับซื้อเทคโนโลยีดังกล่าว 

เมื่อธุรกิจเลือกรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
หาผู้ที่จะปล่อยกู้ หรือรับซื้อสิทธิในการได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต หรือ
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สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานดังกล่าวอาจเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือ 
non-bank อ่ืน ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ร ับการขอสินเชื ่อที ่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันหรือสิน ทรัพย์ที่
ต้องการแปลงเป็นทุนแล้ว ก็จะต้องมีการตรวจความมีอยู่จริงของทรัพยสินทางปัญญานั้น ๆ ซึ่ง
หมายความว่า หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องมีการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมทั้งต้องมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการโอน จ าน า จ านองสิทธิ หรือแปลงสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นทุนด้วย  

เมื่อผู้ให้กู้หรือผู้ซื้อสามารถยืนยันว่าผู้ที่ต้องการสินเชื่อหรือทุนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาดังกล่าวจริง และทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวปลอดจากภาระเงื่อนไขทางการเงินที่ผูกมัด
แล้ว ขั้นต่อไปคือ การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว มูลค่าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาจะขึ้นอยู ่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ ประการแรก คือ ผลประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ที่ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวสามารถสร้างได้ ประการที่สอง ราคาของทรัพย์สินทาง
ปัญญาดังกล่าวในตลาดรองซึ่งส าคัญในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถช าระหนี้ได้
ท าให้ผู้ให้กู้ต้องยึดและจ าหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในตลาด (โดยทั่วไปแล้ว ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่สามารถน าไปใช้ได้กับธุรกิจที่หลากหลายจะมีราคาในตลาดรองที่สูงกว่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เฉพาะเจาะจงส าหรับธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น) 

วิธีการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามี 3 วิธีหลักได้แก่ (1) การใช้ต้นทุน
การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญานั้น (the cost method) เช่น ต้นทุนในการได้มาซึ่งสิทธิบัตรใน
ยารักษาโรคอาจรวมถึงต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาต ารับยาดังกล่าว การทดสอบประสิทธิผลของ
ยา เป็นต้น (2) การใช้มูลค่าตลาด (market value method) จากการเปรียบเทียบราคาของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่คล้ายคลึงกันที่จ าหน่ายในตลาด และ (3) การใช้การคิดมูลค่าปัจจุบันของ
รายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว (income or economic benefit 
method) โดยแต่ละวิธีมีจุดเด่น จุดด้อยที่ต่างกัน การเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ทรัพย์สินทางปัญญา และความสามารถในการประมาณการตัวแปรต่าง  ๆ ที่ต้องใช้ในการค านวณ 
เช่น กระแสรายได้ ความเสี่ยงของการถูกกล่าวหาว่าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น ฯลฯ เพื่อให้การตีราคาทรัพย์สินทางปัญญามีความชัดเจนมากขึ้น รัฐอาจ
จัดท าคู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

ขั้นตอนสุดท้าย ในกรณีที่ธนาคารหรือ non-bank ตัดสินใจที่จะปล่อยกู้โดยมีทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน รัฐอาจจัดท ารูปแบบสัญญามาตรฐานเพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ ในขณะที่ธนาคารกลางจะต้องก าหนดกฎ กติกาเกี่ยวกับการให้
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น้ าหนักกับระดับความเสี่ยงของการปล่อยกู้ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการด ารงเงินส ารองของธนาคารพาณิชย์ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ปล่อยกู้  

 

รูปที่ 1.1 กระบวนการและขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุน 

 

             รัฐบาล                 ธุรกิจ      กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ธุรกิจ 
1.เลือกวิธีการระดมทุนจาก

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ธนาคาร/ 

non-bank 

2. ยืนยันความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

วางระบบการจดทะเบียน
การครอบครอง การโอน 
การให้เช่าทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

3.  เลือกวิธีการประเมิน
มูลค่าของทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

บริษัทรับประเมิน
มูลค่า/บริษัท

รับประกันมูลค่า 

ก าหนดหลักการในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่เป็นมาตรฐาน 

ธนาคาร 

/non-bank 

4. ผู้ประเมินประเมินมูลค่า
จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น โอกาส
ในการสร้างรายได้ ตลาดรอง 

ฯลฯ 

5. ท าสัญญาเงินกู้ 

ก าหนดแบบสัญญาที่เป็น
มาตรฐาน 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ด ารงเงินส ารองส าหรับ
เงินกู้ที่ใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
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1.3.2 ศึกษาและจัดท ารายงานข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับระบบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา และระบบการน าทรัพย์สินทางปัญญาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้
ของต่างประเทศ 

การศึกษาในส่วนนี ้ท าการศึกษาประสบการณ์ของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มาเลเซีย สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และอินเดีย ซึ่งประกอบด้วย 

 หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา  
การศึกษาในส่วนนี้กล่าวถึงวิธีการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ

เสนอแนวทางในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบของ “checklist” ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาและต่อบุคคลหรือ
องค์กรที่สนใจในการให้ปล่อยสินเชื่อหรือรับซื้อทรัพย์สินทางปัญญาโดยพิจารณาจากตัวอย่างของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักร  

 มาตรการต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาใน
ภาพรวม 

เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันและรายได้ให้กับภาคธุรกิจ หลายประเทศได้มีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมเงินทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาตรการใน
การส่งเสริมเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

(1) การส่งเสริมการเข้าถึงและความถูกต้องแม่นย าของข้อมูลการครอบครอง การโอนสิทธิ
และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ “คุณภาพ” 
ของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ในกรณีที่สหรัฐอเมริกาก าลังพิจารณาในการปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือที่จะให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงความเป็น
เจ้าของ หรือ ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่สร้างแรงจูงใจให้เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ การโอนสิทธิและการให้เช่าสิทธิ 

(2) การสร้างตลาดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ในกรณีสหราชอาณาจักรที่รัฐบาลส่งเสริม 
เว็บไซต์ให้เช่าลิขสิทธิ์ที่มีชื่อว่า Copyright Hub ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใน
ระดับพ้ืนฐานแก่ผู้สนใจในวงกว้างด้วย หรือในกรณีของประเทศเดนมาร์คที่ส านักงาน
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (Danish Patent and Trademark Office) ได้สร้าง IP 
Market Place ซึ่งเป็นเวบไซต์ที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถให้รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของตนเพ่ือจ าหน่ายหรือให้เช่าได้ 
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(3) การส่งเสริมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากการประเมิน
มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใน
การระดมทุน รัฐบาลจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างมาตรฐานในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือ เช่น สหภาพยุโรปมีการจดทะเบียนผู้ประเมินที่ได้รับการ
รับรอง หรือสิงคโปร์ที่จัดตั้ง Centre of Excellence for IP valuation โดยมีระบบการ
รับรอง (accreditation) ส าหรับผู้ประเมิน เป็นต้น 

การศึกษาในส่วนนี้จะศึกษาประสบการณ์ในการใช้มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ในหลากหลาย
ประเทศ โดยศึกษาในเชิงลึกใน 3 ประเทศที่มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ คณะผู้วิจัย
จะศึกษาจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 3 ประเทศจาก 9 ประเทศ 
ดังกล่าวข้างต้น 

การท าให้ธุรกิจสามารถน าทรัพย์สินทางปัญญามาระดมทุนหรือสร้างสภาพคล่องได้นั้นมี
กระบวนการและข้ันตอนที่ซับซ้อน และต้องการการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานที่หลากหลาย
การศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 

1. หน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

2. หน่วยงานที่ให้บริการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

4. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการให้สินเชื่อ 

5. หน่วยงานค้ าประกัน 

การวิจัยจะแนะน าผู้เล่นที่ส าคัญในตลาดทรัพย์สินทางปัญญา โดยศึกษาจากประสบการณ์
ในต่างประเทศว่า บริษัทหรือหน่วยงานเหล่านี ้มีกรอบภารกิจอย่างไร  ส าคัญอย่างไรในการ
สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมเงินทุนของภาคธุรกิจ และหน่วยงานหรือ
บริษัทเหล่านี้ได้รับความส าเร็จหรือล้มเหลวเพราะเหตุใด 

1.3.3 ศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมของไทยในการสร้างระบบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ 

 หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา  

แม้ทรัพย์สินทางปัญญาก าเนิดมาเป็นเวลานานแต่การปล่อยกู้โดยมีทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นสินทรัพย์ค้ าประกันซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ยังคงไม่แพร่หลายเท่าใดนั ก ทั้งนี้เนื่องจากเหตุ
ปัจจัยที่หลากหลาย เช่น ไม่มีการบันทึกทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์ในงบดุลของธุรกิจ 
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(ยกเว้นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการซื้อมา) ไม่มีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคา
ของทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีสถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่น  ๆ ที่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงจาก
การปล่อยกู ้บนหลักประกันที ่จ ับต้องไม่ได้ ไม่ม ีตลาดรองส าหรับทรัพย์สินทางปัญญา เช ่น 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการซื้อขายหรือประมูลทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่มี
สภาพคล่องต่างจาก ที่ดิน เครื่องจักร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ ฯลฯ  

การศึกษาในส่วนนี้จะวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการ
ระดมทุนจากงานวิจัยที่หลากหลาย เช่น ของ OECD (2015) Enquiries into Intellectual 
Property’s Economic Impact Chapter 9. IP-based financing of innovative firm ซึ่ง
รวบรวมลักษณะของปัญหาและอุปสรรคจากงานวิจัยและประสบการณ์ของประเทศสมาชิก และ 
Brassall and King (2013) Banking on IP? The Role of Intellectual Property and 
Intangible Assets in Facilitating Business Finance ซึ่งจัดท าขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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
ที่ทันสมัยและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด มีตลาดรองในการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่
อย่างไร มีการบันทึกทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ในงบการเงินของธุรกิจ
หรือไม่ และธนาคารมีการปล่อยกู้โดยพิจารณาถึงการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญามากน้อย
เพียงใด เป็นต้น 

นอกจากนี้ การศึกษาในส่วนนี้จะวิเคราะห์ว่า วิธีการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่ละวิธีมีจุดเด่น จุดด้อยที่ต่างกันอย่างไร และการเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย
ใดบ้าง โดยจะศึกษาจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์สถาบันการเงินที่มีการปล่อยกู้ให้กับบริษัท
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความโดดเด่นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME bank) ซึ่งให้ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี วงเงินสินเชื่อ 50 ,000 – 500,000 
บาทต่อราย โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน ส า นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สนช.) ซึ่งมีโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ซึ่งให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับ
โครงการนวัตกรรมต่อยอดผลงานวิจัย สิ ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรที ่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์  
เป็นต้น 

 มาตรการต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาใน
ภาพรวม 
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การศึกษาในส่วนนี้จะทบทวนนโยบายและมาตรการต่าง  ๆ ของรัฐในการส่งเสริมว่าผู้เล่น
เหล่านี ้มีจ านวนมากน้อยเพียงใดในประเทศไทยและมีรูปแบบและคุณสมบัติในเชิงโครงสร้าง
อย่างไร จากการสัมภาษณ์สถาบันการเงิน ธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท 
venture capital เป็นต้น 

1.3.4 ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คณะผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายภาครัฐ หรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการนี้ จากหน่วยงานต่าง  ๆ ประกอบด้วย 
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ส านักกฎหมาย 
Tilleke & Gibbins บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท UK Valuations and Agency 
จ ากัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายการก ากับสถาบันการเงิน) สมาคม
ธนาคารไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

1.3.5 จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในการสร้างระบบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 

การศึกษาในส่วนนี้จะวิเคราะห์และจัดท ารายงานข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการใน
การสร้างระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่เอ้ือต่อการน าทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ วิธ ีการหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่
เหมาะสม แนวทางของผู้ท าการประเมิน แนวทางการจัดการทางบัญชีและการเงินจากการประเมิน 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค มาตรการส่งเสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยงานหรือ
องค์กรที่จ าเป็นต้องมี 

การจัดท าข้อเสนอในส่วนนี้จะประมวลผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 1.3.1 –
1.3.3 ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่ 1.3.4 รวมทั้งข้อคิดเห็นที่ได้จากการจัด
ประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อที่ 1.3.6 เพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะ
แนวทางการด าเนินการฯ 

1.3.6 จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คณะผู้วิจัยจะด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีผู ้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 300 คน โดยแบ่งการจัด
สัมมนาได้ดังนี้ 

 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นใน 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 ครั้ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้  



บทที่ 1 บทน ำ 

9 

 จัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษา 1 ครั้ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คณะที่ปรึกษาจะ
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย รวมถึงสถาบันการเงินการธนาคาร บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บริษัท venture capital ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัทกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษัทที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์
แห่งชาติ (SIPA) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) นักวิชาการ รวมทั้งบริษัทขนาด
กลางและขนาดย่อมที่สนใจ เป็นต้น 

1.3.7 แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานโครงการประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

กิจกรรม เดือนที่ 
1 2 3 4 5 6 7 

1. ก าหนดวิธีการศึกษาและแผนการด าเนินงาน        
2. ส่งมอบงานงวดที่ 1        

3. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา และระบบการน าทรัพย์สินทาง
ป ัญญา ใช ้เ ป ็นหล ักทร ัพย ์ค้ าประก ัน เ ง ินกู ้ขอ ง
ต่างประเทศ 

       

4. ส่งมอบงานงวดที่ 2        
5. ศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมของไทยในการ
สร้างระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

       

6. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง        
7. จ ัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในส่ว น
ภูมิภาค 

       

8. ส่งมอบงานงวดที่ 3     .
 

  

9. จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในการ
สร้างระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทยฯ 

       

10 .  จ ัดประช ุมส ัมมนาระดมความค ิด เห ็น ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

       

11. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมบทสรุปผู้บริหาร
ในรูปเล่มหนังสือและรูปแบบ CD/DVD  
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กิจกรรม เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 
12. คู่มือส าหรับสถาบันการเงินในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปเล่มหนังสือและรูปแบบ 
CD/DVD 
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บทที่ 2 
การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยทั่วไปแล้วธุรกิจขนาดย่อมที่เพิ่งจัดตั ้งขึ ้นมาได้ไม่นานและเป็นธุ รกิจที ่เน้นการท า
นวัตกรรม (innovative) เช่น บริษัทซอฟต์แวร์ มักจะต้องพึ่งพาเงินทุนที่ระดมมาจากสมาชิกที่
เป็นผู้ที่ก่อตั้งกันเองเนื่องจากขาดสินทรัพย์ที่จับต้องได้ที่สามารถใช้ในการค้ าประกันหรือผลการ
ประกอบธุรกิจในอดีตที ่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันความสามารถในกา รช าระหนี ้ท าให้ไม่
สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ ส าหรับธุรกิจเหล่านี้ ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตร หรือ เครื่องหมายการค้าเป็นสินทรัพย์ส าคัญที่ธุรกิจสร้างขึ้นมา  หากสามารถน าไปใช้ใน
การระดมทุนได้ก็จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีโอกาสในการเติบโตได้มากขึ้น   

การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญามี 4 รูปแบบหลักได้แก่  

(1) การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน (IP-backed lending)  
(2) การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน (IP securitization) เช่น การแปลงสิทธิ

ในการได้รับคา่เช่าทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคตให้เป็นเงินก้อนในปัจจุบัน เป็นต้น  
(3) การจ าหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญา (IP sale and lease back) ในกรณีที่

เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต้องการสภาพคล่องก็สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ตนครอบครองอยู่ เช่น เทคโนโลยี ในการผลิตสินค้าที่ทันสมัยและเช่า
เทคโนโลยีของตนเองกลับคืนมาจากผู้ที่รับซื้อเทคโนโลยีดังกล่าวไป 

(4) การร่วมทุน (Venture Capital Equity Investment) 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน 

ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถใช้เป็นสินทรัพย์ค้ าประกันได้ ในกรณีที ่ธ ุรกิจลูกหนี ้ไม่
สามารถช าระหนี้ได้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินทางปัญญา
ดังกล่าวได้ โดยทั่วไปแล้ว สถาบันการเงินจะเลือกปล่อยกู้ในลักษณะนี้เฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา
ที่สามารถสร้างกระแสรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน เช่น ลิขสิทธิ์เพลงของนักร้องที่มีชื่อเสียง หรือ
ลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์ของสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ที่ท ารายได้สูง เป็นต้น ส าหรับสิทธิบัตรนั้น สาขา
ธุรกิจที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการกู้ยืมเงินมากที่สุดได้แก่ ธุรกิจซอฟต์แวร์และเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลดิจิทัล หรือการสื่อสารระบบดิจิทัล ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ 
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และ ธุรกิจ semiconductors1 และบริษัทที่มีการใช้ IP backed lending มากที่สุดได้แก่ บริษัท 
General Motors ซึ่งประกอบธุรกิจรถยนต์   

โดยส่วนมาก บริษัทขนาดใหญ่จะสามารถกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากมี
กระแสรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ค้ าประกันที่ชัดเจนและแน่นอน การส ารวจ SMEs 
4,300 รายในประเทศเยอรมนี พบว่ามีเพียงร้อยละ 2.2 เท่านั้นที่แจ้งว่ามีการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในการค้ าประกันเงินกู้2 ดังนั้น การส่งเสริมให้ SMEs ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้นั้นมักต้องพ่ึงพาการสนับสนุนจากภาครัฐตามที่จะมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป  

การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันนั้นเป็นที่แพร่หลายใน
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมากที่สุด ส าหรับสถาบันการเงินที ่ให้บริการกู ้เงินโดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันที่โดดเด่น ได้แก่ JP Morgan Chase Bank of America 
และ Citibank ส าหรับสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร (หมายถึง สถาบันการเงินที่ไม่รับเงิน
ฝาก) ที่โดดเด่นในการปล่อยกู้ได้แก่ GE Capital ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล Jefferies 
Finance LLC ซึ่งประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ (investment banking) และ CPPIB Credit 
Investments Inc. ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนบ าเหน็จบ านาญของแคนาดา 

อนึ ่ง สถาบันการเง ินที ่ไม ่ใช ่ธนาคารเหล่านี ้ม ีข ้อได้เปรียบ ธนาคารพาณิชย์ คือ ไม่
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของธนาคารกลางว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนขั้นต่ า (capital 
adequacy requirement) ตามเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินสากล Basel III 
ซึ่งมีระบบในการถ่วงน้ าหนักความเสี่ยงของเงินกู้  ท าให้ธนาคารมีข้อจ ากัดในการปล่อยกู้ให้กับ
ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (intangible assets) เช่นทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์มัก
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันที่ “เพิ่มเติม” จากสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น 
อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น 

                                           
1 Relecura Intellience Report (2015), IP backed financing: Overview of Trends.สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau) (2007). Immaterielle Vermögenswerte und Unternehmens- 
finanzierung, 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 การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน (IP securitization) 

การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนหมายถึงการที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาออก
หลักทรัพย์หรือตราสารเงิน เช่น หุ้นกู้เพื่อจ าหน่ายในตลาดทุนโดยใช้สิทธิในกระแสรายได้ที่เกิด
จากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ เช่น รายได้จากลิขสิทธิ์เพลง เป็นต้น ในการด าเนินการ
ดังกล่าว จะต้องมีการจัดตั้ง “บริษัทเฉพาะ” หรือ Special Purpose Vehicle (SPV) ขึ้นมาเพื่อ
รับโอนสิทธิดังกล่าวแล้วจึงให้ SPV ดังกล่าวออกหลักทรัพย์หรือตราสารเงินให้แก่นักลงทุน 

การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนครั ้งส าคัญในธุรกิจเพลง คือ ในปี ค.ศ. 1997 
นักร้องชาวอังกฤษชื่อดัง คือ เดวิด โบวี่ย์ ออกหุ้นอายุ 15 ปี มูลค่า 55 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
โดยการน าเอาสิทธิในเพลงเก่า ๆ ของเขามาเป็นหลักประกัน อนึ่ง เมื่อหุ้นกู้ดังกล่าวครบก าหนดไถ่
ถอนแล้ว สิทธิในค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ก็จะกลับไปสู่เจ้าของเดิม 

การที่เดวิด โบวี ่สามารถระดมทุนดังกล่าวได้ เพราะว่ามีเพลงจ านวนมากที่เป็นทั ้ง
ผู้ประพันธ์เพลงและร้องเพลงเอง ท าให้เดวิดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเหล่านั้นโดยสมบูรณ์ต่างจาก
นักร้องอ่ืน ๆ อีกหลายรายที่มีการแสดงคอนเสิร์ตในลักษณะของวงดนตรี นอกจากนี้แล้ว เดวิดยัง
ไม่เคยโอนสิทธิให้แก่ค่ายเพลงใด ๆ หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 7.9 การด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้เขาสามารถลดภาระภาษีรายได้ และ สามารถน าเงินก่อนที่ได้จากการจ าหน่ายหุ้นกู้
ไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ3 แต่การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลงย่อมมีความเสี่ยง เช่น 
การออกหุ้นกู้ของนักร้องชื่อดังอีกราย คือ Led Zappelin ในปี ค.ศ. 1998 สุดท้ายแล้วล้มเหลว
เพราะรสนิยมในการฟังเพลงร็อคแบบดั้งเดิมของผู้ฟังจากแถบทวีปเอเซียเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว 

นอกจากธุรกิจเพลงแล้ว ธุรกิจภาพยนตร์ก็นิยมใช้ลิขสิทธิ ์ในการระดมทุนในลักษณะ
ดังกล่าว เช่นในปี ค.ศ. 1996 สตูดิโอภาพยนต์เก่าแก่ที่เป็นที่รู้จัก คือ Twentieth Century Fox 
ได้แปลงรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์ที่จะสร้างใน 3 ปีหลังจากนั้นเป็นทุนโดยการออกหุ้นกู้
เป็นมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านเหรียญ สรอ. หรือแม้แต่ทีมฟุตบอล New Castle United Football 
Club ก็แปลงรายได้ค่าตั๋วชมการแข่งขันและการจ าหน่ายของที่ระลึกเป็นทุนในลักษณะดังกล่าว 

ในกรณีของเครื่องหมายการค้าก็มีการระดมทุนในลักษณะเดียวกัน ที่ผ่านมามีบริษัทขนาด
ใหญ่ที่แปลงเครื่องหมายการค้าของตนเป็นทุน เช่น Guess บริษัทผลิตเสื้อผ้าตลอดจนเครื่อง 

                                           
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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แต่งกาย บริษัท Bill Bass บริษัทจ าหน่ายกรอบแว่นตาหรูจากออสเตรเลีย และ Candies ซึ่งเป็น
บริษัทเสื้อผ้าและรองเท้าสตรี เป็นต้น 

การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่กล่าวถึงมาล้วนเป็นการแปลง “สิทธิในค่าเช่า
ทรัพย์สินทางปัญญา” ให้เป็นทุน หรือที่เรียกว่า royalty interest securitization ซึ่งใช้เฉพาะ
ส าหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีกระแสรายได้ที่แน่นอนและเป็นที่ประจักษ์เท่านั้น ส าหรับธุรกิจใหม่
ที ่ยังไม่สามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู ่จะต้องแปลง “สิทธิในรายได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา” หรือที่เรียกว่า revenue interest securitization โดยนักลงทุนที่ซื้อสิทธิ
ดังกล่าวจะต้องพร้อมรับความเสี่ยงจากการประมาณการกระแสรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการให้เช่า
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือจากการผลิตสินค้าหรือบริการจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในอนาคต   
โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนดังกล่าวจะเข้ามาถือหุ้นในธุรกิจด้วย และมักจะก าหนดเงื่อนไขในการรับ
ซื้อหน่วยลงทุน เช่น หุ้นกู้ ว่าจะเป็นไปตามดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานของธุรกิจที่ก าหนดไว้เป็น
ระยะๆ เพ่ือจ ากัดความเสี่ยง 

การแปลงสิทธิในสิทธิบัตรให้เป็นทุน ที่ผ่านมายังไม่แพร่หลายเท่ากับในกรณีของลิขสิทธิ์
หรือเครื่องหมายการค้าตามตัวอย่างที่ได้กล่าวมาเนื่องจากกระแสรายได้จากการใช้สิทธิบัตรมี
ความไม่แน่นอนสูงกว่า เช่น เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรอาจตกยุคหรือสิทธิบัตรอาจถูกท้าทายว่า
ละเมิดสิทธิบัตรอ่ืนๆ เป็นต้น 

ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีการก าหนดนโยบายการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน  โดยมี
ว ัตถุประสงค์เพื ่อให้ผู ้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเง ินทุน โดยใช้ทรัพย์ส ินที่
ครอบครองอยู่เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อน าไปลงทุน ซึ่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นหนึ ่งในประเภททรัพย์สินที่สามารถน ามาแปลงเป็นทุนได้ภายใต้นโยบายการแปลง
ทรัพย์สินเป็นทุน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) เป็นสถาบัน
การเงินของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามนโยบายนี้ โดยธนาคารมีการปล่อยกู้ให้กับ
ผู้ประกอบการหลายราย อาทิ บริษัท พ็อพไอดอลส์ จ ากัด ที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
การกู้เงิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรัตนแฮนดี้วู๊ด เจ้าของแบรนด์ “Life House” บริษัท เอช เอ พลัส 
จ ากัด เจ้าของแบรนด์ “Cheveox” เป็นต้น  

2.3 การจ าหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญา (IP sale and lease back) 

วิธีการระดมทุนโดยการจ าหน่ายและเช่าคืนสินทรัพย์มีมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว 
เพียงแต่สินทรัพย์ที ่ใช้ระดมทุนมักจะจ ากัดเฉพาะสินทรัพย์ที ่จับต้องได้เท่านั ้น เช่น โรงงาน 
เครื่องจักร และ อุปกรณ์ จึงสามารถน ามาปรับใช้กับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซึ่งโดยหลักการแล้วเป็นสินทรัพย์ที ่เหมาะในการจ าหน่ายและเช่าคืน  เนื ่องจากไม่
จ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายเพราะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญามิใช่สินทรัพย์ทางกายภาพ ท าให้การ
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โอนความเป็นเจ้าของไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง กล่าวคือ ประมาณ  
ร้อยละ 25 ถึง 80 ของมูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจที่ใช้ความรู้เข้มข้นอีกด้วย   

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาต้องการเอกสารที่ เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ การบันทึกการโอนโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการออกใบรับรองกรรมสิทธิ์  

การจ าหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญาเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่
ผู ้ประกอบการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตรในเทคโนโลยีการผลิตใหม่ที่
ต้องการเงินก้อนในการลงทุนเพื่อที ่จะขยายกิจการหรือลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอื่น  ๆ ก็
สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเช่า
สิทธิบัตรที่ตนเองได้จ าหน่ายไปแล้วกลับคืนมาเพื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการผลิตสินค้าหรือ
บริการได้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการดังกล่าวท าให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเงินก้อน
และยังสามารถประกอบธุรกิจแบบเดิมได้ในลักษณะของการเช่าซื้อทรัพย์สินอ่ืน  ๆ เช่น เครื่องจักร 

โดยทั ่วไปแล้ว สัญญาเช่าคืนฯ มักจะเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเดิม
สามารถซื้อคืนทรัพย์สินฯ ที่ตนจ าหน่ายไปเพื่อระดมทุนได้ในราคาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า วิธีการ
ดังกล่าวจะต่างจากในกรณีของการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนตรงที่ในกรณีนี้จะมีการโอน
ความเป็นเจ้าของจากผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมไปสู่บริษัทหรือผู้ลงทุน ในขณะที่ในกรณีของการแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนั้นจะเป็นการแปลงเฉพาะ “สิทธิในรายได้ที่เกิดจากค่าเช่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา” ตามระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

2.4 การร่วมทุน (Venture Capital Equity Investment) 

บริษัทร่วมทุน หรือ Venture Capital เป็นบริษัทที่มีรูปแบบการลงทุนโดยเข้าไปถือหุ้นใน
บริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัท start up หรืออาจให้เงินสินเชื่อเพ่ือน าไปลงทุน โดยธุรกิจที่ Venture 
Capital ให้ความสนใจเข้าไปลงทุนมักเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการพิจารณาลงทุนของ venture capital ในธุรกิจ start up ไม่ได้เน้นเรื่อง
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง แต่จะพิจารณาจาก 1) สินค้าของธุรกิจ start up ต้อง
มีตลาดรองรับ มีศักยภาพในการท าธุรกิจดี 2) ตลาดจะต้องใหญ่พอและเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
3) จะต้องไม่มีคู่แข่งท่ีสามารถมาแข่งได้ในช่วงเวลาอันรวดเร็ว 

หากธุรกิจ start up มีทรัพย์สินทางปัญญาด้วย venture capital จะพิจารณาทรัพย์สิน
ทางปัญญาควบคู่ไปด้วยโดยพิจารณาว่า หากเป็นธุรกิจที่มีรายละเอียดทางบัญชี และการเงินแสดง
ไว้ชัดเจน จะประเมินจากกระแสเงินสดและประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้น แต่หากธุรกิจที่เพิ่ง
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จัดตั้งใหม่ไม่มีรายละเอียดทางบัญชี และการเงินแสดงไว้  จะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัท
ต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายกัน4  

2.5 สรุป 

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนที่ผ่านมานั้นแพร่หลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจไปสู่กิจการที่เน้นการใช้ความรู้เข้มข้นท าให้ทรัพย์สินทางปัญญา
กลายเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญของธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารข้อมูลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้นคิดเทคโนโลยีใหม่  ๆ 
ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นก็ดี 
ท าให้มีความต้องการที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนมากขึ้น  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้และมีความซับซ้อน
ทางเทคนิคสูง ท าให้การประเมินได้อย่างแม่นย าเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้แล้ว ทรัพย์สินทางปัญญา
ต่างจากสินทรัพย์ทั่วไปที่ยังไม่มีตลาดรองที่เพียงพอ ท าให้ไม่เหมาะจะเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการค้ า
ประกัน สถาบันการเงินที่มีการปล่อยกู้โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันหรือที่มี
การลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องมีกระบวนการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้น ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน ามาระดมทุน
ได้จะต้องมีมูลค่าขั้นต่ าเพื่อที่จะให้คุ้มทุนในการพิจารณา งานวิจัยของ de Vries (2011) ระบุว่า
มูลค่าดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านยูโร หรือ 120 ล้านบาท5 ซึ่งหมายความว่าธุรกิจขนาดย่อม
อาจไม่สามารถเข้าถึงตลาดการเงินที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันได้หากปราศจากการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ดังจะเห็นในบทต่อไปว่า รัฐมักจะมีมาตรการในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ SMEs 

                                           
4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Venture Capital 
5 Dominic de Vries (2011), Leveraging Patents Financially: A Company Perspective, Gabler Verlag, the 
Netherlands. 
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บทที่ 3 
วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

การศึกษาในบทนี้ประกอบด้วยการศึกษาใน 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาหลักเกณฑ์การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนที่สองเป็นการยกตัวอย่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาในกรณีศึกษาของการประเมินมูลค่าตราสินค้า ZARA และส่วนสุดท้าย เป็นการสรุปผล
การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

3.1 หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา คือ การประเมินผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่
จะได้รับในอนาคตของผู้ครอบครองหรือผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งแนวทางในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ   

3.1.1 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเชิงปริมาณ 

การประเมินมูลค่าในเชิงปริมาณของทรัพย์สินทางปัญญามีหลักการประเมินหลากหลาย
ขึ้นกับสมมติฐานที่น ามาใช้ประเมิน แม้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะมีลักษณะเหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกันก็ตาม แต่วิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าอาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ แนวทางในการ
ประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงินมีหลายวิธีการมาก ซึ่งพัฒนามาจากวิธีการประเมินมูลค่าพื้นฐานเพื่อ
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยการเพิ่มเติมตัวแปร หรือปัจจัยที่เหมาะสมกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อให้สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินทางปัญญา  ดังนั้น การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเชิงปริมาณ จึงประกอบไปด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินมูลค่าแบบ
พ้ืนฐาน และการประเมินมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้วิธีพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.1.1 วิธีการประเมินมูลค่าพื้นฐาน 

วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่ได้ผลลัพธ์
ออกมาเป็นตัวเงินที่ชัดเจนว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการประเมินนั้นมีมูลค่าเท่าใด ซึ่งมี 3 
วิธีการ ได้แก่ 1) การประเมินมูลค่าจากต้นทุน 2) การประเมินมูลค่าจากการเปรียบเทียบราคา
ตลาด และ 3) การประเมินมูลค่าจากรายได้ 

1) กำรประเมินมูลค่ำจำกต้นทุนของทรัพย์สินทำงปัญญำ (Cost-based approach) 

การประเมินมูลค่าจากต้นทุนของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการค านวณมูลค่าจากต้นทุนใน
การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่ก าลังประเมิน ด้วยต้นทุนที่เป็นราคาปัจจุบัน  (Reproduction 
cost) หรือประมาณการต้นทุนที่จ าเป็นต้องใช้ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถทดแทน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ก าลังประเมิน (Replacement cost) 
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ในการค านวณมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าว จึงน าเอาต้นทุนในการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา 
ตั้งแต่ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงต้นทุนจากค่าแรง ค่าบุคลากร ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ต้นทุนการจัดท าต้นแบบสินค้า/บริการ ต้นทุนการทดสอบและทดลอง ตลอดจน ต้นทุนการ
ด าเนินการทางกฎหมาย เช่น การออกใบอนุญาต เป็นต้น ซึ ่งในการประเมินดังกล่าวจะต้อง
พิจารณาด้วยว่าหากสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาได้นั้นจะต้องผ่านการทดลองหลายครั้ง หรือมีความล้มเหลว
ในการวิจัยหลายครั้ง ก็จะต้องน าต้นทุนทางด้านการเงินส าหรับเงินทุนที่ใช้ไปเหล่านั้นรว มเข้ามา
เป็นต้นทุนของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย  

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าจากต้นทุนมีความเหมาะสมกับทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถ
เลียนแบบหรือท าซ้ าได้ง่าย หรือมักใช้ในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญายังไม่ได้ถูกน ามาท าการตลาด 
เช่น เทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงแรกของการพัฒนา เป็นต้น  

แนวทางในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาวิธีนี ้ เป็นวิธีการที ่ง่ายกว่าแนว
ทางการประเมินอื่น ๆ เนื่องจากข้อมูลที่จ าเป็นสามารถหาได้จากงบการเงินของบริษัทและใช้
สมมติฐานในการค านวณน้อย หากแต่มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ค านวณจากต้นทุนกลับมิได้
สะท้อนมูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญหาได้อย่างแท้จริง  เนื่องจากต้นทุนไม่ได้
สะท้อนความสามารถในการท าตลาดได้ เช่น ต้นทุนในการได้มาซึ่งเครื่องหมายทางการค้า มักจะ
น้อยกว่าก าไรที่เครื่องหมายทางการค้าสามารถสร้างเพิ่มให้แก่บริษัท ด้วยเหตุนี้ มูลค่าที่ประเมิน
จากต้นทุนจึงมักเป็นมูลค่าขั้นต่ าของมูลค่าที่แท้จริง หรือในกรณีตรงกันข้าม การพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่อาจต้องใช้ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาสูงมาก หากแต่เทคโนโลยีนั ้นไม่เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค ท าให้มูลค่าที่ค านวณจากต้นทุนสูงกว่าก าไรที่อาจสร้างได้จากเทคโนโลยีนี้  

ทั้งนี้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการค านวณจากต้นทุนดังกล่าวมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

1. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดโดย
ละเอียด ซึ่งอาจมีการบันทึกเป็นรายชั่วโมงส าหรับต้นทุนแต่ละประเภท  

2. ค านวณต้นทุนแต่ละประเภทที่ใช้ไปกับการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 

3. จะได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวอย่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากต้นทุน เช่น  บริษัท ก เป็นบริษัทคิดค้น
นวัตกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถจดสิทธิบัตรส าหรับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังไม่ได้น าไปผลิตจริง สิทธิบัตรนี้จึงมีความเสี่ยงในการหารายได้
สูง จึงสามารถใช้วิธีการประเมินต้นทุนในการหามูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยขั้นตอนในการประเมิน
ด้วยวิธีการต้นทุนส าหรับบริษัท ก มีดังนี้ 

1. พิจารณาว่ามีการใช้ทรัพยากรใดบ้างในการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ขั้นแรกตลอดจนการ

ทดสอบเท่าใด 
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2. พิจารณาต้นทุนของทรัพยากรแต่ละชนิดของบริษัท โดยดูจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตาม

บัญชีในกรณีของต้นทุนค่าด าเนินการ ต้นทุนบุคลากร และพิจารณาต้นทุนในด้านค่าเสีย

โอกาสของเงินทุนที่ใช้ไปในการวิจัยและพัฒนาที่อาจถูกน าไปใช้ในกิจกรรมประเภทอ่ืน 

3. ท าการคูณจ านวนทรัพยากรที่ใช้กับต้นทุนต่อหน่วยของทรัพยากรแต่ละชนิด 

4. รวมต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

ตารางที่ 3.1 ตารางการค านวณต้นทุนส าหรับ บริษัท ก 

 
ขั้นที ่  

ประเภทของต้นทุน/ทรัพยากร 

ค่าจ้างบุคลากร ค่าบริหารจัดการ ค่าด าเนินการ เงินทุน 

1 จ านวนทรัพยากร 
ที่ใช้ (ช่ัวโมง) 

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

2 ต้นทุนต่อหน่วย  
(บาท/ช่ัวโมง) 

800 800 1,500 1,000 

3 ต้นทุนของแต่ละ
ทรัพยากร (บาท)  
 (1) x (2) = (3) 

1,400,000 2,000,000 4,200,000 3,500,000 

4 ต้นทุนทั้งหมด = 11,100,000 ล้านบาท  (=1,400,000 + 2,000,000 + 4,200,000 + 3,500,000) 

หมายเหตุ: 1. จ านวนชั่วโมงของการพัฒนา คือ จ านวนเวลาทั้งหมดที่ใช้เพื่อการพัฒนาซอฟแวร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

2. ต้นทุนต่อชั่วโมง ค านวนจากต้นทุนที่ใช้/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  

จากตัวอย่างการค านวณต้นทุนของการพัฒนาซอฟแวร์ของบริษัท ก พบว่า ต้นทุนสุทธิ
ของการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่ากับ 11.1 ล้านบาท หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับ 11.1 ล้าน
บาท 

2) กำรประเมินมูลค่ำจำกกำรเปรียบเทียบรำคำตลำดของทรัพย์สินทำงปัญญำ  (Market-
based approach) 

การประเมินมูลค่าจากราคาตลาดนี้อยู่บนสมมติฐานที่ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะ
เหมือนกันสามารถเปรียบเทียบราคากันได้ หากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสามารถหา
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่สามารถเทียบเคียงกันได้ในอดีตก็สามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงของ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยง่าย เนื่องจากการซื้อขายสินค้าในตลาดเป็นมูลค่าที่ได้รับการยอมรับ
จากผู้ขายและผู้ซื้อ 

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดมีขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
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1. ขั้นตอนการก าหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะประเมิน
มูลค่ากับทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ 

2. ขั้นตอนการก าหนดราคาส าหรับทรัพย์สินทางปัญญา โดยพิจารณา เปรียบเทียบอย่าง
น้อย 2-3 คู่เพ่ือให้คุณลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญามีความใกล้เคียงกันมากที่สุด และเพื่อความ
แม่นย าของมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์และประมวลผลมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา  

ตัวอย่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากการเปรียบเทียบราคาตลาด เช่น 
บริษัท ข ต้องการประเมินมูลค่าซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองและใช้งานภายในบริษัท บริษัท ข 
จะต้องท าตามขั้นตอน 3 ขั้น ดังนี้ 

1. พิจารณาคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ของตนเอง เพ่ือที่จะได้หาคู่เปรียบเทียบได้อย่างถูกต้อง 

2. ท าการหาทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มี

ทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นใดเหมือนกัน จึงควรหาทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงกัน 2 หรือ 3 ชิ้น เพ่ือเปรียบเทียบ (ตารางที่ 3.2) 

3. เปรียบเทียบราคากับคู่เทียบที่มีความคล้ายคลึงมากท่ีสุด   

ตารางที่ 3.2 การก าหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เปรียบเทียบได้ 

 คุณลักษณะแต่ละด้านที่เปรียบเทียบ 

ซอฟต์แวร์ ความสามารถ
พ้ืนฐาน 

การประยุกต์ใช้
ของโปรแกรม 

ส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งาน 

ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

ความสามารถใน
การเชื่อมโยงข้อมูล 

ซอฟต์แวร์
ตัวอย่างที่พัฒนา 

/ / / / / 

คู่เปรียบเทียบ 1 / x / x / 

คู่เปรียบเทียบ 2 / / / / / 

คู่เปรียบเทียบ 3 / / / x x 

คู่เปรียบเทียบ 4 / / / x x 

ที่มา : ดัดแปลงจาก ศรตม์ ดิษฐปาน (2555) . การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้. 
วิทยานิพนธ์ นิติศาสศตรมหา-บัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 73-75. 

 

จากตารางที่ 3.2 จะเห็นได้ว่า การค านวณมูลค่าซอฟแวร์จากราคาตลาดนั้น ต้องหา
ซอฟแวร์ที่คุณสมบัติและลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับซอฟแวร์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งในที่นี้ได้มีการ
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หาซอฟแวร์เพ่ือน ามาเปรียบเทียบทั้งหมด 4 ชนิด (คู่เปรียบเทียบ 1-4) โดยพิจารณาคุณสมบัติ 5 
ด้าน ได้แก่  

1. ความสามารถพ้ืนฐานของซอฟแวร์ 

2. การประยุกต์ใช้ของโปรแกรม 

3. ส่วนของการติดต่อผู้ใช้งาน 

4. ประสิทธิภาพการท างานของซอฟแวร์ 

5. ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลของซอฟแวร์ 

ทั้งนี้ จากตัวอย่างที่ได้กล่าวถึงได้มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานของ
ซอฟต์แวร์ตัวอย่าง แล้วพบว่า ซอฟแวร์ที ่ประดิษฐ์ขึ ้นมานั ้นมีความคล้ายคลึงกับซอฟแวร์คู่
เปรียบเทียบ 2 มากที่สุด ดังนั้น เมื่อสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาได้แล้วนั้น 
จะท าให้ทราบราคาเปรียบเทียบของซอฟต์แวร์ดังกล่าว ตามตารางที่ 3.3  

ตารางที่ 3.3 การก าหนดราคาโดยประเมินจากมูลค่าของซอฟต์แวร์ที่น ามาเปรียบเทียบ (คู่
เปรียบเทียบ 2)  

รายการ ราคาของซอฟต์แวร์ 
คู่เปรียบเทียบ 2 

จ านวน
คน 

ระยะเวลา 

การใช้งาน 
(ปี) 

มูลค่าสุทธิ 

(บาท) 

ราคาของซอฟต์แวร์ 1,800,000 บาท -  1,800,000  

ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้บริหารระบบ 36,000 บาท (ต่อคนต่อปี) 5 5 900,000 

(= 36,000 x 5 x5) 

ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ใช้งาน 10,800 บาท (ต่อคนต่อปี) 100 5 5,400,000 

( = 10,800 x 100 x 5) 

ค่าบ ารุงรักษา ร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียม -  1,890,000 

ราคาตลาดสุทธิ (=1,800,000 + 900,000 + 5,400,000 + 1,890,000) 9,990,000 

ที่มา : ดัดแปลงจาก ศรตม์ ดิษฐปาน (2555) . การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้. 
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหา-บัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 73 -75. 

 

จากตัวอย่างการประเมินมูลค่ามูลค่าทรัพย์ส ินทางปัญญาด้วยการเปรียบเทียบกับ
ซอฟต์แวร์ที่มีการจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด ท าให้ทราบว่าซอฟต์แวร์ที่บริษัท ข ผลิตขึ้นมาและใช้
ภายในบริษัท มีมูลค่าเท่ากับ 9,990,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าทางตลาดของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิ ธีการนี้มีความ
ยุ่งยากเช่นกัน กล่าวคือ ในทางทฤษฎี ผู ้ประเมินสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาของ
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ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันที่มีในตลาด หากแต่ในทางปฏิบัติแล้ว
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากในการหาทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมือนกัน เนื่องจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาทุกชิ้นมีความเฉพาะตัว (Uniqueness) ดังนั้น การประเมินด้วยราคาตลาดจึงจ าเป็นต้อง
ประเมินความเหมือนหรือความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญาที่น ามาใช้เปรียบเทียบ และต้อง
ปรับมูลค่าตามความแตกต่างเหล่านั้นให้เหมาะสมกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ก าลังประเมินค่าอยู่ 

นอกจากนี้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการซื้อขายหรือการให้เช่า
สิทธิค่อนข้างเป็นความลับ ซึ่งไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีกฎให้รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น และประเทศไทยก็ไม่มีกลไกที่เป็น
ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการบันทึกและรวบรวมความต้องการซื้อขายตลอดจนข้อมูล
ธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา จึงท าให้ยากต่อการหาข้อมูลมาเปรียบเทียบคุณลักษณะ
เพ่ือประเมินมูลค่า  

3) กำรประเมินมูลค่ำจำกรำยได้หรือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรใช้ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ (Income-based approach) 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตจากการถือครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้ข้อมูลแผนการท าธุรกิจเป็นสมมติฐาน
เบื้องต้นในการประเมิน ท าให้วิธีการนี้เป็นที่นิยมในวงการธุรกิจ เพราะสะท้อนผลตอบแทนที่จะ
เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าวิธีการประเมินจากต้นทุน  

วิธีการประเมินรายได้เป็นวิธีทางการเงินเพื่อหามูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิ น หรืออีกนัย
หนึ่งคือ การประเมินมูลค่าจากรายได้นั้นอาจคิดจากมูลค่าทางรายได้ที่เป็นปัจจุบัน (Net Present 
Value) โดยใช้ส่วนอัตราส่วนลดจากกระแสเงินสดมาเป็นตัวค านวณ  ตามสมการด้านล่างดังนี้  

  
   

     
 

   

      
 

   

      
   

โดยที่  V  คือ  มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 

 CF  คือ  ปริมาณของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละช่วงเวลา 

 i คือ  อัตราส่วนลด ซึ่งหมายถึงอัตราผลตอบแทนของนักลงทุน 

ที่จะได้รับจากทรัพย์สินทางปัญญา 

 ตัวเลข 1,2,3,... ระบุว่าเป็นกระแสเงินสดสุทธิในปีที่ 1 2 และ 3 ตามล าดับ  

การประเมินโดยใช้สมการกระแสเงินสดสุทธินี ้มักคิดตลอดระยะเวลาการใช้งานของ
ทรัพย์สินทางปัญญา (Remaining useful life: RUL) หมายความว่า การประเมินมูลค่าสิทธิบัตร
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จะค านวณมูลค่าจากจ านวนปีที ่ได้รับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ เช่นเดียวกับลิขสิทธิ ์ ในขณะที่
เครื่องหมายทางการค้ามีระยะเวลาคุ้มครองที่ไม่มีที่สิ้นสุด 

ทั ้งนี ้ ข ้อม ูลที ่ใช ้ประกอบการประเมินดังกล ่าวประกอบด้วย มูลค่าและอัตราการ
เปลี ่ยนแปลงของกระแสรายได้สุทธิในอนาคต รวมทั้งระยะเวลาที ่สามารถสร้างรายได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา และต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา แต่ อย่างไรก็ดี 
ปัจจัยส าคัญของการประเมินมูลค่าจากรายได้คือ ความเสี่ยงจากการถูกทดแทนโดยทรัพย์สินทาง
ปัญญาใหม่ ๆ และโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสมมติฐาน
ส าคัญที่จะกระทบต่ออัตราการเติบโตของกระแสรายได้ในอนาคต  

ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับกระแสเงินสดสุทธิ เช่น การเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต  
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ต้นทุนในการด าเนินการ ตลอดจน
อัตราก าไรจากรายได้ ก็จะถูกน ามาค านวณออกมาเป็นกระแสเงินสดสุทธิ หรือ CF ในแต่ละปี  
ซึ่งมูลค่าในอนาคตก็จะถูกคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะ
ท าให้ได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นมูลค่า ณ เวลาปัจจุบันในที่สุด  

โดยปกติแล้ว ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมักจะค านวณจากอัตราผลตอบแทนของผู้
ลงทุน โดยต้องค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงจากการลงทุนร่วมด้วย Radhika Pandey (2006)6 กล่าวว่า 
ปัจจัยเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาจะประกอบด้วยปัจจัยพ้ืนฐาน 
4 อย่าง ได้แก่ 1) ความเสี่ยงจากอ านาจการซื้อ หรือความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ  2) ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ย 3) ความเสี่ยงทางธุรกิจ และ 4) ความเสี่ยงของตลาด   

ทั้งนี้ เทคนิคในการประมาณการอัตราผลตอบแทนหรืออัตราส่วนลดดังกล่าวอาจมีวิธีการ
หลายรูปแบบ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ 2 วิธีการหลัก คือ 

1. กำรค ำนวณอัตรำผลตอบแทน/อัตรำส่วนลดจำกกำรก ำหนดรำคำสินทรัพย์ (Capital 
Asset Pricing Model : CAPM) 

CAPM เป็นการก าหนดผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเป็นสมการเชิงเส้นที่แปรผันไปตาม
อัตราผลตอบแทนของตลาด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ “เบตา” (ß) เป็นตัววัดความผันผวน
ของการลงทุนเทียบกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนสภาพตลาดในภาพรวม และอัตราผลตอบแทนที่
นักลงทุนควรได้รับจะเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของค่าเบตา โดยสามารถอธิบายสมการ CAPM ได้ดังนี้ 

                              

โดยที่  E(R)  คือ  อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 

                                           
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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ß คือ ตัววัดความผันผวนของการลงทุนในตลาดเทียบกับการลงทุนใน
   ทางเลือกอ่ืน เช่น การลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง 

 Rf คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง (risk free 
    rate) ซึ่งเป็นผลตอบแทนขั้นต่ าที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับ 

 E(Rm) คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ว่าจะได้จากการลงทุนในตลาด  

อนึ่ง เทคนิคการประมาณการอัตราผลตอบแทนด้วยวิธีการก าหนดราคาสินทรัพย์จะขึ้นอยู่
กับปัจจัยเสี่ยง 2 ปัจจัย ได้แก่ อัตราเสี่ยงทั่วไป และอัตราเสี่ยงพิเศษ (the risk premium) ซึ่งคือ
อัตราเสี่ยงที่มากกว่าอัตราเสี่ยงทั่วไปที่นักลงทุนจะสามารถรับได้  

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนี้ เป็นต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่ใช้ในการ
ระดมทุนเพื่อบริหารธุรกิจ ท าให้ผลตอบแทนดังกล่าวสามารถถูกใช้เป็นอัตราคิดลดของมูลค่าเงิน
ได้เสมือนดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายหากมีการกู้เงินเพียงอย่างเดียว  

2. กำรค ำนวณอัตรำผลตอบแทน/อัตรำส่วนลดจำกต้นทุนถ่วงน้ ำหนักของสินทรัพย์  

การค านวณอัตราผลตอบแทนด้วยวิธีนี้จะค านึงต้นทุนของสินทรัพย์ ทั้งนี้จะค านวณโดยใช้
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนสินทรัพย์แต่ละชนิด เนื่องจากบริษัทหนึ่งๆ อาจมีการระดมทุนจาก
ทั้งการกู้ยืมเงินและจากการลงทุนของนักลงทุน ซึ่งทั้งการระดมทุนทั้งสองวิธีอาจมีผลตอบแทนที่
ต้องการไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงต้องมีการคิดต้นทุนทางการเงินแบบเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามสัดส่วนของ
หนี้และส่วนของทุน เพ่ือให้สะท้อนต่อต้นทุนทางการเงินที่บริษัทต้องเผชิญอยู่  

ทั้งนี ้สามารถค านวณอัตราผลตอบแทนโดยใช้ค่าเฉลี ่ยถ่วงน้ าหนักของสินทรัพย์แต่ละ
ประเภท ได้ตามสมการด้านล่างดังนี้ 

WACC =        
 

   
    

 

   
 

เมื่อ           คือ  ต้นทุนของหนี้สินหลังหักภาษี 

      คือ ต้นทุนของการลงทุนในบริษัท 

และ   

   
 ,  

   
 คือ สัดส่วนของหนี้และส่วนของทุนต่อเงินทุนทั้งหมด 

ขณะที่ Arvind Viswanathan (2012)7 มีวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจาก
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยการคิดส่วนของรายได้ให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยค านึงถึง
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยที่  

                                           
7 Arvind Viswanathan (2012). Application of IP Valuation Approaches . NATIONAL SEMINAR 
Valuation and Commercialization of Invention, Trademarks and Industri al Designs Teheran, Islamic Republic 
of Iran, October 23rd–24th2012 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
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มูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินทางปัญญา = 
 

      
 

เมื่อ  A คือ รายได้ที่คาดว่าจะได้รับตลอดช่วงระยะเวลา n ปี 

n คือ จ านวนปีที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

r คือ อัตราความเสี่ยง 

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงแต่ละประเภทจะท าให้อัตราความเสี่ยงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับและ
ล าดับขั้นของการพัฒนาเทคโนโลยี (ตามตารางที่ 3.4) ซึ่งอาจมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1  

ตารางที่ 3.4 อัตราความเสี่ยงตามล าดับขั้นของการพัฒนาเทคโนโลยี 

ล าดับขั้นของการพัฒนา อัตราความเสี่ยงโดยประมาณ 

การพัฒนาล าดับขั้นสุดท้าย  
(พัฒนาเพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO) 

20–35% 

การพัฒนาขั้นส าคัญ 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 วิธีการค านวณมูลค่าจากกระแสรายได้ที่เป็นที่นิยม คือ วิธีการคิดรายได้
ส่วนเกินที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาแบบหลายช่วงเวลา หรือ Multiple period excess 
earning method (MPEEM) และวิธีการแบ่งรายได้ส่วนเหลือ (Residual profit split) ซึ่งเป็น
วิธีการประมาณการทางการเงินส าหรับการท าธุรกิจภายใต้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง โดยหักทอนต้นทุน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากนั้นจึงคิดส่วนแบ่งก าไรให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อท าการ
คิดลดก าไรในอนาคตกลับมาเป็นมูลค่า ณ วันที่ประเมิน ผลลัพธ์ที่ได้คือมูลค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญา วิธีการดังกล่าวมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

1) ท าการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี ไปจนตลอดระยะเวลาคุ้มครอง
ของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น รายได้ตลอดระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น 

                                                                                                                         
http://iranipservices.com/fa/public/js/ckfinder/userfiles/files/main/Application%20of%20IP%20Valuation%20Appro
ache.pdf  
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2) หักต้นทุนต่าง ๆ ออกให้เหลือเฉพาะก าไร ซึ่งต้นทุนที่ต้องหักออก ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ 
ต้นทุนการขายและบริหาร (Sales & Administrative expense) ต้นทุนการทดแทน
สินทรัพย์ (Contributory Asset Charge) ต้นทุนภาษีออก  

3) ใช้สัดส่วนของส่วนแบ่งก าไรที่แบ่งให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่ปฏิบัติกัน
อย่างแพร่หลายในตลาดมาคูณกับก าไรส่วนเหลือที่จากข้ันที่ 2) 

4) คิดลดมูลค่าของเงินในแต่ละปีให้กลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน ซึ่งโดยปกติแล้ว ถ้าหากมี
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตอนปลายปีหรือต้นปี ก็มักใช้ช่วงเวลาคิดลดแบบครึ่งปี 
(Midyear convention)เพ่ือสะท้อนกระแสรายได้ที่ค่อย ๆ ทยอยเกิดขึ้นตลอดปี 

5) น ามูลค่าเงินที่ถูกคิดลดในแต่ละปีมารวมกัน ก็จะได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็น
มูลค่าปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่น การประเมินมูลค่าเครื่องหมายทางการค้าของบริษัท ก ซึ่งจ าหน่ายของใช้ใน
ครัวเรือนและอุปกรณ์กีฬา8 สามารถท าได้โดยประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่จะ
ใช้งานเครื่องหมายการค้า โดยในกรณีนี้ก าหนดให้มีอายุ 5 ปี ดังแสดงในตารางที่ 3.5 (ล าดับที่ 1) 
นอกจากนี้ ผู้ประเมินมูลค่าจะต้องประเมินต้นทุนที่ใช้ส าหรับการผลิต การขาย ต้นทุนทางภาษี 
ตลอดจนต้นทุนในการทดแทนสินทรัพย์ (Contributory asset charge) ซึ่งเป็นต้นทุนที่จ าเป็น
ส าหรับการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายภายใต้เครื ่องหมายการค้าที่ก าลังประเมินอยู่ หลังจากนั้นผู้
ประเมินจะต้องน ารายได้ที ่ประเมินไว้มาหักด้วยต้นทุนเหล่านี้ ซึ ่งจะท าให้ได้ก าไรส่วนที่เหลือ
ออกมา (ล าดับที่ 9) ก าไรส่วนที่เหลือนี้เป็นก าไรที่จะแบ่งกันระหว่างเจ้าของกิจการ และเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อไปค้นคว้าแล้วพบว่าในธุรกิจดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการ
แบ่งปันก าไรกันอยู่ที่ร้อยละ 50 จึงท าให้ได้กลับมาว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนเองถืออยู่นั้นสามารถ
สร้างก าไรได้มากน้อยเพียงใด และน าก าไรนั้นมาค านวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันในขั้นตอนสุดท้าย 
โดยใช้ตัวเลขอัตราผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยคิดลด 

 

 

 

  

                                           
8 ตัวอย่างดังกล่าวดัดแปลงมาจาก Elmore, John. 2015. Intangible Property Transfer Price Insights. 
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ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างการค านวณมูลค่าเครื่องหมายทางการค้าของบริษัท ก ด้วยวิธีการรายได้ 

ล าดับ
ที่ 

 2015 2016 2017 2018 2019 

1 รายได้จากการขายภายใต้เครื่องหมายการค้า 10,800 11,340 11,907 12,502 13,127 

2 อัตราก าไรขั้นต้น (%) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 
3 ก าไรขั้นต้น [1] x [2] 2322 2438.1 2560.0 2687.93 2822.3 
4 หัก ต้นทุนการขายและบริหาร 1858 2024 2125 2150 2258 
5 ก าไรก่อนหักภาษี [3] – [4] 464 414.1 435.005 537.93 564.305 

6 หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 185.6 165.64 174.002 215.172 225.722 
7 ก าไรหลังหักภาษี  [5] – [6] 278.4 248.46 261.003 322.758 338.583 

8 หัก ค่าทดแทนสินทรัพย์ 70 62 65 81 85 
9 ก าไรส่วนที่เหลือ [7] – [8] 208.4 186.46 196.003 241.758 253.583 
10 ส่วนแบ่งก าไรส าหรับเครื่องหมายการค้า 50% 50% 50% 50% 50% 

11 ค่าใช้สิทธิ [9] x [10] 104.2 93.2 98.0 120.9 126.8 
12 ช่วงเวลาคิดลด 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 

13 ค่าคิดลดของแต่ละช่วงเวลา โดยคิดที่อัตราคิดลด 12% 0.9449 0.8437 0.7533 0.6726 0.6005 
14 มูลค่าปัจจุบัน [11] x [13] 98 79 74 81 76 

15 มูลค่าที่เหมาะสม (Fair Value) [รวมล าดับที่ 14 ทั้ง 5 ปี] 408     

หมายเหตุ: 

1. หน่วยเป็น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

2. รายได้ อัตราก าไร และต้นทุน ประมาณการจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ของผู้บริหาร ผลการด าเนินงานในอดีต 
แนวโน้มอุตสาหกรรม ความแตกต่างของสินค้า เป็นต้น 

3. ส่วนแบ่งก าไรส าหรับเครื่องหมายการค้า ใช้อัตราเฉลี่ยในตลาดส าหรับตราสินค้าที่เทียบเคียงได้  

4. ช่วงเวลาคิดลด (บรรทัดที่ 13) ใช้แบบครึ่งปี เพราะรายได้ค่อยๆเกิดขึ้นตลอดปี และการประเมินเกิดขึ้นเมื่อต้นปี  

5. อัตราคิดลด 12% ในกรณีนี้มาจากการหาต้นทุนของเงินทุนโดยเฉลี่ย (weighted average cost of capital:WACC) 
ของบริษัท 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Elmore, John. 2015. Intangible Property Transfer Price Insights. 

 

อนึ่ง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากรายได้มีข้อดีและข้อเสียหลายประการ ซึ่ง
ข้อดีของการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้คือ สามารถสะท้อนมูลค่าตลอดช่วงเวลาของการใช้ประโยชน์
ได้จริงหากท าการวิเคราะห์ทางด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง แต่ข้อเสียคือ มูลค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาขึ้นอยู่กับสมมติฐานหลายประการที่ใช้ในการประเมิน นอกจากนี้การประเมินดังกล่าวเป็น
การประเมินโดยคาดการณ์อนาคตซึ่งอาจมีความเสี่ยงบางประเภทที่ไม่สามารถรับรู้ได้ ณ วันที่
ประเมินมูลค่า อย่างไรก็ดี วิธ ีการประเมินมูลค่าพื้นฐานอาจน าไปใช้ เพื ่อความเหมาะสมกับ
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ทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละลักษณะที ่แตกต่างกันขึ ้นอยู ่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่
น าไปใช้ในการประเมินมูลค่า ดังตารางที่ 3.6 ด้านล่าง 
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ตารางที่ 3.6 เปรียบเทียบวิธีการประเมินมูลค่าพื้นฐาน 

 วิธีการประเมินมูลค่า ลักษณะการน าไปใช้ ข้อดี ข้อเสีย 
การประเมิน 
เชิงปริมาณ 

การประเมินจากต้นทุน  ใช้ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่ในขั้น
แรกของพัฒนา 

 ใช้กรณีที่ไม่มีข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ในตลาดที่จะสามารถน ามาเปรียบเทียบได้ 

 ใช้เพื่อการท าบัญชีและภาษี 

 เป็นวิธีการที่ง่าย 
 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน

สามารถหาได้ง่าย เพราะเป็น
มูลค่าตามงบทางบัญชี 

 อาจมีความยุ่งยากในการแยกแยะ
ต้นทุนของทรัพย์สินทางปัญญาออก
จากต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา 

 ไม่สะท้อนมูลค่าของประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการใช้ทรัพย์สิน 

การประเมินจาก 
การเปรียบเทียบราคา
ตลาด 

 ใช้ประเมินมูลค่าเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน
องค์กร 

 ใช้ประเมินมูลค่าเพื่อการท าธุรกรรม 
 ใช้ประเมินมูลค่าส าหรับเครื่องหมายทาง

การค้า (Trademark) 

 มูลค่าที่ได้แม่นย ากว่า  
 สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง  

อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 

 อาจมีความยุ่งยากในการหาข้อมูล
เพื่อใช้เปรียบเทียบมูลค่าที่แท้จริง
ของราคาตลาด เพราะข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาส่วน
ใหญ่ค่อนข้างเป็นความลับ 

การประเมินจากรายได้  ใช้ประเมินมูลค่าเพื่อแสวงหาแหล่งเงินทุน
ที่เพิ่มขึ้น 

 มูลค่าที่ได้มาจากการวิเคราะห์  อาจยุ่งยากในการน าไปใช้ เพราะ
หากอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง 
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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นอกจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเชิงปริมาณด้วยวิธีพื้ นฐานทั้ง 3 วิธีที่ได้
กล่าวไปเบื้องต้นแล้ว ยังมีวิธีการประเมินเชิงปริมาณรูปแบบอื่น ๆ อีกหลากหลายซึ่งได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความเฉพาะเจาะจง เพื่อให้
สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป  

3.1.1.2 การประเมินมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้วิธีพื้นฐาน 

การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการอื่นนั ้น มิได้เป็นวิธีการที ่แตกต่างจากการประเมินแบบ
พื ้นฐานมากนัก หากแต่เป ็นการปร ับปร ุงกระบวนการประเม ินให ้ม ีความแม่นย ามากขึ ้น  
โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลหรือปัจจัยอ่ืนที่เป็นตัวแปรส าคัญส าหรับสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น ในประเทศออสเตรเลียมีแนวทางในการประเมินมูลค่าด้วยการพิจารณาปัจจัยอื่น
ร่วมกับการประเมินมูลค่าพ้ืนฐาน9 อาทิ ค่าใช้สิทธิ (royalties) ก าไรส่วนเกิน (excess profits or 
notional maximum royalties payable) ความแข็งแกร่งของแบรนด์ (brand strength)  
เป็นต้น 

ทั้งนี้ แนวทางการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงไป
อย่างกว้างขวางมาก Weston Anson (2015)10 ได้กล่าวถึงทางเลือกในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในหลายรูปแบบ ซึ่งจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้  

1) ประเมินมูลค่ำจำกแบรนด์สินค้ำ (The Brand Value Equation Methodology : 
BVEQ™) 

การประเมินมูลค่าจากแบรนด์สินค้านี้ เป็นการประเมินความแข็งแกร่งของแบรนด์สินค้า 
(brand strength) โดยมูลค่าที่ได้จะเป็นอัตราส่วนร้อยละของค่าใช้สิทธิ ( royalties rate) ถ้าตรา
สินค้าใดมีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและหากน าไปใช้กับสินค้าได้มาก ก็จะยิ่งท าให้มี 
royalty rate สูง ในทางตรงกันข้าม หากตราสินค้าใดสร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อย จะท าให้มีค่า 
royalty rate ในอัตราที่ต่ ากว่า  

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าวิธีนี้มักนิยมใช้ส าหรับการประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้า 
โดยมีหลักการในการค านวณจากสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้แบรนด์สินค้านั้น ตามสมการด้านล่างดังนี้ 

BVEQ = CBV + IVE1 + IVE2 + …. + IVEn 

                                           
9 IP valuation methods ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ipaustralia.gov.au/manage-your-ip/review-your-ip/ip-
valuation-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-intellectual-
property/id=54651/  

http://www.ipaustralia.gov.au/manage-your-ip/review-your-ip/ip-valuation-methods/
http://www.ipaustralia.gov.au/manage-your-ip/review-your-ip/ip-valuation-methods/
http://www.ipwatchdog.com/2015/02/11/alternate-approaches-to-the-valuation-of-intellectual-property/id=54651/
http://www.ipwatchdog.com/2015/02/11/alternate-approaches-to-the-valuation-of-intellectual-property/id=54651/
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เมื่อ  BVEQ คือ มูลค่าของแบรนด์ (ร้อยละของค่า rotalty rate) 

 CBV  คือ มูลค่าหลักส าหรับเครื่องหมายการค้า 

 IVE   คือ มูลค่าของสินทรัพย์แต่ละประเภท 

การประเมินมูลค่าจากแบรนด์สินค้านี้ เป็นการน ามูลค่าของเครื่องหมายการค้าทั้งหมดมา
คิดรวมกัน เช่น การประเมินมูลค่าแบรนด์สินค้า CP ต้องวิเคราะห์ว่าภายใต้ตรา CP มูลค่าที่ได้จะ
เป็นร้อยละของค่าใช้สิทธิ ยิ่งแบรนด์สินค้าที่มีมูลค่ามาก มีความแข็งแกร่งมาก อัตราร้อยละของค่า
ใช้สิทธิจะสูงตามไปด้วย  

จากตัวอย่างด้านล่าง ในตารางที่ 3.7 จะค านวณมูลค่าแบรนด์สินค้าได้จากการวิเคราะห์
มูลค่าของ (royalties) แบรนด์หลัก รวมกับ อัตราค่าใช้สิทธิ (Royalty Rate) ของแบรนด์รายย่อย
ที่มีอยู ่รวมด้วย จะได้อัตราค่าใช้สิทธิภายใต้แบรนด์สินค้าเดียวกันเท่ากับ ร้อยละ 7.75 ของ
ยอดขาย เมื่อน าแบรนด์สินค้าดังกล่าวไปใช้ 

ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างการค านวณอัตราค่าใช้สิทธิ (Royalty Rate) ของแบรนด์สินค้า 

มูลค่าของแบรนด์สินค้า ร้อยละของค่าใช้สิทธิ 
CBV แบรนด์หลัก 5.00 
IVE1 0.50 
IVE2 1.00 

IVE3 0.75 
IVE4 0.50 
รวม 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)  

วิธีการนี้เป็นหนึ่งในแนวทางการประเมินมูลค่าจากรายได้ โดยพิจารณาจากค่าใช้สิทธิ 
(royalty) ส าหรับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนั้นและส าหรับในอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยหลักการ
ของการประเมินด้วยวิธีนี ้ คือ การคิดเสมือนว่าต้องจ่ายค่าใช้สิทธิเพื่อใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่
ตนเองมีอยู ่เพื ่อการประกอบธุรกิจ เสมือนหนึ ่งว่าเป็นการเช่าสิทธิจากผู ้อื ่น ซึ ่งค่าสิทธิ หรือ 
Royalty ที่จะถูกใช้ในการค านวณด้วยวิธีดังกล่าว จะได้มาจากการหาค่าเฉลี่ยจากธุรกรรมการเช่า
สิทธิที่เปรียบเทียบได้ในอดีตที่เคยเกิดขึ้น แล้วน ามาปรับให้เหมาะสมกับทรัพย์สินทางปัญญาที่
ก าลังพิจารณาอยู่ 

ขั้นตอนในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากค่าสิทธิ มีดังนี้  
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1) หาค่าเช่าสิทธิจากธุรกรรมการเช่าสิทธิที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต โดยจะต้องพิจารณา
จากการเช่าที่สามารถเทียบเคียงกันได้ กล่าวคือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิด
เดียวกัน ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือคล้ายกัน สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นแบบเดียวกัน (เช่น ใช้ได้เพียงผู้เดียว เป็นต้น) 

2) ประเมินกระแสรายได้ในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ ไปตลอดระยะเวลาที่
ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถสร้างรายได้ส่วนเพ่ิมให้แก่บริษัทได้ 

3) ค านวณค่าใช้สิทธิที่จะต้องจ่ายหากเป็นการเช่าสิทธิมา ซึ่งหมายถึงค่าใช้สิทธิที่สามารถ
ประหยัดไปได้จากการที่เป็นเจ้าของสิทธิเอง แล้วจึงน าไปหักลบกับภาษีที่ต้องจ่าย 

4) คิดลดค่าใช้สิทธิที่ค านวณได้ เพ่ือให้สะท้อนกับมูลค่าของเงินในปัจจุบัน โดยใช้ต้นทุน
ทางการเงินของบริษัท เช่นเดียวกับวิธีประเมินด้วยรายได้ 

5) มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าสิทธิในแต่ละปีมารวมกัน 
เช่นเดียวกับวิธีประเมินด้วยรายได้ 

ทั้งนี้ วิธีที่ใช้ปฏิบัติจริงในเชิงพาณิชย์ส่วนมากจะปฏิบัติตามกฎทั่วไป (Rules of thumb) 
กล่าวคือ อัตราค่าใช้สิทธิส าหรับลิขสิทธิ์มักจะใช้อัตราร้อยละ 25 ถึงอัตราร้อยละ 33.3 ของก าไร
ทั้งหมดก่อนหักภาษี ขณะที่อัตราค่าใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าจะคิดในอัตราร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 
15 นอกจากนี้ การคิดมูลค่าของการใช้สิทธิสามารถคิดเป็นร้อยละของรายได้ก็ได้ ซึ่งจะมีการเก็บ
ค่าใช้สิทธิที่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 9 ของยอดขายในกรณีของสิทธิบัตร 11 และไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ยอดขายในกรณีเครื่องหมายทางการค้า 

3) ประเมินมูลค่ำจำกกำรช ำระทำงบัญชี (Liquidation Value) 

วิธีการประเมินลักษณะนี้ส่วนใหญ่มักจะใช้เมื่อธุรกิจก าลังจะล้มละลาย จึงจ าเป็ นต้องมี
การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
ล้มละลาย ทั้งนี้ วิธีการนี้มีหลักการคล้ายกับการประเมินจากการเปรียบเทียบราคาตลาด แต่ราคา
ประเมินส าหรับการช าระทางบัญชีจะเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ในสถานะที่รอการขายช าระหนี้หรือการขายทอดตลาด ราคาประเมินจึงต่ ากว่าราคาตลาด
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 และมูลค่าการช าระทางบัญชี 

กิจการ 
มูลค่าด าเนินการ 

(ล้านบาท) 
มูลค่าการช าระทางบัญชี 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของ 

มูลค่าช าระทางบัญชี 
Polaroid 14,400+ 2,100 15.0% 

Boston Market 7,560 1,120 14.7% 
TWA 28,800 1,800 6.3% 
Marvel 36,000 4,360 12.1% 
Amherst Fiber Optics 180+ 9 5.0% 

มูลค่าเฉลี่ย - - 10.6 

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

อนึ่ง จากกรณีตัวอย่างของบริษัท โพลารอยด์ ใช้วิธีการประเมินมูลค่าช าระทางบัญชีจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภททั้งจากแบรนด์สินค้า เครื่องหมายการค้า ตลอดจนสิทธิบัตร
ต่างๆ (ตารางที่ 3.9) รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินมูลค่าจากสภาพคล่องของกิจการในตลาดต่าง  ๆ 
ก่อนจะวิเคราะห์ออกมาเป็นมูลค่าการช าระทางบัญชี ซึ่งมีมูลค่าช าระทางบัญชีเพียง 2 ,100 ล้าน
บาท จากมูลค่ากิจการที่สูงถึง 14,400 ล้านบาท ตามตารางที่ 3.10 ด้านล่าง   

ตารางที่ 3.9 สินทรัพย์ที่ใช้เพื่อประเมินมูลค่าช าระทางบัญชีของบริษัท Polaroid  

สินทรัพย์หลัก 

เทคโนโลยี 
สิทธิบัตร 800+ 
52 กลุ่ม (52 Clusters) 
ค าร้องขอสิทธิบัตร 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 
เพื่อจะน ามาใช้ประเมินมูลค่าของกิจการบริษัท (ตามตารางที่ 3.10) ก่อนที่ จะตัดบัญชีเป็นมูลค่า
การช าระหนี้ 
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ตารางที่ 3.10 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการช าระทางบัญชี 

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่ากิจการ (ล้านบาท) มูลค่าการช าระหนี้ (ล้านบาท) 
เทคโนโลยี 1,300 – 1,600 550 - 700 

แบรนด์สินค้า 2,400 – 2,800 1,100 – 1,600 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  
(หลังจากหักต้นทุน) 

3,700 – 4,000 1,700 – 2,350 

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

โดยสรุปแล้ว การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นมิได้มีเพียงแต่การประเมินใน
เชิงปริมาณเท่านั้น หากแต่ยังมีวิธีการประเมินมูลค่าในเชิงคุณภาพซึ่งคือ  การวิเคราะห์ปัจจัยหรือ
ตัวชี้วัดต่อมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1.2 การประเมินทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงคุณภาพ 

การประเมินเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยตลอดจนศักยภาพของทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยการประเมินเชิงคุณภาพจะเป็นการจัดอันดับหรือให้คะแนน “ตัวชี้วัด” เช่น ประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากทรัพย์สินทางปัญญา ตลาดรองรับ ความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น ทั ้งนี ้ การ
ประเมินเชิงคุณภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจประกอบการด าเนินการเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น
การซื้อขายหรือการน าไปแปลงให้เป็นทุน หากแต่มิได้สะท้อนมูลค่าที่เป็นตัวเงินของทรัพย์สินทาง
ปัญญาเช่นการประเมินในเชิงปริมาณ ซึ่งการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะดังกล่าวจะ
เป็นการประเมินมูลค่าในรูปแบบของ “checklist” (IPR Valuation checklist) เท่านั้น 

ดังนั้น ผู ้ที ่ต้องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตนเองอาจกรอกข้อมูลการ
ประเมินทรัพย์สินทางปัญญาในเบื ้องต้นตามแบบฟอร์ม ในตารางที ่ 3.11 เพื่อประเมินความ
แข็งแกร่งและจุดอ่อนของทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง  โดยมีขั้นตอนในการประเมินปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินว่าทรัพย์สินทางปัญญาสามารถตอบสนองต่อปัจจัยที่ต้องค านึงถึงได้อย่าง ไร 

และเขียนอธิบายการประเมินลงในช่อง ‘ผลการประเมิน’ ในตารางที่ 3.11  

 

เช่น หากเป็นสิทธิบัตรส าหรับเทคโนโลยีทางอาหารใหม่ ที่ไม่เคยมีใครคิดค้นมาก่อน ให้เขียนว่า  

เป็นทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ ลงในช่องผลการประเมินของปัจจัยข้อที่ 1  
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2. หากปัจจัยในข้อใดยังมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ควรคิดแนวทางในการพัฒนาทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้สามารถตอบสนองต่อปัจจัยที่ต้องค านึงถึงได้มากข้ึน และสามารถจดลงใน
ช่องแนวทางในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงในอนาคต  

 

3. เมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ละข้อแล้ว ควรท าการสรุปผลการประเมินว่าทรัพย์สินทางปัญญามี
จุดแข็งด้านใดบ้าง และมีจุดอ่อนอย่างไร มีแนวทางจะพัฒนาต่อในอนาคตอย่างไรบ้าง  

 

ตารางที่ 3.11 ตัวอย่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาแบบ “Checklist” 

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ท าการประเมิน คือ สิทธิบัตรส าหรับเทคโนโลยีทางอาหาร 

ปัจจัยท่ีต้องค านึงถึง (และค าอธบิาย) ผลการ
ประเมิน 

แนวทางในการ
พัฒนา 

ด้านคุณสมบตัิและจุดแข็งของทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปญัญาช้ินนี้ ...  

 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ หรือต่อยอดจากทรัพยส์ินทางปัญญาเดิม (การเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ หมายความว่าตลาดสินค้า/บริการนั้นยังไมไ่ด้รับการ
พิสูจน์ เป็นตลาดที่มีความเสี่ยง) 

ตัวอย่าง : 
เป็น
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ใหม ่

ตัวอย่าง : เนื่องจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา
มีความเสี่ยงในการ
น าไปประกอบธุรกิจ
สูง ดังนั้นจะมีการ
สร้างเครื่องจักร
ต้นแบบเพื่อทดสอบ 

 เป็นสิทธิของบริษัท ผู้ประกอบการ หรือผู้คดิค้นทรัพยส์ินทางปัญญาที่ท างานอยู่ใน
บริษัท (หากเป็นทรัพย์สินของบรษิัท ไม่ยึดโยงกับบุคคลในบริษัท จะท าให้บริษัทมี
ความเสีย่งลดลง) 

  

จากกรณีข้างต้น เนื ่องจากทรัพย์สินทางปัญญานี ้มีความเสี ่ยงในการน าไปประกอบธุรกิจสูง ผู้
ประเมินควรนึกว่าจะท าอย่างไรให้ลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การสร้างเครื่องจักรต้นแบบเพื่อ
ทดสอบ เป็นต้น และเขียนลงในช่อง ‘แนวทางในการพัฒนา’ 

ในกรณีข้างต้น อาจสรุปได้ว่า สิทธิบัตรมีจุดแข็งคือ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก มีอัตราการ
สูญเสียในการผลิตลดลง แต่จุดอ่อนคือ การเป็นเทคโนโลยีใหม่ ท าให้ลูกค้าไม่มั่นใจว่าสินค้าจะมี
คุณภาพเหมือนเดิม และอาจมีการคิดค้นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าได้ง่ายในอนาคต แนวทางในการ
พัฒนา คือ การสร้างเครื่องจักรต้นแบบและทดลองผลิตเป็นระยะเวลา 6 เดือน และเร่งลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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ปัจจัยท่ีต้องค านึงถึง (และค าอธบิาย) ผลการ
ประเมิน 

แนวทางในการ
พัฒนา 

 อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา, สามารถหาผลประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตอันใกล้ หรือถูกใช้ในการหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้แล้ว 
(ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกใช้งานจริงแล้ว มีต้นทุนในการวิจยั และตน้ทุนในการเปิด
ตลาดน้อยกว่า) 

  

 ได้ขึ้นทะเบยีนทรัพยส์ินทางปัญญาดังกล่าวแล้วหรือไม่ หากด าเนินการแล้ว มีการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าวในประเทศใดบ้าง และจะหมดช่วงอายุการ
คุ้มครองเมื่อใด (หากมีการจดทะเบียนในหลายพื้นท่ีและมีอายุการคุม้ครองยาว 
ย่อมมีการป้องกันสิทธิที่ดีกว่า) 

  

 มีโอกาสถูกร้องเรียนเพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนมากน้อยเพียงใด (หากมีโอกาสใน
การถูกร้องเรียนมาก หมายความวา่เจ้าของมีโอกาสสูง ท่ีจะเสียสิทธิในการใช้งาน
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดยีว) 

  

 เจ้าของซึ่งมีทรัพยากรเพยีงพอในการต่อสู้คดีหากถูกร้องเรียนให้มีการเพิกถอนการ
จดทะเบียนหรือไม่ (หากมีทรัพยากร ท้ังทรัพย์และเวลา ท่ีพร้อมจะใช้เพื่อการ
ปกป้องสิทธิ ย่อมท าให้มีความเสี่ยงลดลง) 

  

 ได้รับการคุ้มครองจากการลอกเลยีนแบบมากน้อยเพียงใด (หากได้รบัการคุ้มครอง
สูง เช่น สามารถด าเนินคดีกับผูล้อกเลียนแบบได้ หรือด าเนินคดีกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เหมือนกันเกินไป ท าให้มคีวามแน่นอนในสิทธิ) 

  

 ต้องใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใดในการป้องกันการถูกลอกเลียนแบบ (หากไม่ใช้
ทรัพยากรมากในการด าเนินคดีกับผู้ลอกเลียนแบบ ท าให้มตี้นทุนในการบริหาร
ความเสีย่งด้านกฎหมายน้อยลง) 

  

 ช่วยสร้างอ านาจในทางธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด (ถ้าทรัพย์สินทางปญัญานั้น
สามารถน าไปใช้ครองตลาดสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างได้ จะท าให้ไดร้ับ
ผลตอบแทนสูง) 

  

 ได้มีการให้สิทธผิู้อื่นในการน าไปใช้ได้หรือไม่ มลีักษณะสัญญารปูแบบใด (การให้
สิทธิผู้อื่นใช้ อาจส่งผลดีในด้านรายได้ค่าเช่าสิทธิ แต่เป็นผลเสยีถ้าหากให้สิทธิแก่ผู้ที่
เข้ามาแข่งขันกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา) 
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ปัจจัยท่ีต้องค านึงถึง (และค าอธบิาย) ผลการ
ประเมิน 

แนวทางในการ
พัฒนา 

 อยู่ระหว่างการด าเนินคดี (ท้ังการฟ้องผู้อื่น และถูกผู้อื่นฟ้อง) หรือไม่ (หากเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ย่อมมมีูลคา่ลดลงจากต้นทุนในการ
ด าเนินการทางกฎหมาย 

  

ด้านอายุในการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์/บริการที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นน้ี ... 

 มีโอกาสมากน้อยเพียงใด ท่ีจะถูกนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ทดแทนจนไม่
สามารถขายผลิตภัณฑ/์บริการได้ (หากเป็นทรัพย์สินทางปญัญาที่ถูกพัฒนาให้
เหนือกว่าได้ง่าย ย่อมมีอายุในการสร้างผลประโยชน์ลดลง) 

  

 มีความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย กฎระเบยีบ หรือมาตรการก ากับ
ดูแล ซึ่งจะมผีลต่อการจ าหน่ายผลติภัณฑ์/บริการที่พัฒนามาจากทรพัย์สินทาง
ปัญญาดังกล่าวได้หรือไม่ (หากการเปลีย่นแปลงทางด้านกฎหมายสง่ผลต่อการท า
ธุรกิจมาก ย่อมมคีวามเสี่ยงด้านรายไดสู้ง) 

  

 มีความเป็นไปได้ที่ต้นทุนการผลติจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั (การผลิตสินค้า/
บริการที่ต้นทุนมโีอกาสเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว เช่น ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างจ ากัด ก็จะ
ท าให้อัตราก าไรลดลง) 

  

 ผู้ผลิตมีทรัพยากรอื่น เช่น ฐานการผลิต ช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีช่วยให้
ครอบครองตลาดได้ ก่อนท่ีคู่แข่งเข้ามาแข่งขัน (ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา
ขึ้นกับความพร้อมในการท าธุรกิจด้วย หากมีความพร้อมสูง ย่อมท าให้มีผล
ประกอบการที่ดี ซึ่งท าให้ทรัพยส์นิทางปัญญามีมลูค่าสูง) 

  

 คาดว่าจะมีอายุในการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจได้กี่ปี (จากปัจจัย 4 ข้อข้างต้น 
หากคาดว่าทรัพยส์ินทางปัญญามีโอกาสสรา้งผลประโยชน์ได้นาน ยอ่มท าให้มีมูลคา่
สูง เนื่องจากสร้างก าไรได้ต่อเนื่อง) 

  

ด้านการแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นน้ี ... 

 ช่วยป้องกันการแข่งขันจากคู่แข่งได้มากเพียงใด (การไม่มสีินค้าหรือบริการใดมา
ทดแทน ท าให้มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น) 

  

 จะถูกคู่แข่งพัฒนาทรัพย์สินทางปญัญาที่ดีกว่า ข้ึนมาได้ง่ายเพียงใด กล่าวคือ ต้อง
ใช้ระยะเวลาและต้นทุนมากเท่าใด (หากทรัพย์สินทางปัญญามีความซับซ้อนมาก 
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ปัจจัยท่ีต้องค านึงถึง (และค าอธบิาย) ผลการ
ประเมิน 

แนวทางในการ
พัฒนา 

ถูกพัฒนาให้เหนือกว่าได้ยาก ย่อมท าให้รักษาตลาดเฉพาะของตนไว้ได้นาน) 

ด้านตลาดสินค้า/บริการที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ผลติภณัฑ/์บริการที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาช้ินนี้ ... 

 มีตลาดสินคา้/บริการที่ได้รับการคุม้ครองจากสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญาหรือไม่ 
(การมีตลาดเฉพาะของตนเอง ท่ีได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ท าให้มีความ
แน่นอนในกระแสรายได้มากข้ึน) 

  

 มีขนาดของตลาดใหญ่เพียงใด ลูกค้าหลักคือใคร มีก าลังซื้อมากน้อยเพียงใด และ
ลูกค้าอยู่ที่ใดบ้าง (สินค้า/บริการทีม่ีปริมาณผูซ้ื้ออยู่มาก และผู้ซื้อเหล่านั้นมีก าลัง
ซื้อสูง หมายความว่าเป็นตลาดทีม่มีูลค่ามากและมีความมั่นคง) 

  

 มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดดังกล่าวคดิเป็นร้อยละประมาณเท่าใด (ถ้าหากสินค้า/
บริการที่ขายมสี่วนแบ่งตลาดมาก ย่อมหมายถึงความสามารถในการหารายได้และ
ก าไรได้มากข้ึน) 

  

ด้านผลประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาในทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาช้ินนี้ ... 

 ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากเพียงใด (หากคาดว่าการมีทรัพยส์ินทางปัญญาช่วยเพิ่ม
ยอดขายได้มาก เมื่อเทียบกับการไม่มีทรัพยส์ินทางปัญญา หมายความว่ามี
ความสามารถในการสร้างรายได้สงู) 

  

 ช่วยเพิ่มราคาของสินค้า/บริการไดม้ากเพียงใด (หากคาดว่าการมีทรพัย์สินทาง
ปัญญาช่วยเพิ่มราคาได้มาก เมื่อเทียบกับการไม่มีทรัพยส์ินทางปัญญา หมายความ
ว่าทรัพย์สินทางปัญญาช่วยให้สินค้า/บริการมีมลูค่าเพิ่มสูงขึ้น) 

  

 ช่วยเพิ่มอัตราก าไรได้มากเพียงใด (หากคาดว่าการมีทรัพยส์ินทางปัญญาช่วยเพิ่ม
อัตราก าไรได้มาก เมื่อเทียบกับการไมม่ีทรัพยส์ินทางปัญญา หมายความว่าช่วยท า
ให้ก าไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น) 

  

 ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากเพียงใด (หากคาดว่าการมีทรัพยส์ินทางปัญญาช่วยลด
ต้นทุนการผลิตได้มาก เมื่อเทียบกับการไมม่ีทรัพยส์ินทางปัญญา หมายความว่า
ทรัพย์สินทางปัญญาช่วยเพิ่มก าไรได้) 

  

 ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดไดม้ากน้อยเพียงใด (ทรัพย์สินทางปัญญาที่ท าให้ธุรกิจมี
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นมาก เมือ่เทียบกับการไม่มีทรัพยส์ินทางปญัญา เป็น
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แนวทางในการ
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ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมลูค่าสูง) 

 (หากมีการให้เช่าทรัพยส์ินทางปัญญา) สร้างรายได้จากการให้เช่าทรพัย์สินทาง
ปัญญามากน้อยเพียงใด (ถ้าการให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญาสร้างรายได้ให้แก่ธุรกจิ
ได้มาก หมายความว่าเป็นทรัพยส์นิทางปัญญาที่มีมลูค่าสูง) 

  

 (หากมีการให้เช่าทรัพยส์ินทางปัญญา) มีโอกาสที่จะสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นในอนาคต
ได้มากน้อยเพียงใด (ถ้าการให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญามีโอกาสสร้างรายได้ใน
อนาคตไดม้าก หมายความว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมลูค่าสูง) 

  

ด้านการลงทุนและพัฒนา ทรัพยส์นิทางปัญญานี้ ... 

 จะต้องลงทุนเพิ่มเท่าใด ก่อนท่ีจะน าไปใช้หาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ (หาก
ต้องลงทุนเพิ่มในด้านการวิจยัและพัฒนา รวมถึงการทดสอบสินค้า ย่อม
หมายความมว่ามตี้นทุนสูง ส่งผลให้มีมูลค่าประเมินต่ าลง เมื่อเทียบกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่พร้อมน าไปใช้ผลติ) 

  

 ต้องลงทุนเพิ่มเท่าใด จึงจะท าใหผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการ เป็นที่สนใจของลูกค้า (หาก
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และการท าให้สินค้าติดตลาดมาก ย่อม
หมายถึงต้นทุนท่ีสูง ส่งผลให้มมีูลค่าประเมินต่ าลง เมื่อเทียบกับสินค้า/บริการที่เป็น
ที่ยอมรับอยู่แล้ว) 

  

ตัวอย่างสรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเชิงคุณภาพ 

1. จุดแข็งของทรัพย์สินทางปัญญานี้ คือ : สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก, มีอัตราการ
สูญเสียในการผลิตลดลง 

2. จุดอ่อนของทรัพย์สินทางปัญญานี้ คือ : การเป็นเทคโนโลยีใหม่ ท าให้ลูกค้าไม่มั่นใจว่าสินค้า
จะมีคุณภาพเหมือนเดิม และอาจมีการคิดค้นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าได้ง่ายในอนาคต 

3. แนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้น คือ: การสร้างเครื่องจักรต้นแบบและทดลองผลิตเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน และเร่งลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Intellectual Property Office (United Kingdom) Valuing Your Intellectual Property พ.ศ.2557 
อัพเดทล่าสุด พ.ศ. 2559 

โดยสรุปแล้ว หลักการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจะเห็นได้ว่า มีหลักการและ
วิธีการในการประเมินทั้งแบบพื้นฐาน การประเมินด้วยวิธีการอื่นโดยพิจารณาปัจจัยต่าง  ๆ ร่วม
พิจารณา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพ่ือให้ได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะสามารถ
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สะท้อนมูลค่าได้อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญามิได้อ้างอิงการประเมินมูลค่าเฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น หากแต่มีการประยุกต์
วิธีการประเมินมูลค่าที่หลากหลายเพื่อให้ได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่แท้จริง ดังจะเห็นได้
จากการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ตามกรณีศึกษาที่จะกล่าวถึงใน
หัวข้อถัดไป 

3.2 การประเมินมูลค่าตราสินค้า “ZARA” 

การประเมินมูลค่าตราสินค้า ZARA นี้ เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท H&M ซึ่งเป็นบริษัทที่
จ าหน่ายสินค้าแฟชั่นต้องการจะควบรวมกิจการของบริษัทคู่แข่งที่จ าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ 
ZARA ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องประเมินว่าตราสินค้า ZARA มีมูลค่าเท่าไหร่ และควรเสนอซื้อด้วยราคา
เท่าไหร่ 

ZARA เป็นตราสินค้าที่ส าคัญของบริษัทในกลุ่ม Inditex Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2518 ที่ประเทศสเปน และเป็นหนึ่งในบริษัทแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีร้ านค้ากว่า 
1,700 แห่งใน 77 ประเทศทั่วโลก คู่แข่งระดับโลกที่ส าคัญ ได้แก่ H&M, the GAP และ 
Benetton ผลการส ารวจการจัดอันดับ “Best global of fashion industry” ในปี พ.ศ. 2553 
พบว่า ZARA อยู่ในล าดับที่ 48 ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 50 ในปี พ.ศ. 2552 และรายได้ของ ZARA 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากปี พ.ศ. 2552 ท าให้ ZARA อาจมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต 

ขั้นตอนแรกของการประเมินมูลค่าตราสินค้า ZARA คือ การค านวนมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) เพื่อประเมินว่าบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนได้
มากกว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจ (capital employed) ก่อนที่จะท าการแยกรายได้จากตรา
สินค้าออกจากรายได้ประเภทอื่น ๆ และประมาณการรายได้จากตราสินค้าในอนาคต ซึ่งในทีนี้ใช้
ประมาณการรายได้รวมในอนาคต 4 ปีข้างหน้า โดยประมาณจากผลเฉลี่ยของก าไรในอดีต 3 ปีที่
ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2550-2552) และเพื่อป้องกันการบิดเบือนรายได้ที่แท้จริง จึงใช้ผลก าไรในปี 
2010 เป็นปีปัจจุบัน  

ในการประมาณการรายได้รวมของตราสินค้า ZARA ในอนาคตนั้น (ปี พ.ศ. 2553-2557) 
จะใช้สมมติฐานที่ว่าอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 8 และค่า EBIT ที่ใช้ในการ
ค านวณนั้นประมาณจากค่าเฉลี่ยในปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 17 ส าหรับอัตราภาษีที่ใช้จะ
ค านวณจากภาษีที่จ่ายเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 ได้เท่ากับร้อยละ 23  

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการค านวณหาค่า EVA หรือมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ โดยค านวณจาก
สูตรอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน (CAPM) ดังนี้ 
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ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มี
ความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 10 ปี ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีอัตราอยู่ที่
ร้อยละ 2.2 ค่าความผันผวนของการลงทุนในตลาดเท่ากับร้อยละ 0.67 (อ้างอิงมาจากฐานข้อมูล
ของ Damodaran’s European database ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554) 
และอัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ว่าจะได้รับจากตลาดมีค่าเท่ากับร้อยละ 6 (อ้างอิงจากผล
การศึกษาของ London Business School) 

ดังนั้น เมื่อแทนค่าเข้าไปสมการ CAPM ดังกล่าวแล้วจะได้อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการลงทุนเท่ากับ 

        = 2.2 + (0.67x6) = 6.2 

จากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว สามารถค านวณมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ (EVA) ในปี พ.ศ 2553-2557 เท่ากับ 883, 841, 872, 924 และ 982 พันยูโร 
ตามล าดับ (ตาราง 3.12 มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจแถวสุดท้าย)  

 

 

  

𝐸 𝑟𝑢  𝑟𝑓  𝛽𝑢 𝐸 𝑟𝑚  𝑟𝑓  

เมื่อ 

 𝐸 𝑟𝑢   =  อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 

 𝛽𝑢  =  ค่าความผันผวนของการลงทุนในตลาด 

𝑟𝑓   =  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง 

 𝐸 𝑟𝑚  =  อัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ว่าจะได้จากการลงทุนในตลาด 
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ตาราง 3.12 การวิเคราะห์ด้านการเงินโดยวิธีการประเมินจากรายได้รวมของตราสินค้า  

   ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
รายการ (หน่วย : พันยูโร)    1 2 3 4 5 

1 รายได้รวมของตราสินค้า 6,264 6,824 7,077 8,088 8,412 8,748 9,098 9,462 
2 ต้นทุนการด าเนินการ -5,173 5,757 5,972 6,554 6,990 7,283 7,546 7,813 
3 ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 

= (1) – (2) 
1,091 1,067 1,105 1,534 1,422 1,465 1,552 1,649 

4 อัตราภาษี 24% 21% 24% 25% 23% 23% 23% 23% 

5 ภาษี = (3) x (4)  -261 -224 -265 -383 -327 -337 -357 -379 
6 ก าไรหลังหักภาษี = (3) – (5) 830 843 840 1,151 1,095 1,128 1,195 1,270 

7 สินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจ 2,661 3,334 3,810 4,321 4,004 4,128 4,373 4,645 
8 CAPM (6.2%)                            

= 6.2% x (7) 
-165 -207 -236 -268 -248 -256 -271 -288 

9 มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ = (6) – (9) 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
ซื้อสินค้า อาทิ คุณภาพสินค้า ที่ตั้งของร้านค้า ภาพลักษณ์ของตราสินค้า การให้บริการ เป็นต้น 
ทั้งนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะถูกน ามาคิดถัวเฉลี่ยเพื่อหาค่า Role Brand Index (RBI) หรือเป็น
ค่า Royal rate ของตราสินค้า ZARA 

อนึ่ง จากผลศึกษาของ Interbrand ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการเกี่ยวกับตราสินค้า 
พบว่า ตราสินค้า ZARA ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าปลีกของโลก 
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าตราสินค้า ZARA เป็นตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อก าลังซื้อของผู้บริโภคได้อย่าง
มากหากเทียบกับบริษัทคู่แข่งแล้ว ด้วยเหตุนี้การประเมินมูลค่าตราสินค้า ZARA จึงตั้งสมมติฐาน
ว่าค่า RBI หรือค่า Royalty rate เท่ากับร้อยละ 30 ซึ่งท าให้รายได้จากตราสินค้าเท่ากับร้อยละ 
30 ของมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ขั้นตอนที่สามของการประเมินมูลค่าตราสินค้า ZARA คือ การวิเคราะห์จุดแข็งของ
สินค้าเพื่อน าไปใช้เป็นอัตราคิดลดของรายได้ตราสินค้า โดยการประเมินจุดแข็งของตราสินค้าจะ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของปัจจัยต่าง ๆ อนึ่ง การก าหนดคะแนนของปัจจัยต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูล
เชิงลึกจ านวนมากเกี่ยวกับตราสินค้า ซึ่งกรณีศึกษานี้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ จึงท าได้
เพียงการเปรียบเทียบบรรทัดฐานของตราสินค้าในอุดมคติและก าหนดคะแนนของปัจจัยต่าง  ๆ 
เทียบกับจุดแข็งของตราสินค้า ZARA (รายละเอียดตามตารางที่ 3.13) 
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ทั้งนี้ ZARA เป็นตราสินค้าที่เติบโตและเป็นผู ้น าในตลาดสินค้าแฟชั่น และมีการขยาย
ธุรกิจไปต่างประเทศกว่า 77 ประเทศทั่วโลก มีการพัฒนาออกแบบสินค้าให้ทันสมัย มียอดขาย
สินค้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายธุรกิจเพ่ือให้บริการร้านค้าออนไลน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
จุดแข็งที่ส าคัญของตราสินค้า ซึ่งคะแนนที่ได้รับจะถูกน ามาคิดเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ต่างกันขึ้นอยู่กับ
แต่ละปัจจัย ซึ่ง ZARA ได้คะแนนจุดแข็งของตราสินค้าเท่ากับ 82 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ตารางที่ 3.13 คะแนนจุดแข็งของตราสินค้า ZARA เทียบกับบรรทัดฐานในการประเมิน 

ปัจจัย บรรทัดฐานการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนของ 

ZARA 

การเป็นผู้น า สัดส่วนตลาด ต าแหน่งในตลาด การแบ่งกลุ่มตลาด 
ความกังวลของตราสินค้า 

25 22 

ความมั่นคง ประวัติ ต าแหน่งในปัจจุบัน ความพึงพอใจ ความ
ซื่อสัตย์ของลูกค้า 

15 12 

สภาวะตลาด โครงการการแข่งขัน การเติบโตของตลาด ยอดขาย 
มูลค่าการขาย 

10 8 

การขยายตลาด ตลาดในต่างประเทศ ประวัติการส่งออก 25 19 
ความทันสมัย เง่ือนไข การดึงดูดใจ 10 8 

การสนับสนุน คุณภาพ สัดส่วนการโฆษณา  10 7 
การป้องกัน วันที่จดทะเบียน การติดตามประเมินผลทางกฎหมาย 5 5 

จุดแข็งของตราสินค้า  100 82 

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

ขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินมูลค่าตราสินค้า ZARA คือ การค านวณมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของรายได้ตราสินค้าที่ประมาณการและน ามาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้อัตราคิดลดของ
ตราสินค้ามีค่าเท่ากับร้อยละ 6.2 ซึ่งค านวณได้จากสูตรอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุน (CAPM) ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น นอกจากนี้คะแนนจุดแข็งของตราสินค้ายังสามารถ
น ามาแปลงเป็นอัตราคิดลดได้อีกเช่นกัน  

อนึ่ง การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของรายได้ตราสินค้าสามารถค านวณได้จากสูตรดังนี้  

    ∑
   

      

 

   

 

เมื่อ     =  จ านวนปีทั้งหมดของรายได้กระแสเงินสดที่ใช้ในการประมาณการ  

    =  ปีที่ 1, 2, 3, …. ถึง N 

    =  กระแสเงินสด หรือรายได้ของตราสินค้า 

    =  อัตราคิดลด (อัตราคิดลดตราสินค้า) 
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามูลค่าของตราสินค้าจะมีอัตราการเติบโตได้ไม่สิ้นสุด แต่ภายใต้การ
ประเมินมูลค่าตราสินค้านี้สมมุติให้ประมาณการรายได้ไว้เพียง 5 ปีเท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถ
ประเมินมูลค่าตราสินค้า ZARA ได้เท่ากับ 6.17 ล้านยูโร หรือมีมูลค่าตราสินค้าประมาณ 7.20 
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ตารางที่ 3.14) 

ตารางที่ 3.14 การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของรายได้ของตราสินค้า 

 
รายการ ปี 

2553 2554 2555 2556 2557 

1 2 3 4 5 
1 มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (จากตาราง 3.12)  883 841 872 924 982 

2 สัดส่วนความนิยมของตราสินค้า (Role 
Brand Index : RBI) 

 30% 30% 30% 30% 30% 

3 รายได้จากตราสินค้า = (1) x (2)  265 252 262 277 295 
4 คะแนนจุดแข็งตราสินค้า (จากตาราง 3.13) 82      
5 อัตราคิดลดตราสินค้า  

(ค่า CAPM ตาราง 3.12) 
6.2%      

6 รายได้ตราสินค้าคิดลด  

= 
   

         
 เมื่อ t = 1, 2, 3, 4, 5 

 249 224 218 218 218 

7 รายได้ตราสินค้าคิดลดสุทธิ (ปี 1-5) 
= 249 + 224 + 218 + 218 + 218 

 1,127     

8 อัตราการเติบโตระยะยาว 1.8%      
9 มูลค่าตราสินค้าสุทธิ ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป  5,044     

10 มูลค่าตราสินค้า = (7) + (9)  6,172     

หมายเหตุ : มูลค่าตราสินค้าสุทธิ ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หาได้จาก 1.8% คูณด้วยรายได้ปีที่ 5 + 1.8% คูณด้วยรายได้ปีที่ 6 + 
1.8% คูณด้วยรายได้ปีที่ 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 มีหลักการและวิธีการในการ
ประเมินทั้งแบบพ้ืนฐาน ทั้งการปรับใช้วิธีการอ่ืนโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ร่วมการประเมิน รวมทั้ง
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพ่ือให้ได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะสามารถสะท้อนมูลค่าได้
อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในทางหลักการจะมีแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่หลากหลายแตกต่างไปตามปัจจัยหรือสมมติฐานที่น ามาใช้พิจารณา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
หลักการในการประเมินส่วนใหญ่จ าเป็นต้องดูจากความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การน าไปใช้ด้วย 
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บทที่ 4 
ประสบการณ์ต่างประเทศ 

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการน าทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ของต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน โดยการศึกษา
ส่วนแรก เป็นการศึกษาระบบการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ค้ าประกันเงินกู้ในรายประเทศ 9 
ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจัก ร 
จีน และอินเดีย  

การศึกษาในส่วนที่สอง เป็นการศึกษาระบบการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการ
ระดมทุนของต่างประเทศ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงมาตรการที่ใช้ในการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดระบบการ
ระดมทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาส่วนสุดท้าย เป็นการวิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของต่างประเทศ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์ส าหรับระบบ
การระดมทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยในเนื้อหาส่วนถัดไป  

4.1 ระบบการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ค้ าประกันเงินกู้รายประเทศ 

ในปัจจุบัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธุรกิจ โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา มีความส าคัญต่อ
การท าธุรกิจอย่างมาก ธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการใช้สินทรัพย์ทางความรู้เหล่านี้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรให้แก่บริษัท 12/13 อย่างไรก็ตาม การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลใน
หลายประเทศได้ด าเนินนโยบายเพื่อให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไป
โดยสะดวกมากขึ้น 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ พบว่า ธุรกิจ SMEs ส่วนมากใช้เงินทุนส่วนตัวหรือจากการ
ระดมทุนด้วยหุ้น (เช่น การลงทุนโดยตรงของบริษัท Venture capital) หากมีทรัพย์สินทาง
ปัญญา อย่างไรก็ตาม การระดมทุนผ่านการกู ้ยืมเงินก็เป็นวิธีการที ่น่าสนใจส าหรับภาคธุรกิจ
เนื ่องจากไม่เกิดการลดสัดส่วนในการถือหุ ้นของตนเองลง 14 บริษัทขนาดใหญ่ที ่สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่ และสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายกว่า  

                                           
12 OECD. 2013. Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation 
13 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. 
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ซึ่งใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน และ/หรือ กระแสรายได้ในอนาคต ใน
การกู้ยืมเงิน เช่น การประเมินรายได้จากการให้ licensing (Brassell and King, 2013)15   

อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดเล็กยังมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงิน และ
มีต้นทุนทางการเงินที่สูง ทั้งนี้ มีสาเหตุจากความล าบากในการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปปรับใช้ใน
บริษัทอื่น เนื่องจากจะต้องใช้ร่วมกับสินทรัพย์มีตัวตน และความรู้ความสามารถเฉพาะทางของ
บุคลากร นอกจากนี้อาจมีปัญหาจากการที่ตลาดรองของทรัพย์สินทางปัญญามีสภาพคล่องต่ า 
ความล าบากในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงส าหรับผู้ซื้อ อันเกิดจากการมีข้อมูลที่ไม่สมมาตรกัน
ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ และในบางประเทศ บริษัท SMEs ยังมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ในระดับต่ า และพยายามรักษาความรู้ในลักษณะของความลับทางการค้า (Trade secret) เช่น ใน
ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เป็นต้น (OECD, 2015) 

ในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัท SMEs เพิ่มมากขึ้น โดยมีความพยายามหลายรูปแบบทั้ง 
การพึ่งพากลไกตลาดในการให้เงินทุน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อตลาดดังกล่าว และ
การให้เงินทุนโดยภาครัฐ 

4.1.1 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ดี โดยใน WEF Global 
Competitiveness Report 2015/201616 ประเมินว่าประเทศสิงคโปร์มีระบบสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดีเป็นอันดับที่ 4 จากที่ประเมินทั้งหมด 140 
ประเทศ อย่างไรก็ตาม งานศึกษาทางวิชาการพบว่าภาคธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ยังมีการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากระบบทรัพย์สินทางปัญญาไม่มากนัก โดยรายงานในปี พ.ศ. 2555 พบว่ายังมีโอกาส
ในการพัฒนาอยู่มาก โดยเฉพาะด้านการสร้างตลาดส าหรับทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบังคับใช้กฎหมาย (Wong et al., 2012)17  

ในประเทศสิงคโปร์ การให้กู้ยืมเงินยังเป็นแบบอนุรักษ์นิยม กล่าวคือไม่นิยมใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาในการค านวณการให้สินเชื่อ 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 ได้กล่าวถึงอุปสรรคในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ 1) การที่ตลาดรองส าหรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญายังมี
ขนาดใหญ่ไม่พอ 2) ความไม่เชื่อมั่นในมูลค่าประเมินของทรัพย์สินทางปัญญา 3) ความผันผวนของ
มูลค่าจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกฎหมาย 4) ความต้องการในการบังคับใช้กฎหมาย 
และ 5) ความโปร่งใสของตลาด (Rodyk & Davidson LLP, 2014)19 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น รัฐบาลของ
สิงคโปร์พยายามสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะที่เป็นการ
สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) โดยปฏิบัติตามแผนแม่บทการเป็น ศูนย์กลางทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเอเชีย (Global IP Hub in Asia) ซึ่งจัดท าขึ้นโดย IP Steering Committee โดยมี
เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ 3 ประการ และปัจจัยสู่ความส าเร็จ 2 อย่าง ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 แผนกลยุทธ์ในการเป็นศูนย์กลางทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเอเชียของ
ประเทศสิงคโปร์ 

เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ กลยุทธ์/การด าเนินงาน 
1. ศูนย์กลางของธุรกรรมและ

การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 ดึงดูดตัวกลางทางด้านทรัพยส์ินทางปัญญาช้ันน า และผลักดันนโยบายใน
การสร้างตลาด 

 อ านวยความสะดวกส าหรับธรุกรรมเกี่ยวกับทรัพยส์ินทางปัญญาโดยการ
เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเงนิทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และ
เพิ่มความโปร่งใสและความแน่นอนในการท าธุรกรรม 

2. ศูนย์กลาง IP filings ที่มี
คุณภาพ 

 ให้บริการที่มีคณุภาพระดบั world-class และสร้างความร่วมมือกับ
ส านักงานทางด้านทรัพยส์ินทางปัญญาในระดับนานาชาต ิ

3. ศูนย์กลางส าหรับการยุติข้อ
พิพาทด้าน IP 

 เพิ่มความสามารถในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการพัฒนาศาลทรัพย์สนิทางปัญญา 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์/การด าเนินงาน 
1. บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ  สร้างบุคลากรที่มีความสามารถในระดับนานาชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและเช่ือมโยงกับประเทศอื่นๆ 
และพัฒนาผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรัพย์สินทางปญัญา 

2. ระบบนิเวศที่เอื้อต่อกิจกรรม
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

 พัฒนาระบบนิเวศน์ทางด้านภาษทีี่สามารถดึงดูดทรัพยส์ินทางปัญญาและ
กิจกรรมด้านการบริหารที่ส าคญั 

                                           
18 IP Steering Committee. 2013. Intellectual Property (IP) Hub Master Plans  
19 Rodyk & Davidson LLP. 2014. Intellectual Property as Security and the IP Financing Scheme in Singapore 
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เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ กลยุทธ์/การด าเนินงาน 

 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีความกา้วหน้าในการเป็นผู้น าทางด้านทรัพยส์ิน
ทางปัญญาและสร้างภาพลักษณ์ดงักล่าวต่อนานาชาต ิ

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

องค์ประกอบหนึ่งของการเป็นศูนย์กลางทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์
ก็คือ การสร้างระบบนิเวศส าหรับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีความส าคัญต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยระบบนิเวศดังกล่าวมีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่จ าเป็น ดัง
แสดงในรูปที่ 4.1 กล่าวคือ จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ทั้งธุรกิจในด้านวิจัย เจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา นักลงทุน ตัวกลางในการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประเมินมูลค่า แหล่งเงินทุน 
รวมถึงตลาดการแลกเปลี่ยนและประมูลทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสรุปได้ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 
ประเภท ดังนี้ 

 องค์ประกอบของตลาด – ตัวกลาง/โบรกเกอร์, ระบบตลาด (Marketplace platform), 

รูปแบบการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลาย (Emergent marketplace 

functions) 

 ทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน – การกู้ยืมเงินด้วยทรัพย์สินทางปัญญา, การแปลง

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ และกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา 

 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและบริการสนับสนุนอื่นๆ 

ส าหรับผู้มีบทบาทในองค์ประกอบต่างๆ ของระบบนิเวศของตลาดทรัพย์สินทางปัญญานั้น 
ประเทศสิงคโปร์ได้เน้นที่จะใช้กลไกที่มีภาคเอกชนเป็นผู้มีบทบาทหลัก ในขณะที่ภาครัฐเข้าไป
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และท าการดึงดูดให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญหรือเป็นบริษัทชั้นน า
ของโลก เข้ามาให้บริการในประเทศ เพ่ือให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ  
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รูปที่ 4.1 ระบบนิเวศตลาดทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับตลาด
ทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากการระดมทุนเป็นช่องทางส าคัญในการน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ เพราะทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีมูลค่าทางธุรกิจและมีกระแสรายได้ในอนาคตใน
ตัวเอง รูปแบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 3 รูปแบบส าคัญที่จะได้รับการผลักดัน คือ  

1. การกู้ยืมเงินด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IP-backed lending) ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันบางส่วนหรือทั้งหมด 

2. การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ (IP Securitization) ซึ่งเป็นการคิดลด
มูลค่าอนาคตจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กระแสเงินสดจากการให้บริษัทอื่นใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

3. กองทุนทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fund) เป็นกองทุนซึ่งลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาใน
เชิงกลยุทธ์ เช่น การซื้อทรัพย์สินทางปัญญามาเพื่อท า licensing การลงทุนเพื่อน าทรัพย์สินทาง
ปัญญามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่มีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  

อนึ่ง รูปแบบของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นจ าเป็นต้องมีความหลากหลาย เนื่องจากการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป และมักใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของ
ห่วงโซ่มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เหมือนกัน เช่น การเข้าถือหุ้นโดยบริษัทเงินทุน หรือ 
Venture capital มักลงทุนในขณะที่ธุรกิจมีความเสี่ยงสูงซึ่งมักเป็นขั้นเริ่มต้นของทรัพย์สิ นทาง
ปัญญา ในขณะที่การกู้ยืมเงินนั้นมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญาสามารถสร้างมูลค่า
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ในเชิงพาณิชย์ได้ และการแปลงเป็นหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นเมื่อการสร้างมูลค่านั้นเป็นที่ประจักษ์ใน
วงกว้าง ดังรูปที่ 4.2 

ในขั้นต้น สิงคโปร์ได้ผลักดันการกู้ยืมเงินด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเล็งเห็นว่าช่อง
ทางการระดมทุนด้วยสินเชื่อเป็นช่องทางที่มีความพร้อมที่จะปรับเอาทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปร่วม
ในการพิจารณาสินเชื่อ ในขณะที่ช่องทางอ่ืน ๆ เป็นช่องทางที่สามารถช่วยสร้างความหลากหลายและ
ท าให้มีผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่เป็นช่องทางที่สิงคโปร์อาจพัฒนาในขั้นต่อไป 

รูปที่ 4.2 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบต่าง ๆ ตามขั้นของทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

 

 

 

 

 

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

เพื่อแก้อุปสรรคในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 5 ประการที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น IP Steering Committee จึงเสนอให้ตอบสนองต่ออุปสรรคด้วยมาตรการต่าง  ๆ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.2 คือ การที่ประเทศสิงคโปร์จะต้องสร้างตลาดทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาของตนเอง โดยเน้นดึงดูดบริษัททางด้านทรัพย์สินทางปัญญาชั้นน าของโลกเข้ามาตั้ ง
ส านักงานภูมิภาคในประเทศสิงคโปร์ ทั้งสถาบันการเงินรูปแบบต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน
มูลค่า และส านักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ เพ่ือสร้างมาตรฐาน
และพยายามให้ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการยอมรับในฐานะทรัพย์สินที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ สิงคโปร์จึงมีความพยายามในการก าหนดมาตรฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมถึงก าหนดมาตรฐานให้เผยแพร่ข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วย  

ตารางที่ 4.2 อุปสรรคและการด าเนินนโยบายเพื่อแก้ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอในการแก้ปัญหา 

1) ตลาดรองส าหรับการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญายังมี
ขนาดใหญ่ไม่พอ  

พัฒนาตลาดทรัพย์ส ินทางปัญญา โดยสนับสนุนและร่วมลงทุนในตลาด
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สถาบันทางการเงินมีตลาดในการขายทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

2) ความไม่เช่ือมั่นในมูลค่า
ประเมินของทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

จัดตั้ง Center of Excellence for IP Valuation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การประเมินมูลค่าและก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า 
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อุปสรรค ข้อเสนอในการแก้ปัญหา 

3) ความผันผวนของมูลค่าจาก
การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและกฎหมาย  

รัฐบาลร่วมมือกับภาคธุรกิจในการสร้างความโปร่งใสในการท าธุรกรรมทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การบันทึกธุรกรรมกับส านักทรัพย์สินทางปัญญาของ
สิงคโปร์ และให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลธุรกรรม
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

4) ความต้องการในการบังคับใช้
กฎหมาย 

พัฒนาและท าการสร้างภาพลักษณ์ให้สิงคโปร์เป็นผู้น าในการระงับข้อพิพาท
ทางกฎหมาย โดยการเพิ่มความสามารถของศาล และการดึงดูด arbitrators 
ช้ันน าของโลกเข้ามายังประเทศสิงคโปร์ 

5) ความโปร่งใสของตลาด ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท าการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Rodyk & Davidson LLP (2014) 

 

ภายหลังจากการรับแผนแม่บทการเป็นศูนย์กลางทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเอเชีย 
รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้มีการจัดท าและด าเนินนโยบายตามข้อเสนอของ IP Steering Committee 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 นโยบาย IP financing scheme เป็นนโยบายที่รัฐบาลเข้าไปมีบทบาทในการอุดหนุนการให้

สินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน เพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารพิจารณาทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทที่กู้ยืมเงิน สร้างความสามารถในการให้เงินทุนด้วยทรัพย์สินทาง

ปัญญาแก่สถาบันการเงิน และช่วยให้บริษัทที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น  

ในทางปฏิบัติ บริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ที่ต้องการกู้ยืมเงินจะต้องติดต่อเพ่ือขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน (ซึ่งในปัจจุบันมี 3 รายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ DBS Bank, UOB และ  
OCBC) หลังจากนั้น จะต้องท าการว่าจ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือตีราคาสิทธิบัตรของตนเอง 
จากนั้น ส านักทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์จะจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับการประเมินมูลค่า
ส าหรับสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว โดยให้เงินอุดหนุนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการ
ประเมิน หรือ ร้อยละ 2 ของมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

 เพ่ือแก้ปัญหาความไม่เชื่อมั่นในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ส านักทรัพย์สินทางปัญญาของ

ประเทศสิงคโปร์จึงได้จัดตั้ง Center of Excellence for IP valuation เพ่ือท าการวิจัยวิธีการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การฝึกอบรม สร้างแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) และให้การรับรอง 

(Accreditation) แก่บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเอกชน (OECD, 2015) โดยในปัจจุบัน ศูนย์

ดังกล่าวได้มีการรับรองการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเอกชนจ านวน 3 แห่ง คือ 

บริษัท Consor Intellectual Asset Management, Deloitte & Touche Financial Advisory 
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Services และ Duff & Phelps Singapore (เว็บไซต์ของ Intellectual Property Office of 

Singapore)  

 สถาบันการเงินที่ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินทุนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถเข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Financial Training 

Scheme ซึ่งจัดขึ้นโดย Monetary Authority of Singapore  

 ตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ (Singapore Exchange) ท าการส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ท าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุน

สามารถประเมินความสามารถของบริษัทและแนวโน้มของการเติบโตของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น 

 ส านักทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์ ท าการลงทุนในระบบการค้นหาและ

ตรวจสอบ (Search & Examination) สิทธิบัตร เป็นจ านวนเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดึงดูดการ

จดสิทธิบัตรในประเทศสิงคโปร์ และลงทุน 15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนา IP Academy 

ซึ่งเป็นหน่วยงานในการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงจัดท า IP Competency 

Framework (IPCF) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพและทักษะที่เกี่ยวข้องทางด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญาให้แก่บุคลากรภายในของภาครัฐ 

ทั้งนี้ นโยบาย IP financing scheme ของประเทศสิงคโปร์นั้นมีกลุ่มเป้าหมายคือบริษัทที่
มีสินทรัพย์น้อยแต่มีทรัพย์สินทางปัญญามาก โดยในปัจจุบันยังเป็นโครงการทดลองระยะเวลา 2 ปี 
วงเงิน 100 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งสิ้นสุดเมื่อกลางปี พ.ศ. 2559 นี้ การให้สินเชื่อดังกล่าวมี กลไก
ที่ใช้ตลาดน า กล่าวคือ ให้สถาบันการเงินเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ก าหนดปริมาณวงเงิน
สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยด้วยตนเอง20 หรืออีกนัยหนึ่ง รัฐบาลไม่ได้เป็นการเข้าไปแทรกแซงการให้
สินเชื่อ แต่ส่งเสริมและอุดหนุนให้เกิดตลาดสินเชื่อดังกล่าวขึ้น  

รูปแบบดังกล่าวเป็นวิธีการส่งเสริมโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  (Infrastructure) โดย
ภาครัฐ และให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนการท าธุรกิจเอง ซึ่งภายใต้รูปแบบดังกล่าวจะ
สังเกตได้ว่า ผู้เล่นในขั้นตอนต่าง ๆ นั้นจะมีความเป็นอิสระจากกัน ดังตารางที่ 4.3 ที่แก้ปัญหา
เรื่องความไม่แน่นอนที่เกิดจากความไม่สมมาตรของข้อมูล (Information asymmetry) ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้น้อย  

                                           
20 ผู้ที่กู้ยืมโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญานี้มีอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 7.5 ส าหรับวงเงินกู้ยืมระยะเวลา 1 
ถึง 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าการกู้ยืมเงินของบริษัทขนาดเล็กที่ร้อยละ 8 ถึง 10 (บทความโดย Patrick Mirandah 
Co. ในเว็บไซต์ Asiaiplaw.com) โดย DBS Bank ซ่ึงเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้สินเชื่อในวงเงิน
สูงสุด 5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และขั้นต่ า 1 แสนเหรียญสิงคโปร์ 
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ตารางที่ 4.3 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในโครงการ IP financing scheme 

บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด 
ก าหนด
หลักเกณฑ์ใน
การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ส า น ัก ท ร ัพ ย ์ส ิน ท า ง ป ัญ ญ า  (Intellectual 
Property Office of Singapore: IPOS) 

ก าหนดวิธีการ (Methodology) ในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่
เป็นมาตรฐาน และใช้ระบบการให้การ
รับรอง (Accreditation) ต่อเอกชน 

ประเมินมูลค่า บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ส ินและส านักงาน
บัญชี 

 Consor Intellectual Asset 
Management 

 Deloitte & Touche Financial Advisory 
Services  

 Duff & Phelps Singapore 

ประ เม ินม ูลค ่าทร ัพย ์ส ินและจ ัดท า
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

พิจารณาให้
สินเช่ือ 

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 

 DBS Bank 

 UOB 

 OCBC 

ให้สินเช่ือแก่บริษัทที่จดทะเบียนใน
สิงคโปร์ โดยพิจารณามูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาตามรายงานของผู้ประเมิน 

ให้การสนับสนุน ส านักทรัพย์สินทางปัญญา (IPOS) ให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประเมิน
แก่ภาคธุรกิจที ่มีทรัพย์สินทางปัญญา
และต้องการกู้ยืมเงิน 

ที่มา: จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 

4.1.2 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

ประเทศเกาหลีใต้มีความพยายามที่จะผลักดันประเทศของตนให้เป็นประเทศเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative economy) หนึ่งในองค์ประกอบส าคัญคือระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่ดี
และมีการใช้งานโดยภาคเอกชนในวงกว้าง ภาครัฐจึงมีความพยายามพัฒนาระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างรอบด้าน โดยใช้นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนพัฒนาการของทรัพย์สินทางปัญญา
ในประเทศ (Joonseok, 2014)21 

ส านักทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเกาหลีใต้ (Korean Intellectual Property 
Office: KIPO) ซึ่งท าหน้าที่ในการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นจดสิทธิบัตร มี

                                           
21 Joonseok, Lee. 2014. Korea’s recent IP policy and developments in IP system (ไฟล์น าเสนอ PowerPoint) 
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บทบาทในการสนับสนุนการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้งาน
เป็นภารกิจเพิ่มเติม (WIPO, 2012)22 โดยได้ท าการสร้างสถาบันวิจัย หน่วยงานให้ข้อมูลและ
บริการที ่ปรึกษา การสนับสนุนการศึกษาในการสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังได้ท าการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วย
บุคคล หรือบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่ง KIPO ได้ท าการพัฒนาด้านการตรวจสอบ 
(Examination) และด าเนินนโยบาย IP Financing รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation) 

การระดมทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศเกาหลีก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกับ
ประเทศอื่น โดยเฉพาะในด้านการประเมินมูลค่า เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถประเมิน
มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างแม่นย า หากยึดมาเมื ่อผิดนัดช าระหนี ้แล้วน าไปขาย
ทอดตลาด หมายความว่าการระดมทุนจะยังพิจารณาหลักทรัพย์ค้ าประกันประเภทอ่ืนเป็นหลัก ซึ่ง
ท าให้บริษัทขนาดเล็กที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจยังมีข้อจ ากัดใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ด้วยเหตุนี้ การสร้างระบบเพื่อให้เอื้ออ านวยต่อการระดมทุนด้วยทรัพย์สินทางปัญญานั้น
จึงเป็นเรื ่องที ่มีความส าคัญอย่างมาก โดยเกาหลีใต้มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน   
 3 รูปแบบ (GFPI, 2014) 23 คือ  

 การให้สินเชื่อในการซื้อทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับบริษัทใหม่ (Startups) โดย Korea 

Development Bank (KDB) 

 การประกันสินเชื่อโดยน าเอาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเข้ามาค านวณ โดยค้ าประกันให้กับ

บริษัทลงทุนประเภท Venture capital และ บริษัทขนาดเล็กมาก (MSME) 

 การให้สินเชื่อและระดมทุนส าหรับบริษัท SME ที่อยู่ในขั้น Mature stage 

ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้สนับสนุนให้มีโครงการกู้ยืมเงินโดยให้ผู้ที่มี
ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายขึ้น ผ่านการให้กู้ยืมเงินของ KDB และ Industrial 
Bank of Korea เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี พ.ศ. 2557 (KIPO, 2014)24 โดยมีวงเงินกู้สูงสุดต่อ
ราย 2 พันล้านวอน หรือ 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังดึงดูดให้ธนาคารพาณิชย์

                                           
22 WIPO. 2012. The Economics of Intellectual Property in the Republic of Korea  
23 GPFI. 2014. Enhancing SMES Access to Finance: Case Studies 
24 KIPO. 2014. Annual Report 2014 
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สนใจในการปล่อยกู้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น โดยมีธนาคาร Woori Bank, Shinhan Bank 
และ Kookmin Bank เข้าร่วมโครงการด้วย (Joonseok, 2014)  

ทั้งนี้ผู้เข้ารับสินเชื่อจะต้องผ่านการประเมินจากอีกหน่วยงานอื่นคือ Korea Invention 
Promotion Association (KIPA) หรือ Korea Technology Finance Corporation (KIBO) 
โดยวิธีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้โดยทั้งสององค์กร คือ การคิดลดกระแสเงิน
สด (Discounted cash flow: DCF) อาทิมูลค่าของสิทธิบัตรมีค่าเท่ากับก าไรที่สามารถสร้างได้ใน
อนาคตทั้งหมดจากการขายสินค้าที่ผลิตด้วยสิทธิบัตรนั้น (Oh, 2014)25 

นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีค่าใช้จ่ายสูงส าหรับบริษัทขนาดเล็ก (ซึ่ง Oh (2014) 
ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งสิทธิบัตร) KIPO จึงให้เงินสนับสนุน SMEs ที่
เข้าร่วมโครงการ IP Financing ข้างต้นส าหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
ร้อยละ 60 – 80 (Oh, 2014) และในภายหลังได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน Korea Institute of 
Intellectual Property Evaluation & Transaction: KIPET) เมื่อพ.ศ. 2557 ขึ้นมาช่วยในการ
ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งกระบวนการในการให้สินเชื่อนั้นเป็นไปดังรูปที่ 4.3 

รูปที่ 4.3 กระบวนการในการให้สินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน  

 
ที่มา: GPFI (2014) 

ทั้งนี้ เกาหลีใต้ยังใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเดิม คือ การค้ าประกันสิน เชื่อของ
บริษัท Korea Credit Guarantee Fund ในการเข้าช่วยค้ าประกันการกู้ยืมเงินด้วยเพื่อเป็นการ
ลดภาระความเสี ่ยงให้แก่ธนาคารผู ้ให้สินเชื ่อ เพื ่อให้เกิดตลาดการให้ส ินเชื ่อด้วยทรัพย์ส ิน  
ทางปัญญาขึ้น 

เนื่องจากธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของเข้ามาเป็นผู้ให้เงินสินเชื่อส าหรับทรัพย์สินทางปัญญา 
ดังนั้น รัฐจึงต้องมีกลไกในการรองรับและจัดการกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดช าระ
หนี้ โดยรัฐได้ท าการจัดตั้งกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา (IP fund) ด้วยเพื่อท าการบริหารทรัพย์สิน
ทางปัญญา (SME case study) ในเวลาต่อมา กองทุนดังกล่าวได้กลายเป็นเครื่องมือในการซื้อและ

                                           
25 Oh, Steve. 2014. Status of IP Finance in Korea. Inventus Intellectual Property Group presented in Global 
Intellectual Property Summit 2014 



บทที่ 4 ประสบกำรณ์ต่ำงประเทศ 

56 

รวบรวมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือน าไปขายต่อหรือท าการให้อนุญาต (Licensing) ซึ่งมีข้อดีในการ
ป้องกันการถูกฟ้องร้องละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจขนาดเล็กซึ่งอาจไม่มีสภาพ
คล่องมากเพียงพอในการต่อสู้คดี (DEEP Centre, 2014)26 และยังเป็นช่องทางในการระดมทุน
เพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ (IP Securitization) และเป็น
ช่องทางในการท า sales and license back กล่าวคือ บริษัทที่คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญาไปขายให้แก่กองทุน เพื่อให้ได้เง ินก้อนมา และให้กองทุนท า 
licensing กลับมาสู่บริษัทเพ่ือน าไปประกอบธุรกิจจริงได้ (GPFI, 2014) 

จากกรณีการส่งเสริมการกู้ยืมเงินของประเทศเกาหลีใต้จะเห็นได้ว่า หากใช้การเงินของ
ภาครัฐน าในการให้สินเชื่อเพ่ือสร้างตลาดดังกล่าวนั้นสามารถท าได้ แต่ภาครัฐจะต้องลงทุนเองเป็น
จ านวนมากและต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภทเพื่อรองรับการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การจดทะเบียนตลอดจนถึงการบริหารทรัพย์สินหากเกิดการผิดนัดช าระ
หนี้ อย่างไรก็ดี ประเทศเกาหลีใต้ยังมีการวางกลไกที่เป็นระบบ โดยผู้ให้บริการแต่ละประเภทเป็น
คนละหน่วยงานกัน ดังที่เห็นได้จากผู้ที่ให้สินเชื่อ ผู้ประเมิน ผู้ค้ าประกัน และผู้ให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าเป็นคนละหน่วยงานกัน ซึ่งท าให้มีความเป็นอิสระในการท างาน  

4.1.3 สหพันธรัฐมาเลเซีย 

หน่วยงานที่เป็นผู ้ก ากับดูแลและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศมาเล เซียคือ 
Intellectual Property Corp of Malaysia (MyIPO) ในปี พ.ศ. 2553 MyIPO ได้ริเริ่มโครงการ
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานแรก  ๆ ในทวีปเอเซียที่มีการ
ด าเนินการดังกล่าว โครงการดังกล่าวมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่า
ของทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ในมาเลเซีย และเพื่อ
ฝึกอบรมพนักงานสินเชื่อในสถาบันการเงินให้มีทักษะในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นหากต้องการจะส่งเสริมให้ธนาคารและสถาบันการเงินเอกชนต่าง ๆ รับ
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันในการปล่อยสินเชื่อหลักสูตรในการอบรมดังกล่าว
ได้รับการรับรองจาก World Trade Institute ที่สวิสเซอร์แลนด์และวิทยากรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประเมินทรัพย์ส ินทางปัญญาจากหลากหลายประเทศทั ่วโลก เช ่น สหรัฐอเมริกา  
ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการสินเชื่อจากทรัพย์สินทางปัญญาที่เรียกว่า 
Intellectual Property Financial Scheme (IPFS) ซึ่งด าเนินการโดยรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจใน
การส่งเสริมแหล่งเงินทุนให้แก่ SMEs และธุรกิจเกิดใหม่ ในสาขาสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

                                           
26 DEEP Centre. 2014. The Rise of Sovereign Patent Funds: Insights and Implications  
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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   

โครงการสินเชื่อดังกล่าวมีเงื่อนไขในการปล่อยกู้ดังนี้28 

 วงเงินปล่อยกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านริงกิต หรือร้อยละ 80 ของมูลค่าของทรัพย์สิน 
ทางปัญญาท่ีเป็นหลักประกัน ตามมูลค่าที่ต่ ากว่า 

 สัญญาเงินกู้มีอายุ 5 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาปลอดการช าระหนี้ที่อาจยาวสุดได้ไม่เกิน 1 ปี 

 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 (จากรัฐบาล)  

 รัฐบาลมาเลเซียจะค้ าประกันร้อยละ 50 ของเงินกู้โดยผ่านหน่วยงานค้ าประกันสินเชื่อ
ของภาครัฐที่เรียกว่า Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad 

 ค่าธรรมเนียมในการค้ าประกัน คือ ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

อนึ่ง ในการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวภายใต้โครงการดังกล่าว รัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเพียงอย่างเดียว หากแต่ส่งเสริมให้มีการปล่อยกู้ที่ใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไปกับสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อจ ากัดความเสี่ยงของผู้ให้กู้ด้วย ที่ผ่านมา 
บริษัทที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวมักจะเป็นบริษัทที่มีประวัติการกู้ยืมเงินจาก 
MDV อยู่เดิม เช่น บริษัท KRU Studios ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตหนัง 3D animation แต่บริษัท
ดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศที่ MyIPO ส่งมาซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก29 

ในปี พ.ศ. 2557 MyIPO ได้จัดตั้งตลาดทรัพย์สินทางปัญญา (IPR market place) เพื่อ
เปิดให้ธุรกิจสามารถน าเสนอทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการจะจ าหน่ายหรือให้เช่าทางเว็บไซต์ได้  
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและรายละเอียดของผู้ทรงสิทธิ ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา
โดยสังเขป วันที่จดทะเบียน ความประสงค์ที่จะจ าหน่ายหรือให้เช่า รวมทั้งเงื่อนไข ตลอดจนราคา
ที่ต้องการ ตลาดดังกล่าวมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่จัดตั้งขึ้น โดยส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา

                                           
27 Wong,  Adrian (2015), Banking on Intellectual Property, The Edge Malaysia, February 6,2015 
28 Malaysia Debt Venture Berhad website: www.mdv.com.my/product-services/gvoernment-
schemes/intellectual-property-finacning/  
29 Lim Wing Hui.  Monetising Intellectual Property. The Star online สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
www.thestar.com.my/sme/2014/05/29/monetising-intellectual-property-plan-to-provide-financing-backed-by-
ideas-as collateral-starts-to/  

http://www.mdv.com.my/product-services/gvoernment-schemes/intellectual-property-finacning/
http://www.mdv.com.my/product-services/gvoernment-schemes/intellectual-property-finacning/
http://www.thestar.com.my/sme/2014/05/29/monetising-intellectual-property-plan-to-provide-financing-backed-by-ideas-as%20collateral-starts-to/
http://www.thestar.com.my/sme/2014/05/29/monetising-intellectual-property-plan-to-provide-financing-backed-by-ideas-as%20collateral-starts-to/
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ของสหราชอาณาจักร หรือ UKIPO หากแต่ต่างกันตรงที่ UKIPO มีแรงจูงใจให้ผู้ทรงสิทธิใช้ตลาด
ดังกล่าวโดยการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิบัตรครึ่งหนึ่ง  

ในปัจจุบันเว็บไซต์ดังกล่าวมีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการเสนอขายหรือให้เช่าประมาณ 
175 รายการซึ่งไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมามาเลเซียมีตลาดทรัพย์สินทางปัญญาถึง 3 ตลาด 
เข่น Multimedia Development Corporation ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมธุรกิจสื่อและ
สารสนเทศที่มีชื่อว่า IP Connect ส าหรับการค้าทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อและ
สารสนเทศ และ PlaTCom Ventures Sdn Berhad ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริมการร่วมทุน
ระหว่างนักลงทุนอิสระหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัว (Business Angels) กับ SMEs 

เนื่องจากทั้งสามตลาดมีหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกันจึงเป็นภาระแก่
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที ่ต ้องให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามอย่างต่อเนื ่อง  ในปัจจุบัน IP 
Connect ได้ปิดตัวไปแล้วเนื่องจากขาดการดูแลเว็บไซต์ที่ดี โดยเฉพาะในส่วนของรายละเอียด
ข้อมูลในการติดต่อกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากโครงการขาดงบประมาณที่ต่อเนื่อง  
นอกจากนี้แล้ว การที่ IPConnect มุ่งเป้าไปที่ทรัพย์สินปัญญาที่เกี่ยวกับสาขาสื่อและสารสนเทศ
เท่านั้นท าให้ตลาดมีขนาดจ ากัดไม่เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน ต่างจากเว็บไซต์ของ PlaTCOM ซึ่ง
ครอบคลุมธุรกิจทุกสาขาจึงมีนักลงทุนและ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก30 

ในภาพรวม แม้มาเลเซียจะมีนโยบายที่ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุน
อย่างชัดเจนมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว และมีหลากหลายหน่วยงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
หากแต่การปล่อยกู้โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันยังคงมีการด าเนินการโดย MDV ซึ่ง
เป็นหน่วยงานรัฐเพียงแห่งเดียว เหตุผลหลักที่สถาบันการเงินหรือสถาบันอื่นๆ เลือกที่จะไม่เข้ามา
เล่นในตลาดดังกล่าว ได้แก่  

(1) ขาดฐานข้อมูลที่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น มีการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปค้ าประกันหนี้เงินกู้อ่ืนๆ มา
ก่อนแล้วหรือไม่) ท าให้สถาบันการเงินไม่สามารถรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์
ได้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายยังไม่ก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิจะต้องรายงานการจ าหน่าย ให้เช่า
ใช้ หรือการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปค้ าประกัน 

                                           
30 OECD (2015) Boosting Malaysia’s National Intellectual Property System for Innovation, OECD Publication , 
Paris. 
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(2) สถาบันการเงินขาดความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา แม้ 
MyIPO จะให้บริการฝึกอบรมการประเมินฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่จ านวนผู้ที่สอบ
ผ่านยังมีจ านวนน้อยมาก 

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

การปล่อยกู้โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา 

รัฐบาลฮ่องกงได้พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Department) มีหลักสูตร
ฝึกอบรมเรื่อง (1) การสืบค้นสิทธิบัตร และ (2) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครือ่งหมายการค้า โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในระดับนานาชาติเป็นวิทยากร 

2. Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ในการพัฒนาตลาดให้แก่ธุรกิจฮ่องกง โดยมีส านักงานที่กระจายอยู่กว่า 40 ประเทศทั่วโลก 
ได้สร้าง IP Portal ซึ่งออกแบบมาให้เป็น one-stop shop ส าหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อหรือ
เช่าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเวบไซต์ดังกล่าวจะมีลิงค์ไปสู่
เว็บไซต์ที่มีการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลาย รวมถึง website IP-Market 
place ของส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเดนมาร์ค ซึ่งมีความตกลงร่วมกับ HKTDC 
ในการส่งเสริมให้ธุรกิจทั้งสองประเทศได้เข้าถึงข้อมูลการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน
เว็บไซต์ของทั้งสองประเทศ 

4.1.5 ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียไม่มีนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

แต่อย่างใด แต่ออสเตรเลียมีระบบการจดทะเบียนสินทรัพย์ส่วนบุคคล (Personal Property 

Securities Register) ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการให้เช่าสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนที่สนใจที่จะซื้อหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลางที่ค้าขาย

ทรัพย์สินทางปัญญา จะสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของและสถานภาพของทรัพย์สินทางปัญญา

ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือเช่าได้ 
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4.1.6 สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้น าในการใช้กลไกตลาดในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยมีประวัติในการให้สินเชื่อประเภทนี้มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1880 คริสตศักราช 

หรือกว่า 130 ปีมาแล้วที่ Thomas Edison ซึ่งเป็นผู้ค้นคิดหลอดไฟได้ใช้สิทธิบัตรของเขาในการค้ า

ประกันเงินกู้เพ่ือน ามาก่อตั้งบริษัท General Electric จากการที่ตลาดการเงินในสหรัฐอเมริกามี

ประสบการณ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันที่ยาวนาน จึงมีพัฒนาการของ

บริการที่หลากหลายที่สนับสนุนการระดมทุนโดยทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืม

โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (IP-backed loans) การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน (IP 

Securitization) Mann (2015)31 พบว่า บริษัทในสหรัฐอเมริกามีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

หลักทรัพย์ค้ าประกันมากขึ้นตามล าดับ โดยในปัจจุบันมีการกู้ยืมเงินที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

หลักทรัพย์ค้ าประกันเกินกว่า 40,000 สัญญาต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ถึงแม้ว่าจะมีธุรกิจหลาย

ประเภทที่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ แต่ว่าธุรกิจที่มักใช้ประโยชน์จาก

ช่องทางดังกล่าวมักเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร การแพทย์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกล 

บริษัทที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนมากที่สุด อาทิ General Motors, Avago 

และ Alcatel-Lucent มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิทธิบัตร มากกว่า 1 หมื่นชิ้นในการ

ระดมทุน เพ่ือผ่านช่วงที่มีปัญหาทางการเงิน เช่น บริษัท General Motors ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

กว่า 13,000 ชิ้น ในการระดมทุนในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2553 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤติการเงินโลก 

(Reculera, 2015)32 อนึ่ง Czarnitzki et al. (2014)33 ได้แสดงผลเชิงประจักษ์ว่าบริษัทขนาดเล็ก

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นหลังจากมีการจดสิทธิบัตรได้เช่นกัน 

ในฝั่งของผู้ให้เงินทุน ธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เล่นหลักที่ให้เงินสินเชื่อโดยใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน เช่น Bank of America, Wells Fargo และ  

JP Morgan เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ซึ่งเป็นจ านวนสัญญาสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญามา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ซึ่ง Reculera (2015) ระบุว่าแต่ละธนาคารมีความสนใจในทรัพย์สินทางปัญญาแต่

                                           
31 Mann, William. 2015. Creditor rights and innovation: Evidence from patent collateral  
32 Reculera Inc. 2015. IP backed financing: Overview of trends. ไฟล์น าเสนอ PowerPoint 
33 Czarnitzki, Dirk, Bronwyn Hall and Hanna Hottenrott. 2014. Patents as Quality Signals? The Implications for 
Financing Constraints on R&D 
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ละประเภทแตกต่างกันออกไป อาทิ Credit Suisse และ Bank of America เป็นผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่

แก่ธุรกิจการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) ในขณะที่ Citi และ Deutsche Bank เป็น

ผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่ที่สุดส าหรับธุรกิจ Semiconductor เป็นต้น 

รูปที่ 4.4 ปริมาณการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

 
ที่มา: Mann (2015) 

รูปที่ 4.5 จ านวนสัญญาสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันสะสม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2519  

 
ที่มา: Mann (2015) 
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ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกามีกลไกรองรับการให้บริการดังกล่าวที่ส าคัญ คือ ประการแรก การมีระบบ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อต้าน

สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

ได้แก่ US Patent and Trademark Office (USPTO), US Copyright Office, US Customs and 

Border Protection (CBP) และ Department of Homeland Security (DHS) (Intellectual 

Property Office, 2013)34  

ประการที่สอง สหรัฐอเมริกามีกระบวนการในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการน า

ทรัพย์สินทางปัญญาไประดมทุนอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่มีการน าสิทธิบัตรไปใช้ในการระดม

เงินทุนแล้ว จะต้องมีการรายงานต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา (USPTO) ซึ่งท าให้

สาธารณะได้รับรู้ และไม่เกิดการซื้อสิทธิบัตรชิ้นดังกล่าวแล้วน าไปใช้งานซ้ าซ้อนกัน (Mann, 2015) 

ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงให้กับสถาบันการเงินหรือผู้ลงทุน 

ประการที่สาม คือ การมีองค์กรและหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่

เป็นที่เชื่อถือ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นหนึ่งบริการที่มีความส าคัญในการระดมทุน

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา จากล าดับขั้นของการพัฒนาการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์  

ดังแสดงในรูปที่ 4.6 โดย OECD (2006)35 ถือว่าประเทศสหรัฐมีการพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุด คือการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การป้องกันการฟ้องร้องตลอดจนการใช้เพ่ือระดมทุนและ

การลงทุน ซึ่งยิ่งมีระดับการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงขึ้นเท่าใด การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง

ปัญญาก็ยิ่งมีความจ าเป็นมากยิ่งข้ึน 

  

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

 
ที่มา: OECD (2006) 

ถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรฐานในการรายงานข้อมูลทางบัญชีค่อนข้างชัดเจน แต่

เนื่องจากการตีราคามูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีวิธีการหลากหลายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ประเมิน 

เพ่ือให้การประเมินมีความน่าเชื่อถือ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาส่วนมากแล้วจะ

ด าเนินการโดยบุคคลที่สามที่มีความเป็นอิสระจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกามี

บริษัทเอกชนจ านวนมากที่ให้บริการดังกล่าว เช่น 
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 บริษัทตรวจสอบบัญชี (เช่น PriceWaterhouseCooper)  

 บริษัทให้ค าปรึกษาทางด้านการเงิน (เช่น Duff & Phelps และ Alix Partners) 

 บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น Coller IP และ Hilco Streambank)  

ส าหรับหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นเกี่ยวข้อง

กับหลักเกณฑ์ในการประเมินสินทรัพย์ทั่วไป และหลักเกณฑ์ในการประเมินสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง

กับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (non-tangible assets) The Appraisal Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่

แสวงหาก าไรเอกชนเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินสินทรัพย์ทั่วไปที่เรียกว่า Uniform 

standards of professional appraisal practice มาตรฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนทุก 2 ปี 

เพ่ือให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับภาคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนี้ American Society of Appraisers ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรเช่นกัน ได้

จัดท าระบบรับรองมาตรฐานในด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีไม่มีตัวตน (Intangible Assets 

Appraisal Specialty) ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินได้จะต้องได้รับการรับรองในระดับ Accredited 

Senior Appraiser (มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 5 ปี) และจะต้องผ่าน

การอบรม 2 วิชา คือ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน และหัวข้อเฉพาะด้านเกี่ยวกับการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน รวมทั้งจะต้องส่งรายงานสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่าง

น้อย 10 โครงการ 

จะเห็นได้ว่า นอกจากการประเมินมูลค่าโดยบุคคลที่สามซึ่งมีความเป็นอิสระแล้ว ส่วนส าคัญ

อีกประการหนึ่ง คือ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกลางในการตีราคาทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือ

เป็นบรรทัดฐานของการประกอบอาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับผู้ปฏิบัติทุกราย 

และใช้การรับรองคุณภาพ (accreditation) เพ่ือที่จะเปิดกว้างให้บริษัทเอกชนที่หลากหลายสามารถ

เข้ามาให้บริการในการประเมินได้มาตรฐาน เพื่อให้เอกชนผู้ต้องการใช้บริการสามารถเลือกผู้ให้บริการ

ที่มีคุณภาพท่ีหลากหลาย 

ส าหรับการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนนั้น ต้องการบริการสนับสนุนจ านวนมาก ดัง

รูปที่ 4.7 ซึ่งมีกระบวนการที่ส าคัญ คือ 

1) ผู้ที่คิดค้นหรือผู้ที่ได้รับรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา น าทรัพย์สินทางปัญญาไปไว้

ในนิติบุคคลหนึ่ง หรือ Special Purpose Vehicle (SPV)  

2) ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Underwriter ท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

และน าเรือนหุ้นออกขายแก่นักลงทุน 
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3) Credit rating agency หรือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเข้ามาท าการประเมิน

มูลค่าในฐานะผู้ประเมินอิสระ และ 

4) อาจมีการใช้ Credit Enhancer รวมถึงบริษัทประกันในการลดความเสี่ยงของ

ทรัพย์สินที่น าออกระดมทุน 

รูปที่ 4.7 โครงสร้างของการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน 

 
ที่มา: Solomon & Bitton (2015)36 

จากรูปดังกล่าวสังเกตได้ว่า นอกจากผู้ที่คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาและนักลงทุนแล้ว ยัง

จะต้องมีผู้ช่วยน าทรัพย์สินดังกล่าวออกขาย (Underwriter) รวมถึงบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ทรัพย์สิน และบริษัทประกัน ซึ่งบริการในการก าหนดความน่าเชื่อถือ หรือ rating ถือเป็นส่วนส าคัญ

ในการส่งสัญญาณให้ตลาดรู้ถึงคุณภาพของทรัพย์สินดังกล่าวก่อนเข้าไปลงทุน เช่น ในการออกหุ้นกู้

ของ David Bowie ซึ่งใช้เพลงเก่าที่ตนได้แสดงและแต่งเอาไว้ในการระดมทุน ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ Aaa โดย Moody’s Investor Service ซ่ึงเป็นอันดับที่ดีที่สุด ซึ่งท าให้ระดมทุนได้

จ านวนมากถึงเกือบ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับ Credit Enhancer ซึ่งเป็นผู้ที่มีอันดับความ

                                           
36 Solomon, Dov and Miriam Bitton. 2015. Intellectual property securitization 
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น่าเชื่อถือที่ดี ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแบกรับความเสี่ยงบางส่วนหากรายได้ไม่เป็นไปตามการ

คาดการณ์ (Alekseev, 2002)37 

4.1.7 สหราชอาณาจักร 

เนื่องจากการลงทุนของภาคธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน 

เช่น ระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี การสร้างแบรนด์ หรือ รูปลักษณะของสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว ฯลฯ รัฐบาลของสหราชอาณาจักรจึงตระหนักถึงบทบาทในการให้การสนับ สนุน

ผู้ประกอบการ ผู้คิดค้น ผู้ริ่เริ่มสร้างสรรค์ ให้สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญาของตนมาแปลงและเพ่ิม

มูลค่าเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยให้สหราชอาณาจักรเติบโตไปได้ใน

ระยะยาว38 

 อย่างไรก็ตาม ผลส ารวจของ OECD ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีเพียงหนึ่งในสามของ SME ใน 

สหราชอาณาจักรที่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้ และมีเพียงร้อยละ 10 ที่มี

การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับทรัพย์สินทางปัญญาของตน39 สืบเนื่องจากข้อมูลดังกล่าว ในช่วงต้นปี 

พ.ศ. 2556 ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักร (The UK Intellectual Property 

Office: UK IPO) และ Department for business, Innovation & Skills (BIS)40 ได้จัดท าโครงการ

เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนและในการเข้าถึงแหล่ง

เงินกู้เพ่ือต่อยอดการประกอบธุรกิจของตน รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

เหล่านั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ธุรกิจ SMEs ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าสูงแต่มีข้อจ ากัด

ด้านเงินทุนในการประกอบธุรกิจ  

การด าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวมีการสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อาทิ 

ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ผู้คิดค้นนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคหลักที่

ขัดขวางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs เกิดจากการที่ SMEs ขาดปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ

ดังนี้ 

                                           
37 Alekseev, Innokenty. 2002. Securitization of intellectual property  
38 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.  
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1. การจ าแนกประเภทและประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนครอบครอง 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจในสิทธิและมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาของตน ผล

ส ารวจในรายงานดังกล่าวพบว่า มากกว่าสองในสามของผู้ประกอบการมีอย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่

สามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือ สิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ แต่กลับไม่มีการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานั้น นอกจากผู้ประกอบการแล้ว 

ผู้ให้กู้และนักลงทุนเองก็ยังไม่มีความเข้าใจที่ดีพอเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นอุปสรรค

อย่างหนึ่งในการระดมทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา รายงานดังกล่าวได้เสนอแนะให้มีการให้ความรู้

แก่ผู้ประกอบการในการจ าแนกประเภทของทรัพย์สินที่ตนถือครองอยู่ ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญา และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรการผลิต ชื่อทางการค้า 

เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ และทรัพย์ สินเหล่านั้นมีมูลค่า

เพียงใด เนื่องจากรายงานงบดุลทางบัญชีนั้นไม่มีการจ าแนกและระบุมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาไว้ 

ดังนั้น บริษัทจึงควรสามารถจ าแนกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาของตน เข้าใจถึงกระบวนการใน

การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท และสามารถสื่อสารกับนักลงทุนในการ

ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องจัดท ารายงานแยกต่างหากจากรายงานทาง

บัญชี  

2. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนแต่ละวิธีการมีผลต่อสิทธิในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเรียนรู้และศึกษา

อย่างรอบคอบ อาทิ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการค้ าประกันการกู้ยืมเงินนั้น ทรัพย์สินทางปัญญา

จะถูกใช้ค้ าประกันเงินที่กู้ยืมมาจนกว่าเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะใช้คืนเงินกู้ยืมหมด ในขณะที่

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนนั้น นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาควบคุมหรือ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้ รายงานดังกล่าวเสนอให้มีการจัดท า “resource toolkit” ซึ่งมี

รายละเอียดที่ช่วยอธิบายวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือช่วยให้ SMEs สามารถตรวจสอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง

ปัญญา และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้ 

3. การตระหนักถึงมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะไม่ตระหนักถึงมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองมีอยู่  

และไม่สามารถจ าแนกว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีความแตกต่างจากทรัพย์สินที่มีตัวตนอย่างไร มูลค่า
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ของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถประเมินได้อย่างไร วิธีการเพ่ิมมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ

ประเภท เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ท าได้อย่างไรบ้าง ซึ่งมีหลายวิธี อาทิ การท า

การตลาดส าหรับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุน การ

ค้ าประกันเงินกู้ เป็นต้น นอกจากนั้น หากธุรกิจประสบปัญหาหรือเคยประสบปัญหาด้านการเงิน 

ทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจยังไม่หมดมูลค่าไปด้วย ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการระดมทุนหรือน าไป

ขายในระบบตลาด marketplace ได ้

ผลการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวท าให้ UK IPO เห็นถึงความจ าเป็นในการให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการ ผู้ให้กู้ยืม และผู้ เชี่ยวชาญทางการเงิน ในการตระหนักถึงมูลค่าของทรัพย์สิน  

ทางปัญญา โดยการพัฒนาเครื่องมือออนไลน์ การจัดท าคู่มือเพ่ือช่วยในการสื่อสารกับผู้ประกอบการ

และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินให้มีความเข้าใจตรงกัน การพัฒนาระบบตลาดทรัพย์สินทางปัญญา 

รวมทั้งการจัดหาคู่มือในการลดความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับสถาบันทางการเงินในการให้กู้ยืม

หรืออนุมัติเงินทุน41 การด าเนินการของ UK IPO สามารถจ าแนกได้ดังนี้42 

 เครื่องมือส าหรับการฝึกอบรมเบื้องต้น 

ในปี พ.ศ. 2556 UK IPO พัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ส าหรับฝึกอบรมและให้ความรู้เบื้องต้น ( IP 

for Business) แก่ผู้ประกอบการและที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในการเพ่ิมมูลค่า

ของทรัพย์สินทางปัญญา การด าเนินงานในส่วนนี้จะท างานร่วมกับ British Bankers’ Association 

(BBA) โดยเครื่องมือที่จัดท าข้ึนประกอบด้วยรายละเอียด 5 ส่วน ได้แก่ 

o IP Basics เป็นคู่มือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา และ

การเพ่ิมมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 

o IP Equip เป็นเครื่องมือประเภท interactive e-learning ที่ช่วยจ าแนก

ทรัพย์สินที่อาจได้รับการปกป้องโดยทรัพย์สินทางปัญญา 

o IP Equip App เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

o IP Health Checks เป็นชุดการตรวจสอบเบื้องต้นเพ่ือจ าแนกความเสี่ยงและ

โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ 

                                           
41 Taylor Wessing LLP, 2014, Are you banking on your IP? 
42 International Property Office, 2013, Banking on IP: An Active Response.  
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o IP Master Class เป็นเครื่องมือการฝึกอบรมเชิงลึกผ่านระบบออนไลน์และ

การให้บริการแบบพูดคุยตัวต่อตัวเกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน

ประเด็นต่าง ๆ 

 การสื่อสารกับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน 

UK IPO พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ให้กู้ยืมเงินสามารถเจรจา

พูดคุยให้เข้าใจตรงกันทั้งการนิยามศัพท์ การอธิบายและการคิดค านวณมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและ

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ โดยการจัดท าแบบฟอร์มมาตรฐานในการประเมิน (templates) และคู่มือ

ในการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจของ

ผู้ให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนา

กระบวนการเกี่ยวกับ due diligence หรือการตรวจสอบการมีอยู่จริงของสินทรัพย์ของบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การลดความเสี่ยงของผู้ให้กู้หรือผู้ลงทุน 

การตัดสินใจให้กู้ยืมเงินของผู้ให้กู้หรือการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนขึ้นอยู่กับความมั่นใจว่า

จะได้รับการจ่ายคืนเงินกู้กลับมาในกรณีของผู้ให้กู้ และความมั่นใจว่าจะได้รับเงินทุนคืนในจ านวนที่คุ้ม

ทุนในกรณีของนักลงทุน การลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอาจท าได้โดยการปันความเสี่ยงให้กับ

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ หรือโดยการก าหนดนโยบายการประกันภัยที่เหมาะสม ซึ่งสหราชอาณาจักรมี

เครื่องมือในการลดความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้ว อาทิ The Enterprise 

Finance Guarantee Scheme ซึ่งเป็นโครงการค้ าประกันเงินกู้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการกู้ยืม

เงิน โดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ าประกันการกู้เงินแต่ไม่มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจให้กู้ และ  The 

European Investment Bank Risk Sharing Finance Facility ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ

โครงการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในระยะยาว โดยการปันความเสี่ยงให้กับผู้สนับสนุน ธนาคาร 

และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   

 การพัฒนาระบบตลาดทรัพย์สินทางปัญญา 

การตัดสินใจให้กู้ยืมเงินของผู้ให้กู้อาจขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งคือ ความมั่นใจว่าจะสามารถ

ขายทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการให้กู้ยืมเงินมาได้หรือไม่ ถึงแม้ในปัจจุบัน ตลาดทรัพย์สินทาง

ปัญญาจะเติบโตขึ้นมาก แต่ผู้ให้กู้อาจยังมีข้อกังวลว่าตลาดจะเติบโตเพียงพอหรือไม่ ในปัจจุบัน ระบบ

ตลาดทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ อาทิ  
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o The ACID Marketplace เป็นรูปแบบการค้าออนไลน์ ที่ผู้ซื้อและผู้ออกแบบ

สินค้าท่ีเป็นสมาชิก 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 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรมในการท างานร่วมกันส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความ

เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลใช้เงินทุนประมาณ 150,000 ปอนด์ ในการเริ่มต้นจัดตั้ง 

Copyright Hub เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงใบอนุญาตได้โดยง่ายผ่านทางเว็บไซต์และให้ความรู้

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์43 ซึ่งในช่วงเริ่มต้นมีการเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆ จ านวน 35 เว็บไซต์ เพ่ือให้ข้อมูล

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือโอกาสส าหรับการขออนุญาต (licensing) ผู้เข้าใช้บริการสามารถจ าแนกเป็น 3 

กลุ่มได้แก่ 1) บุคคลทั่วไปที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 2) ผู้คิดสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการ

ปกป้องผลงานของตน 3) ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการขออนุญาตใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ผ่าน

กระบวนการขออนุญาตอย่างง่าย44  

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในสหราชอาณาจักรได้รับ

การพัฒนาไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอย่างสิงคโปร์ และมาเลเซีย45 UK IPO ได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญในการให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ได้ โดยด าเนินการในหลายกิจกรรมเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ

ธุรกิจ SMEs 

                                           
43 OECD, 2015, Chapter 9 IP-Based Financing of Innovative firms. 
44 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. 
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4.1.8 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศจีนเป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่งในโลกที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงที่สุด 

(การละเมิดมีมากกว่าร้อยละ 90)46 แต่เมื่อประเทศจีนได้เข้าร่วมองค์การการค้าโลก หรือ WTO 

รัฐบาลกลางจึงได้มีความพยายามที่จะเพิ่มเติมแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงของ WTO และเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับแรกจึงได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เป็นกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าปี พ.ศ. 2525 และตามมาด้วยกฎหมายสิทธิบัตร ปี พ.ศ. 2527 กฎหมาย

ลิขสิทธิ ปี พ.ศ. 2533 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2541 จึงได้ตั้งส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา (State 

Intellectual Property Office : SIPO) ขึ้นมาเพื่อมาท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง 3 ฉบับ 

ในยุคของการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ SMEs 

เติบโตได้คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รัฐบาลจีนเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมในกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จึงได้เริ่มมองหาโอกาสในการ

สร้างศักยภาพของเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลจีนได้มีนโยบายใน

การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่ หรือกลุ่ม Start up ในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมต่างๆ ให้สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันได้ รวมทั้ง

ได้เพ่ิมเงินงบประมาณในการกู้ยืมเงินให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสิ้นปี 

พ.ศ. 2553 ถึง 27.6 พันล้านหยวน หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาท47 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลจึงได้ก่อตั้งตลาดการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา (National 
Intellectual Property Trading Market)48 ขึ้นเพ่ือปิดความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตลาด
จากการน าทร ัพย์ส ินทางปัญญามาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน รวมทั ้งเพื ่อช ่วยเหลือ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทั้งนี้ในครึ่งปีแรกของปี 

                                           
46 Protecting your Intellectual Property Rights (IPR) in China.ดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://beijing.usembassy-
china.org.cn/protecting_ipr.html  
47ดัดแปลงจาก You Yunting (2011). China Begins to Try Out Intellectual Property Pledge System . Bridge IP 
Commentary. ดาวโหลดได้ที่ http://www.chinaiplawyer.com/china-begins-to-try-out-intellectual-property-
pledge-system/ 
48 http://www.unitalen.com/html/node/45380-1.htm 
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พ.ศ. 2554 มีจ านวนสิทธิบัตรที่น ามาจดทะเบียนหลักทรัพย์ค้ าประกันถึง 3,652 สิทธิบัตร และมี
มูลค่าสินเชื่อถึง 32,940 ล้านหยวน หรือประมาณ 1.8 แสนล้านบาท   

ทั้งนี้รัฐบาลท้องถิ่นในมณฑลต่าง ๆ ของประเทศจีนยังได้เริ่มตระหนักถึงนโยบายของ
รัฐบาลดังกล่าว เช ่น รัฐบาลมณฑลหนานไห่ (Nanhai) ได้ลงนามท าข้อตกลงกับส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาลกลาง (State Intellectual Property Office: SIPO) ในปี  
พ.ศ. 2554 ในการจัดท าโครงการน าร่องในการระดมเงินทุนในทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือกระตุ้นและ
ดึงดูดนักลงทุนให้มาประกอบธุรกิจในมณฑลหนานไห่49 รวมทั้งได้ลงนามท าข้อตกลงร่วมกับ
ธนาคารพาณิชย์อีก 7 แห่งเพื่อให้บริการทางการเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ใน
การค้ าประกัน ซึ่งหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว คือ ธนาคาร China Merchants Bank สาขา 
Foshan ที่ให้ผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมเงินได้ถึงร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 30 ของมูลค่าของ
สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของ 

นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลกลางของจีนได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fund) ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ด้วยเงินตั้งต้น 100 ล้านหยวน50 หรือประมาณ 540 ล้านบาท ซึ่ง
กองทุนดังกล่าวร่วมก่อตั้งโดยศูนย์แจ้งเตือนและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับสิทธิบัตร Guozhi (the Guozhi 
Patent Warning Consulting Center) และบริษัท Qinglin Huacheng ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทต่างๆ ใน
การพัฒนาและสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือในการพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบครองอยู่ด้วย 

อนึ่ง จากการศึกษาของ Joff Wild (2557)51 กล่าวว่า มีธุรกรรมในการน าสิทธิบัตรและ
เครื ่องหมายการค้ามาระดมทุนขนาดใหญ่ในประเทศจีนหากแต่มิได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน เช่น ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทผลิตกระดาษ Quanlin ซึ่งตั ้งอยู ่ในมณฑลซานตง 
(Shandong) ได้แปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนสูงมีมูลค่าสูงถึง 7.9 พันล้านหยวน หรือ
ประมาณ 43,000 ล้านบาท นอกจากนี้แล้ว China IP News52 มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในปี  

                                           
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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พ.ศ. 2558 สถานการณ์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2556 กล่าวคือ มีจ านวนผู้ประกอบการมากถึง 2 ,000 ราย ที่ใช้สิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ค้ า
ประกันสินเชื่อมากถึง 56 พันล้านหยวน หรือประมาณ 3 แสนล้านบาท  

จากรายงานภายใต้แผนการด าเนินงาน 5 ปี ของหน่วยบริหารสิทธิบัตรภายใต้  SIPO 
พบว่า มีจ านวนผู้ประกอบการมากกว่า 5,000 ราย มีการแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุนมาก
ถึง 153.3 พันล้านหยวน (ประมาณ 830 ,000 ล้านบาท) และมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 58 
ต่อปี ขณะที่สถาบันการเงินรายงานว่าในปี พ.ศ. 2558 มีการท าธุรกรรมเกี่ยวกับสิทธิบัตรสูงขึ้ น
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 ได้ปรับปรุงกระบวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา  การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความเสี่ยงทางเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นหลักประกัน ตลอดจนกระบวนการจัดหา
แหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น จนท าให้การแปลงสิทธิบัตรให้เป็นเงินทุนนั้นเริ่มมีการกระจายตัวและมี
อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศจีน (ตามตารางที่  4.4) 

ตารางที่ 4.4 การท าธุรกรรมด้านการเงินโดยใช้สิทธิบัตรเป็นหลักประกันทางธุรกิจของประเทศ
จีนในปี พ.ศ. 2558 

มลฑล มูลค่า (พันล้านหยวน) 
ซานตง (Shandong) 8.026 
หนิงเซีย (Ningxia) 7.146 
กวางตุ้ง (Guangdong) 5.894 

เหลียวหนิง (Liaoning) 4.192 
เจ้อเจียง (Zhejiang) 3.638 

ปักกิ่ง (Beijing) 3.36 
มองโกเลีย (Inner Mongolia) 3.005 

ฝูเจียน (Fujian) 2.316 
เจียงซู()Jiangsu) 2.195 

เสฉวน (Sichuan) 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 

การพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพของการเติบโตทางธุรกิจ รัฐบาล
อินเดียได้เห็นความส าคัญของการเพิ่มศักยภาพดังกล่าว จึงเสนอให้ภาคธุรกิจสามารถระดมทุนได้จาก
สิทธิการครอบครองนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมแหล่งเงินทุน ทั้งจากการใช้เป็นหลักประกันในการเพ่ิม
เงินทุนจากธนาคาร รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  

ที่ผ่านมา มีบริษัทขนาดใหญ่ในอินเดียที่ได้ด าเนินการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน 
(securitization) กรณีท่ีโดดเด่นที่สุด คือ กรณีที่สายการบินต้นทุนต่ าของอินเดียที่มีชื่อว่า Kingfisher 
ได้มีการแปลงชื่อทางการค้าหรือแบรนด์เป็นเงินมูลค่า 420 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
1.5 หมื่นล้านบาทในปี พ.ศ. 2552 โดยมีการตีราคาของแบรนด์ดังกล่าวไว้ในงบดุลของบริษัทด้วย  
นอกจากบริษัทดังกล่าวแล้ว ยังมีบริษัทในธุรกิจ อาหาร ค้าปลีก และแฟชั่นที่ใช้แบรนด์ในการระดม
ทุนอีกหลายราย  

นโยบายในการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนั้นได้รับการผลักดันโดย
กระทรวงนโยบายและการส่งเสริมอุตสาหกรรม (the Department of Industrial Policy & 
Promotion) โดยมีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ 2 หน่วยงานได้แก่ สภา
หอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย (Federation of Indian Chambers of Commerce and 
Industry) และ สภาธุรกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง (Federation of Micro, Small and 
Medium Enterprises หรือ FISME54   

อนึ่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา รัฐบาลอินเดียได้เปิดศูนย์
อ านวยความสะดวกทรัพย์สินทางปัญญา (IP Facilitation Centres) ในสามเมืองหลักได้แก่ นิวเดลี 
บังกาลอร์ และ ไฮเดอร์ราบัด 

ปัญหาที่ส าคัญในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ และ
เครื่องหมายทางการค้านั้น คือ การประเมินมูลค่าหรือการตีราคาของ IP ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐต้องด าเนินการ
เป็นขั้นแรกคือ การส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้าระบบฐานข้อมูลของรัฐให้
มากขึ้น เพื่อน ามาอ้างอิงและใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินมูลค่าของ 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-policy-
skill-india-intellectual-property-rights  
54 Intellectual Property Office UK (2013/2014) bankimg on IP? The Role of Intellectual Propert y and 
Intangible Assets in Facilitating Business Finenace: Final Report.  

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-12-16/news/69091243_1_ipr-policy-skill-india-intellectual-property-rights
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-12-16/news/69091243_1_ipr-policy-skill-india-intellectual-property-rights
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เกี่ยวกับ IP กล่าวว่า การประเมินมูลค่าของ IP นั้นสามารถให้บริษัท หรือ outsource ด าเนินการ
แทน ดีกว่าภาครัฐต้องมาด าเนินการเอง 

นอกจากนโยบายการระดมทุนจาก IP ด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว รัฐจะส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร
และช่างฝีมือสามารถระดมทุนจากนวัตกรรมต่าง ๆ ได้จากธนาคารในท้องถิ่นและสหกรณ์ เพ่ือ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กลุ่มเกษตรกรและช่างฝีมือได้ง่ายขึ้น  

4.2 การส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนของต่างประเทศ 

การศึกษาประสบการณ์การพัฒนาการของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาใน
หลากหลายประเทศ พบว่า ยกเว้นในกรณีของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีพัฒนาการของตลาดสินเชื่อของ
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยภาคเอกชนที่ยาวนานที่สุด การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนยัง
ไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนัก เนื่องจากการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนนั้นต้องการปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งหากไม่พร้อมแล้ว ก็จะเกิดขึ้นโดยยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว  รัฐบาลทั้ง
ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในแถบเอเซีย
จึงมีแนวนโยบายและมาตรการที่หลากหลายในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถระดมทุนจาก
สินทรัพย ์ที ่เป ็นทร ัพย์ส ินทางปัญญาเพื ่อที ่จะส ่งเสริมธ ุรกิจขนาดกลางและขน าดย่อมที ่ให้
ความส าคัญแก่นวัตกรรม นโยบายดังกล่าวเพ่ิงเริ่มขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ จึงค่อนข้างใหม่ 

การประมวลประสบการณ์ของประเทศต่าง  ๆ สามารถสรุปได้ว่า การส่งเสริมการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนนั้นมีปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่ (1) มาตรการของรัฐที่ช่วยใน
การส่งเสริมให้มีตลาดการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน (2) พัฒนาการของระบบการ
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา และ (3) พัฒนาการขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่รองรับ 

4.2.1 มาตรการในการส่งเสริมให้มีตลาดการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน  

หากพิจารณาถึงลักษณะของ “มาตรการ” ที่รัฐบาลในแต่ละประเทศใช้ในการส่งเสริมการ
แปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนั้น พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ มาตรการที่
มุ ่งเป้าไปที่การสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของตลาดสินเชื ่อทรัพย์สิน  
ทางปัญญา เช่น สิงคโปร์และฮ่องกงมีนโยบายในการเป็นศูนย์กลาง ค้าขายทรัพย์สินทางปัญญาใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออก (IP Hub) เพราะเชื่อว่า หากไม่มีตลาดหลักและตลาดรองในการซื้อขาย
หรือให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ใหญ่เพียงพอแล้ว ตลาดในการให้สินเชื่อทรัพย์สินทางปัญญาก็จะ
เกิดขึ ้นได้ยาก มาตรการกลุ ่มที ่สอง เป็นมาตรการที่มุ ่งเป้าไปที่การส่งเสริมการระดมทุนจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อปล่อยสินเชื ่อที ่มีทรัพย์สินทางปัญญา  
ค้ าประกัน หรือการให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(ก) มาตรการในการสร้างปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาตลาดสินเชื่อ

ทรัพย์สินทางปัญญามีหลากหลาย โดยมีมาตรการหลักดังต่อไปนี้ 

 กำรส่งเสริมให้มีกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปํญญำ (IP filing) ซึ่งหมายความว่า  

(1) กระบวนการในการจดทะเบียนจะต้องชัดเจน โปร่งใส รวดเร็วและมีคุณภาพ  

(2) มีความร่วมมือกับส านักทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหลักเพ่ือที่จะแลกเปลี่ยน

ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาในการตรวจสอบและในการสืบค้น  (3) มีมาตรการ

ทางด้านภาษีเพ่ือจูงใจให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการเหล่านี้จะพบ

เจอในประเทศที่มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ฮ่องกง 

และ สิงคโปร์ 

 กำรพัฒนำตลำดค้ำขำยหรือเช่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการค้าขาย

หรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญา รัฐบาลในหลายประเทศมีมาตรการในการสร้าง IP market 

place บางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร มีมาตรการจูงใจโดยการลดหย่อน

ค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิบัตรรายปีให้แก่สิทธิบัตรที่มีการค้าขายผ่าน market 

place ด้วย 

 กำรพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนรองรับตลำดค้ำขำยและเช่ำทรัพย์สินทำงปัญญำที่ส ำคัญ   การ

สร้างตลาดการค้าขายทรัพย์สินทางปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าธุรกรรมในการ

ค้าขายทรัพย์สินทางปัญญาได้หากขาดปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้ 

o ระบบการจดทะเบียนธุรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือที่จะตรวจสอบสถานภาพ
ของความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการเช่าใช้ทรัพย์สินทางปัญญา คล้าย  ๆ กับ
เครดิตบูโรส าหรับการกู้เงินจากธนาคาร 

o การก าหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แสดงรายการและมูลค่าของ
ทรัพย์ สิ นทางปัญญาที่ ครอบครองอยู่ ในงบดุลประจ าปีของบริษัท  อนึ่ ง  
บางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร มีมาตรการจูงใจในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยการให้ค่าลดหย่อนในการเสียค่าธรรมเนียมรักษาสิทธิบัตร
รายปี 

o การสร้างหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้มีการตี
ราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่ยอมรับ 

o การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซึ่งมีการด าเนินการในการให้การฝึกอบรมโดยหน่วยงานของรัฐโดยเกือบทุก
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ประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร มาเลเซีย  สหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศเดียวที่รัฐไม่มีบทบาทใดๆ ในการสร้างบุคลากรในด้านนี้ เนื่องจาก
ภาคเอกชนสามารถด าเนินการได้เองในเชิงพาณิชย์เนื่องจากมีตลาดในการให้สินเชื่อ
โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันและตลาดในการแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นทุนที่มีขนาดใหญ่ 

(ข) มาตรการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน 

บางประเทศ เช่น มาเลเซีย จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ มุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมให้ธุรกิจใน
ประเทศสามารถน าทรัพย์สินทางปัญญามาระดมทุนได้โดยตรงโดยมิได้มีการสร้างสภาพแวดล้อม
หรือปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับการค้าขายหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ภาคเอกชนในประเทศเหล่านี้มักจะ “ไม่พร้อม” ในการประกอบธุรกรรมใน
การให้สินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันหรือการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นทุน เนื่องจากขาดความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา ขาดตลาดรองในการค้าขายทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการค้ าประกัน ดังนั้น  ภาครัฐจึง
ต้องเล่นบทบาทส าคัญในการผลักดัน 

เกาหลีใต้เป็นต้นแบบของประเทศที่รัฐ “ท าทุกอย่าง” เพื่อสร้างการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นทุนต่างจากสิงคโปร์ ซึ ่งรัฐจะเป็นผู ้ก าหนดมาตรฐานและส่งเสริมให้เอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการมากกว่าที่รัฐจะด าเนินการเอง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือ การปล่อยกู้ก็ดี 

มาตรการหรือเครื่องมือที่ส าคัญของรัฐที่จะอ านวยให้ธุรกิจสามารถระดมทุนจากทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่มีอยู่ได้มีดังต่อไปนี้ 

 การให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินของรัฐน าร่องในการให้สินเชื่อที่มีทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (IP backed loans): เช่น ในประเทศเกาหลีใต้และมาเลเซียซึ่ง
มีหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ Korea Development Bank Industrial Bank of Korea 
และ Malaysia’s Debt Venture เป็นผู้ด าเนินการเอง ในขณะที่ สิงคโปร์จะใช้วิธีการ
สร้างแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการในการปล่อยกู้บนทรัพย์สินทาง
ปัญญาแทนรัฐ 

 การตั้งกองทุนทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fund) ส าหรับประเทศที่ต้องการผลักดันให้มีการ
กู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน หากแต่
ภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้ามาด าเนินการ ภาครัฐจ าเป็นต้องตั้งกองทุนขึ้นมา
เพ่ือที่จะเป็นแหล่งทุนในการปล่อยกู้ เช่นในเกาหลีใต้ และ มาเลเซีย ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ให้กู้หรือรับแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนเอง ประเทศอ่ืน ๆ ที่เน้นกลไกทาง
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ตลาดมากกว่ากลไกภาครัฐ เช่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร หรือ ฮ่องกงจะไม่มีการจัดตั้ง
กองทุนในลักษณะดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว กองทุนทรัพย์สินทางปัญญามักมีกรอบภารกิจ
ที่กว้างมากกว่าเพียงการให้สินเชื่อ หากแต่รวมถึงการลงทุนในเรือนหุ้นของบริษัท start 
up ที่มีนวัตกรรมโดดเด่น การให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเช่นในกรณีของประเทศจีน 

4.2.2 มาตรการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการระดมทุนโดยการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพราะหากสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อหรือผู้ลงทุนไม่สามารถตีราคาทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้หรือที่แปลงเป็นทุนได้ก็จะไม่สามารถระดมทุนให้แก่เจ้าของทรั พย์สิน
ทางปัญญาได้ กรณีศึกษาในนานาประเทศ พบว่า ในทุกประเทศ รัฐมีมาตรการในการส่งเสริมให้
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา แต่ความเข้มข้นต่างกันไป เช่น ฮ่องก ง มาเลเซียและ 
สหราชอาณาจักรนั้น รัฐจะเน้นเพียงการจัดคอร์สฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาแก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินและเจ้าของสิทธิบัตร
โดยใช้วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา  
รัฐบาลเกาหลีใต้ก าหนดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการการประเมินขึ้นมาสองแห่ง แห่งแรกเป็นสมาคม
เอกชนที่ส่งเสริมนวัตกรรม (Korea Innovation Promotion Association – KIPA) และอีกหนึ่ง
แห่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ชื่อว่า Korea Technology Finance Corporation หรือ KOTEC) 

ในกรณีของสิงคโปร์ รัฐจัดตั้งหน่วยงานที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีชื่อว่า Centre of Excellence for IP Valuation ซึ่งให้บริการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นมาตรฐานสากล หากแต่ไม่ได้ให้บริการ
ประเมินฯ เอง แต่จะให้การรับรองบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้สามารถให้บริการประเมินฯ ใน
เชิงพาณิชย์ได้ 

ส าหรับในกรณีของประเทศจีนนั้นยังไม่มีการพัฒนาระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน 
ทางปัญญาที่เป็นที่ประจักษ์ กรณีการปล่อยสินเชื่อมูลค่าสูงถึง 43 ,000 ล้านบาทให้แก่บริษัท 
Quanlin Paper ในปี พ.ศ. 2557 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ไม่มีรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินที่ใช้ การวิเคราะห์ของ World Trademark Review (2014)55 เห็นว่า การให้สินเชื่อ

                                           
55 World Trademark Review (2014), China’s Multi-billion dollar IP Financing may not be all it seems.  สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์ www.orldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=34111e50-f758-4fc6-9771-
3b975dac49ac   

http://www.orldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=34111e50-f758-4fc6-9771-3b975dac49ac
http://www.orldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=34111e50-f758-4fc6-9771-3b975dac49ac
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ดังกล่าวมีวงเงินที่สูงผิดปกติหากพิจารณาว่าการกู ้ดังกล่าวมีจ านวนสิทธิบัตรและเครื่องหมาย
การค้าที่ใช้ค้ าประกันเพียงประมาณ 150 ฉบับเท่านั้น ดังนั้นการปล่อยกู้ดังกล่าวน่าจะมาจาก
นโยบายของรัฐที่ต้องการจะสร้างกรณีตัวอย่างของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุน
มากกว ่าการด า เน ินการ ในเช ิงพาณ ิชย ์ เนื ่อ งจากธนาคารหล ักที ่ปล ่อยกู ้ได ้แก ่ China 
Development Bank ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ  

ในส่วนของหลักการและวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญานั้น แต่ละประเทศต่างมี
นโยบายและมาตรการที่แตกต่างกัน สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่มีพัฒนาการของระบบการ
ประเมินที่สมบูรณ์ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการกู้ยืมเงิน
และในการระดมทุนมาเป็นเวลายาวนาน โดยหน่วยงานไม่แสวงหาก าไรที่เป็นผู้ก าหนดวิธีการเป็น
หน่วยงานวิชาชีพชื่อ The Appraisal Foundation ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน
สินทรัพย์ทั่วไปรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนด้วย ในขณะที่ American Society of Appraisers 
หรือสมาคมผู้ประเมินฯ นั้นได้จัดท าระบบการรับรองผู ้ที ่ประเมินฯ โดยได้ก าหนดไว้ว่า ผู ้ที ่จะ
สามารถให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญานั ้นจะต้อง เป็น Accredited Senior 
Appraiser ซึ่งมีประสบการณ์ในการประเมินทรัพย์สินไม่ต่ ากว่า 5 ปีและผ่านการฝึกอบรมวิชาการ
ประเมินสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและวิชาการประเมินทรัพย์สินทางปัญญา 

ส าหรับวิธีการประเมินนั้นส่วนมากจะมีหลักเกณฑ์ในการประเมินทั้ง 3 รูปแบบตามที่ได้
กล ่าวมาในบทที ่ 3 ได้แก่ การประเมินจากต้นทุนในการสร ้างทรัพย์ส ินทางปัญญา (cost 
approach) จากราคาของทรัพย์สินทางปัญญาที่เทียบเคียงได้ (market approach) และ จาก
กระแสรายได้ที ่คาดว่าจะได้ร ับในอนาคตจากการครอบครองทรัพย์ส ินทางปัญญาดังกล่าว 
(income approach) แต่ส าหรับประเทศที่ยังไม่มีตลาดในการค้าขายทรัพย์สินทางปัญญาที่
สามารถอ้างอิงราคาได้และไม่มีตลาดรองส าหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการค้ าประกันเงินกู้  
วิธีการประเมินที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการคิดส่วนลดจากกระแสรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ดังเช่นในกรณีของเกาหลีใต้ หน่วยงานประเมินทั้งของรัฐและเอกชน
ระบุว่าใช้กระแสรายได้ในการตีราคาทรัพย์สินทางปัญญา 

แม้หลักการในการตีราคาทรัพย์สินทางปัญญาจากกระแสรายได้จะมีความชัดเจน หากแต่
ในทางปฏิบัติการประเมินกระแสรายได้ในอนาคตเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนเนื่องจากมีตัวแปรจ านวน
มากที่มีผลต่อกระแสรายได้ที่จะเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว The Appraisal Foundation แห่ง
สหรัฐอเมริกาและ ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักรมีการจัดท า checklist ของ
ค าถามในเชิงคุณภาพเพ่ือให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ที่ต้องการจะให้สินเชื่อตระหนัก
ถึงมูลค่าของทรัพย์ส ินทางปัญญาที ่ต ้องการน ามาใช้ในการระดมทุน เช ่นในกรณีของ The 
Appraisal Foundation จะจ าแนก checklist ดังกล่าวตามประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
ตามตัวอย่างในตารางที่ 4.5  ด้านล่าง 
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ตารางที่ 4.5 ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 

ประเภท
ทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเด็นที่ต้องพิจารณา 

สิทธิบัตร  ความครอบคลุมของสิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง ความต่อเนื่องของการช าระค่าธรรมเนียมการ
รักษาสิทธิ  

 ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดสิทธิ หรือ จากการมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามา
ทดแทน 

 ความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่คล้ายคลึงที่
สามารถใช้อ้างอิงได้ 

ความลับ
ทางการค้า 

 ความสมเหตุสมผลและประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้ในการปกปิดความลับดังกล่าว 

 โอกาสที่ความลับดังกล่าวจะถูกค้นพบโดยคู่แข่งหรือบริษัทวิจัยและพัฒนา 

 ผลประโยชน์และความเสี่ยงในการจดสิทธิบัตรความลับทางการค้าดังกล่าว (หากความลับ
ทางการค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติที่สามารถจดสิทธิบัตรได้) 

เครื่องหมาย
การค้า 

 โอกาสที่จะใช้เครื่องหมายการค้าส าหรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องโดยไม่เป็นการละเมิด
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 

 โอกาสที่จะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในอนาคต 

 โอกาสที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกลายเป็นเครื่องหมายทั่วไป (generic) 

 ความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้าที่
คล้ายคลึงกันที่สามารถใช้อ้างอิงได้ 

ลิขสิทธิ์  กรอบของสิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง การจดทะเบียน การต่ออายุการคุ้มครอง และ ความใหม่
ของลิขสิทธิ์ 

 ความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่คล้ายคลึงกันที่
สามารถใช้อ้างอิงได้ 

ที่มา: American Society of Appraisers (2009) ASA Business Valuation Standard.  

4.2.3 องค์กรที่จ าเป็นในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา 

ดังที ่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้แล้วว่า การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญานั ้นต้องการ
ปัจจัยพื้นฐานจ านวนมากท าให้เกิดขึ ้นยาก จากการศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า
ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้เพื่อที่จะรองรับธุรกรรมทาง
การเงินที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่ค้ าประกัน 

(ก) หน่วยงานที่จดทะเบียนการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือ จ านองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งโดย

ส่วนมากแล้วจะเป็นส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนั้น ๆ 
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(ข) หน่วยงานที่รับผิดชอบตลาดการซื้อขาย หรือให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในหลาย

ประเทศ รัฐจะส่งเสริมตลาดการค้าทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์โดยเป็นผู้บริหารจัดการ

เว็บไซต์ซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาเอง เช่น ในสหราชอาณาจักรภาครัฐเป็นผู้จัดตั้ง 

copyright hub เพ่ือส่งเสริมการค้าหรือเช่าลิขสิทธิ์ โครงการดังกล่าวด าเนินการควบคู่

ไปกับการจัดตั้ง ACID Market place ซึ่งเป็นเวบไซต์ของเอกชนที่เปิดให้สมาชิกสามารถ

ค้าขายสิทธิบัตรการออกแบบทางอุตสาหกรรม (industrial design) หรือ IPXI ซึ่งเป็น

ตลาดในการเช่าหรือซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาขนาดใหญ่ 

(ค) หน่วยงานที่ปล่อยกู้โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน บางประเทศจะ

เป็นธนาคารพาณิชย์ และบางประเทศเป็นธนาคารของรัฐหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐ โดยทั่วไปแล้วการปล่อยกู้ของภาคเอกชนโดยใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันอย่างเดียวยังมีน้อยมากยกเว้นใน

สหรัฐอเมริกา แม้ในสหราชอาณาจักรก็ยังมีผู้เล่นรายใหญ่รายเดียวคือ Clydesdale 

bank ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ ในขณะที่ในประเทศ 

มาเลเซีย เกาหลีใต้นั้น รัฐต้องเข้ามาเป็นผู้ให้สินเชื่อเอง ในขณะที่จีนและสิงคโปร์แม้จะมี

การท าความตกลงร่วมกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการหากแต่ธนาคารเหล่านั้นเป็น

รัฐวิสาหกิจที่ต้องตอบสนองนโยบายของรัฐ 

(ง) หน่วยงานที่รับช่วงในการประกันทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ าประกันในการ

กู้ยืมเงินเพ่ือปิดความเสี่ยงของบริษัทหรือสถาบันการเงินที่เป็นผู้ปล่อยกู้หรือแปลง

ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหน่วยงานดังกล่าวยังไม่เป็นที่

แพร่หลายเนื่องจากตลาดในการกู้ยมืเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญายังไม่พัฒนาเท่าใดนัก 

ยกเว้นในสหรัฐอเมริกา และมีบ้างในสหราชอาณาจักร 

(จ) หน่วยงานที่ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา บางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา 

เอกชนจะเป็นผู้ด าเนินการเองโดยรัฐไม่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งในส่วนของการก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินซึ่งด าเนินการโดยสมาคมวิชาชีพและการให้บริการ

ประเมินซึ่งด าเนินการโดยธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท

ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ใน

ประเทศที่ยังไม่มีพัฒนาการของสถาบันเอกชนเหล่านี้ รัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยในการ

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินกลางเช่นในสิงคโปร์หากแต่ให้เอกชนเป็นผู้

ให้บริการโดยหน่วยงานรัฐเป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐานและคุณภาพของการประเมินฯ  
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ตารางที่ 4.6 ด้านล่างสรุปรายชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลงทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็นทุนในประเทศที่มีนโยบายการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนที่

มีการพัฒนาไปในระดับหนึ่งแล้ว 

ตารางที่ 4.6 องค์กรที่เกี่ยวกับการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน 

ประเทศ จดทะเบียน
ธุรกรรมที่
เกี่ยวกับ IP 

ตลาด IP ประเมินมูลค่า IP ปล่อยกู้ IP ประกันสินเชื่อ IP 

สหรัฐอเมริกา USPTO และ 
Copyright 
Office 

ustrademark
excahnge.co
m (เอกชน) 

บริษัทตรวจบัญชี 
บริษัทที่ปรึกษาทาง
บริหาร 
บริษัทเช่ียวชาญ
ด้าน IP 

ธนาคาร
พาณิชย์ และ 
non bank 
เอกชน 

Swissre และ 
บริษัทประกันภัย
เอกชนอื่นๆ 

เกาหลีใต้ KIPO ไม่มีตลาดแต่
รัฐบาลใช้ IP 
Fund ในการ
ซื้อขาย IP 

หน่วยงานของรัฐที่
ส่งเสริม SME 3 
แห่ง ได้แก่ KIBO 
KIPA KIPET 

Korean 
Development 
Bank 

Korea Credit 
Guarantee 

มาเลเซีย - IPconnect 
IPmatket 
place 
PlatCom 

ผู้ให้กู้ประเมินเอง Malaysia 
Debt venture 
Berhad 

Credit 
Guarantee 
Corp 

สิงคโปร์ IPOS IP Fund บริษัทประเมินที่
ได้รับการรับรอง
โดยรัฐ 

ธนาคาร
พาณิชย์ 3 แห่ง -- 

สหราช
อาณาจักร 

UKPTO ACID market 
place IPXI
(เอกชน) 

บริษัทเอกชน เช่น 
Oxfisrt หรือ 
Marks&Clerk 

Clydesdale 
bank 

บริษัทเอกชน 
เช่น M.Cam 

จีน (เซี่ยงไฮ้) SIPO - ผู้ให้กู้ประเมินเอง ธนาคาร
พาณิชย์ 7 แห่ง 

- 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

4.3 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

การศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า นโยบายในการส่งเสริมการให้กู ้โดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนนั้นเป็นนโยบายที่เกิดขึ ้นมา
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นจึงยังไม่มีผลในเชิงประจักษ์เท่าใดนัก การปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจโดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันทั่วโลกทั้งในประเทศที่พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่
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ก้าวหน้ายังมีน้อยมากยกเว้นในสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนมาเป็น
เวลานานโดยการด าเนินการของภาคเอกชนทั้งหมด เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีตลาดทรัพย์สินทาง
ปัญญาขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
เวลายาวนาน ส าหรับประเทศอื่น ๆ การปล่อยกู้หรือการระดมทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญายัง
ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภาครัฐค่อนข้างมาก 

การศึกษาพบว่า รัฐบาลในแต่ละประเทศมีนโยบายในการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นทุนที่ต่างกัน ในกรณีของ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฮ่องกงนั้น รัฐไม่ได้ให้การ
ส่งเสริมเท่าใดนัก เพราะเห็นว่าภาคเอกชนควรเป็นผู้ด าเนินการเอง รัฐเพียงแต่เป็นผู้ที ่ร ับ จด
ทะเบียนเพื่อรับรองการมีอยู่ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น ตรงกันข้ามกับรัฐบาลเกาหลี
ใต้ที่เข้ามาสร้างองค์กรและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการส่งเสริมให้เกิดการแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นต้น ตั้งแต่การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การปล่อยกู้ การสร้างตลาด
การค้าทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการเข้ามาเป็นผู้ซื้อและขายทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดเอง
ด้วย 

รูปแบบของนโยบายในการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนของสิงคโปร์นั้น

อยู่ตรงกลางระหว่างของสหรัฐอเมริกาที่ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมดกับเกาหลีใต้ที่รัฐท าเอง

ทั้งหมด รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญแก่การสร้างโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปล่อยกู้

หรือการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การส่งเสริมให้มีการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญาในสิงคโปร์เพื่อที่จะให้ตลาดการค้าขายทรัพย์สินทางปัญญามีสินค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่

หลากหลายเพ่ือจูงใจนักลงทุน การก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ทางปัญญา การสร้างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่า ส าหรับการปล่อยกู้นั้น รัฐท า

ความตกลงร่วมกับธนาคารพาณิชย์สัญชาติสิงคโปร์ 3 แห่งเพื่อส่งเสริมให้มีการปล่อยกู้โดยใช้ทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันฯ อนึ่ง รัฐยังมีบทบาทค่อนข้างมากในการก าหนดนโยบายของ

ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 3 แห่งดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่าการที่ธนาคารพาณิชย์เหล่านี้เข้าร่วมโครงการ

เป็นการด าเนินการตามนโยบายมากกว่าการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งคล้ายคลึงกับในกรณีของ

ประเทศจีนที่มีการท าความตกลงกับธนาคารของรัฐเช่นกัน 

ส าหรับประเทศอ่ืน ๆ นั้น รัฐยังเพ่ิงเริ่มมีนโยบายในการส่งเสริมจึงไม่สามารถสรุปรูปแบบการ

ส่งเสริมได้ว่าเน้นรัฐหรือเอกชน แต่โดยทั่วไปแล้ว การพัฒนาตลาดสินเชื่อทรัพย์สินทางปัญญาใน

ประเทศก าลังพัฒนาจะต้องอาศัยการผลักดันของรัฐค่อนข้างมากเพราะปัจจัยทางสภาพแวดล้อมไม่

พร้อม มาเลเซียเป็นตัวอย่างของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความพยายามในการผลักดันให้สามารถใช้

ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุน หากแต่ก็ยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ปล่อยกู้ มีเพียงแต่

หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมนวัตกรรมเท่านั้น เนื่องจากยังขาดปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น 
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ระบบการจดทะเบียนธุรกรรมในการซื้อขายหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทที่ให้บริการประเมิน

ทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทประกันความเสี่ยงจากการปล่อยกู้ ฯลฯ  

ตารางที่ 4.7 บทบาทของภาครัฐแต่ละประเทศในการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน 

ประเทศ บทบาทของรัฐ 

สหรัฐอเมริกา  ไม่มี 

ออสเตรเลีย   จดทะเบียนการโอนสิทธิ เช่า จ านอง 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 ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้สินเช่ือแก่ SMEs ใน
สาขาธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวสูง 

 จัดคอร์สการฝึกอบรมเรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

จีน  จัดตั้ง IP Fund 

 ท าความตกลงร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยกู้โดยมี IP เป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน 

สหราชอาณาจักร  จดทะเบียนการโอนสิทธิ์ เช่า จ านอง ทรัพย์สินทางปัญญา 

 จัดตั้ง Copyright Hub 

 จัดท า Checklist ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ SME 

 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิบัตรหากมีการประกอบธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน
เว็บไซต์ 

 อุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ IP Audit 

สิงคโปร์  ปรับปรุงระบบการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและมีการเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 

 รัฐจดทะเบียนการซื้อ/เช่า/จ านองทรัพย์สินทางปัญญา 

 รัฐก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และให้การรับรองบริษัทเอกชน
ที่รับจ้างประเมินทรัพย์สินทางปัญญา 

 รัฐท าความตกลงกับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้มีการปล่อยกู้โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน 

เกาหลีใต้  รัฐจดทะเบียนการซื้อ/เช่า/จ านองทรัพย์สินทางปัญญา 

 รัฐมีหน่วยงานที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 3 แห่ง 

 ธนาคารพัฒนาแห่งเกาหลีใต้ (Korean Development Bank) เป็นผู้ปล่อยกู้ 

 บรรษัทค้ าประกันสินเช่ือของรัฐให้การค้ าประกัน IP backed loands 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
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บทที่ 5 
การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายเกี ่ยวกับทรัพย์ส ินทางปัญญามาเป็นเวลานาน  
แต่การน าทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันในการกู ้ยืมเงินยังไม่ค่อยแพร่ห ลายมากนัก  
ซึ่งต่างจากการน าทรัพย์สินที่มีตัวตน หรืออสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้เงินที่มี
การใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จักกันดีคือ การจ าน า และการจ านอง   

การศึกษาในบทนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมของไทยในการสร้าง
ระบบการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา โดยจ าแนกเนื ้อหาได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็น
การศึกษากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 
2 เป็นการศึกษาระบบนิเวศของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา และส่วนสุดท้ายเป็นการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1 กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 

การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันทางธุรกิจภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจ านอง ซึ่งเป็นการประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์  และ
สังหาริมทรัพย์บางประเภท และการจ าน า ซึ่งเป็นการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์ แต่มีข้อจ ากัดคือ
ทรัพย์สินที่ผ่านการจ าน าจะต้องมีการส่งมอบให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจ าน า และจ ากัดเพียงทรัพย์สินบาง
ประเภทเท่านั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคท าให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือน าไปลงทุนประกอบกิจการได้ 

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จึงถูกบัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถน าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ให้กู้ ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ซึ่งกฎหมาย
หลักประกันฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยสาระส าคัญของกฎหมายมีดังนี้ 

5.1.1 ทรัพย์สินที่สามารถน ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

มาตรา 8 ภายใต้กฎหมายนี้ก าหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถน ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ได้มี 6 ประเภท ได้แก่  

1. กิจการ  
2. สิทธิเรียกร้อง 
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3. สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง 
หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

4. อสังหาริมทรัพย์ในกรณีท่ีผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 
5. ทรัพย์สินทางปัญญา 
6. ทรัพย์สินอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

กฎหมายก าหนดให้ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดสามารถน ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ได้ แต่ในทางปฏิบัติ การน าทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันขึ ้นอยู ่กับดุลยพินิจของคู่สัญญาว่าจะ
ยอมรับทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันหรือไม่ ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทอาจไม่สามารถ
น ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ อาทิ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ไข่เค็มไชยา ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์โดยกลุ ่มคนในชุมชน ซึ ่งไม่มีผู ้ใดผู ้หนึ ่งเป็น
เจ้าของโดยล าพัง หรือกรณีความลับทางการค้า ที่หากน ามาเป็นหลักประกัน จ าเป็นที่จะต้องแสดง
หรือเปิดเผยรายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพื่อใช้ในการประเมินมูลค่า ซึ ่งจะท าให้
ทรัพย์สินนั้นไม่เป็นความลับทางการค้าอีกต่อไป หรือกรณีของสิทธิบัตรที่ใกล้ครบก าหนดอายุการ
คุ้มครองแล้ว เป็นต้น56 

5.1.2 ขั้นตอนในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา 

การน าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจภายใต้กฎหมายนี้จะต้องมีการจัดท าสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจขึ้นมา โดยคู่สัญญาประกอบด้วย ผู้ให้หลักประกัน ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลก็ได้ (มาตรา 6) และผู้รับหลักประกัน ซึ่งต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืนตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 7) โดยผู้ให้หลักประกันตราทรัพย์สินไว้ให้แก่ผู้รับหลักประกันเพื่อ
เป็นประกันการช าระหนี้ โดยไม่จ าเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับหลักประกัน (มาตรา 5) 
ซึ่งสัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะต้องจัดท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน  

สถาบันการเงินในที่นี้ (มาตรา 8) หมายถึง 1). สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 2). บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันชีวิตและบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันวินาศภัย และ 3). ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะต้องมีการกันเงินส ารองไว้
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

                                           
56 ที่มา: ศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย จงจักรพันธ์ 2557 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ คณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
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ภายหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องมีการปรับนโยบายและ
หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน โดยในส่วนของมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่สามารถน ามาเป็นหลักประกันได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการประเมินราคาได้อย่างน่าเชื่อถือ
และสามารถยึดได้ตามกฎหมายที่สามารถน ามาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ก่อนการกัน
เงินส ารองร้อยละ 90 ของราคาประเมิน และต้องท าการประเมินราคาหลักประกันทุก 3 ปี57 

อย่างไรก็ตาม การน าทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันโดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน 
รวมทั้งการที่ต้องกันเงินส ารองตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดอาจยังเป็นเรื่องยากที่สถาบัน
การเงินจะสามารถตัดสินใจปล่อยกู้ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และ 
start up ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น กระทรวงการคลังจึงพิจารณาเสนอกฎกระทรวง
ก าหนดให้เพ่ิมผู้รับหลักประกันขึ้นอีก 6 ประเภท ได้แก่ นิติบุคคลเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 
บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจแฟคเตอริ่ง  

5.1.3 การจดทะเบียน 

ส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายนี้เพื่อท าหน้าที่ในการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ แก้ไข
รายการจดทะเบียน และยกเลิกการจดทะเบียน โดยที่ข้อมูลต่าง  ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนจะ
เปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้ และในกรณีที่ทรัพย์สินที่น ามาเป็น
หลักประกันเป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียน กฎหมายก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งไปยังนาย
ทะเบียนผู้มีอ านาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิตามกฎหมาย และให้นายทะเบียนบันทึกการประกันตาม
กฎหมายนี้ลงในทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยเร็วเมื่อได้รับแจ้ง 

ผู้มีหน้าที่ด าเนินการขอจดทะเบียนจ าแนกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่เป็นหน้าที่ของผู้รับ
หลักประกันและกรณีที่เป็นหน้าที่ของผู้ให้หลักประกัน โดยผู้รับหลักประกันมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ดังนี้ 

1. จดทะเบียนส าหรับการยื่นจดสัญญาหลักประกัน หรือ 
2. หากมีการตกลงกันเพื่อขอแก้ไขรายการจดทะเบียน หรือ 

                                           
57 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน  
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3. กรณีท่ีรายละเอียดของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเปลี่ยนแปลงไปจากที่จดทะเบียนไว้
จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับหลักประกัน หรือ 

4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สินในลักษณะที่น าเอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไป
รวมกับทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนจนเป็นส่วนควบหรือแยกกันไม่ได้ หรือ 

5. กรณีได้ทรัพย์สินอ่ืนมาแทนที่ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือ 
6. กรณีท่ีมีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในการบังคับหลักประกัน หรือ 
7. เมื่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิของผู้รับหลักประกัน 

กรณีที่ 6 และ 7 นี้ ผู้รับหลักประกันต้องเป็นผู้ด าเนินการขอยกเลิกการจดทะเบียนภายใน 
14 วัน นับแต่วันที่จ าหน่ายทรัพย์สินหรือวันที ่ทรัพย์สินหลุดเป็นสิทธิแล้วแต่กรณี ส าหรับผู้ให้
หลักประกันมีหน้าที่ด าเนินการจดทะเบียนเมื่อหนี้ที่เป็นหลักประกันระงับสิ้นไป หรือมีการตกลง
กันเป็นหนังสือยกเลิกสัญญาหลักประกัน หรือเมื่อมีการไถ่ถอนทรัพย์อันเป็นหลักประกัน 

การที่กฎหมายก าหนดให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ยื่นจดทะเบียน และรับรองความถูกต้อง
ของรายการจดทะเบียนนั้น เนื่องจากสัญญาหลักประกันภายใต้กฎหมายนี้จะสามารถคุ้มครองผู้รับ
หลักประกันได้หากเกิดปัญหาการล้มละลายหรือการช าระสินเชื่อจากผู้ให้หลักประกัน ซึ่งสามารถ
บังคับคดีตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ ผู้รับหลักประกันมีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญ ในขณะที่ผู้ให้หลักประกันมีหน้าที่ต้องจัดท าบัญชีทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันตามวิธีการปฏิบัติทางการค้าหรือตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เพื่อให้ผู้รับหลักประกัน
สามารถตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้  

นอกจากนี้ กฎหมายยังให้อ านาจอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การรับจดทะเบียนและวิธีปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออก
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 
17 มิถุนายน พ.ศ 2559 และให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ 2559 เป็นต้นไป หลัก
จากนั้น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียม และการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่
เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรา 4 วรรคหนึ่งของ
กฎหมายนี้ที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ และยกเว้นค่าธรรมเนียม และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้แล้ว 
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5.1.4 การบังคับหลักประกัน 

การบังคับหลักประกันภายใต้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจก าหนดไว้ใน 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่ การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน และการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ ดังนี้ 58 

 การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน 

การที่กฎหมายก าหนดว่าผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้แก่
ผู้รับหลักประกันนั้น หากมีเหตุบังคับหลักประกันเกิดขึ้น และผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้ให้หลักประกันแล้ว กฎหมายจึงก าหนดห้ามผู้ให้หลักประกันไม่ให้จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกัน หรือกระท าการใด ๆ ที ่จะท าให้ทรัพย์สินบุบสลายหรือเสื ่อมค่าลง และผู้รับ
หลักประกันมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นได้  

หากผู้ให้หลักประกันยินยอมส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแก่ผู้รับหลักประกัน และมี
หนังสือยินยอมให้น าหลักประกันไปจ าหน่าย ห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอื่นยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน แต่ให้เจ้าหนี้ดังกล่าวมีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับหลักประกัน เพื่อขอเฉลี่ย
ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้น จากนั้น ผู้รับหลักประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งให้
ลูกหนี้และผู้ให้หลักประกันช าระหนี้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และให้ส่ง
ส าเนาหนังสือดังกล่าวให้ผู้รับหลักประกันอื่นและเจ้าหนี้ อื่นซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินอื่นที่เป็น
หลักประกันเท่าที่ปรากฎรายชื่อในหลักฐานทางทะเบียนทราบด้วย เว้นแต่จะเป็นกรณีของสดเสีย
ได้ (มาตรา 39) ทั้งนี ้ หากผู ้รับหลักประกันไม่ได้รับช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาตามที่ระบุใน
หนังสือ จะสามารถบังคับหลักประกันได้ 2 วิธี คือ  

1. การเอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ  

ผู ้ร ับหลักประกันจะเอาทรัพย์สินที ่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิได้ใน 4 กรณี คือ  
1) ลูกหนี้ค้างช าระหนี้เป็นจ านวนเงินต้นเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน  
2) ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี 3) ไม่มีหลักประกันรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นจด
ทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ 4) ไม่มีหนังสือคัดค้านการบังคับหลักประกัน
หลุดเป็นสิทธิ เมื่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ กฎหมายก าหนดให้ทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันและดอกผลที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันนั้นหลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับหลักประกัน  

2. การจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย 

                                           
58 ที่มา: ศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย จงจักรพันธ์ 2557 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ คณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  



บทที่ 5 กำรระดมทุนจำกทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศไทย 

90 

กรณีที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือคัดค้านการบังคับหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ จ ะต้อง
ด าเนินการบังคับหลักประกันโดยวิธีการประมูลโดยเปิดเผย  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเบี้ยวหนี้และไป
ซื้อคืนในราคาถูกในภายหลัง 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้หลักประกันไม่ยินยอมส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ผู ้รับ
หลักประกันอาจยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้มีค าพิพากษาบังคับหลักประกัน โดยระบุวิธีการบังคับ
หลักประกันที่ต้องการด้วยว่าจะบังคับหลักประกันโดยการจ าหน่ายทรัพย์สินหรือโดยการเอาหลุด
เป็นสิทธิ 

ส าหร ับการประมูลหร ือขายทอดตลาดสินทร ัพย ์ที ่หล ุดจ านองนั ้น   ในป ัจจ ุบ ัน มี
กฎกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 ซึ่ง
ก าหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการขายทอดตลาดสินทรัพย์ ที่ก าหนดให้มีการ
ประมูลอย่างโปร่งใส การก าหนดราคาที่เป็นธรรม ฯลฯ แต่ในกรณีที่เอกชนเป็นผู้ด าเนินการเองนั้น 
มีเพียงประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 509–517 ว่าด้วยการขายทอดตลาด ซึ่งไม่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการประมูล ท าให้มีความสุ่มเสี่ยงว่า ผู้รับหลักประกันอาจจัดให้มีการ
สมคบร่วมกันในการกดราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้ต่ า เป็นต้น  

 การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ 

การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการนั้นจะต้องด าเนินการบังคับหลักประกันโดยผู้บังคับ
หลักประกันซึ่งเป็นคนกลางที่เข้ามาท าหน้าที่ในการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ โดยจะต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และต้องมีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นธรรม 
และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกัน ผู ้รับหลักประกันต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู ้บังคับหลักประกัน
ทราบ และผู้บังคับหลักประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันทราบ
เพื่อด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุบังคับหลักประกัน และเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากผู้
บังคับหลักประกันแล้ว ผู้ให้หลักประกันจะต้องไม่จ าหน่ายจ่ายโอนกิจการที่เป็นหลักประกันนั้น  

หลังจากด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว หากวินิจฉัยว่ามีเหตุบังคับหลักประกันเกิดขึ้น 
จะต้องด าเนินการบังคับหลักประกันโดยให้สิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของผู้ให้หลักประกันใน
กิจการที่เป็นหลักประกัน ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจะตกแก่ผู้บังคับหลักประกันทันที  และ
ห้ามไม่ให้เจ้าหนี ้ตามค าพิพากษาอื่นยึดหรืออายัดกิจการที ่เป็นหลักประกัน และให้ผู ้บังคับ
หลักประกันด าเนินการจ าหน่ายกิจการนั้นเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ต่อไป (มาตรา 71) 

กระบวนการด าเนินการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการจะเป็นการด าเนินการโดยผู้บังคับ
หลักประกัน ไม่ต้องด าเนินการฟ้องต่อศาล แต่หากเห็นว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องตาม



บทที่ 5 กำรระดมทุนจำกทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศไทย 

91 

หลักเกณฑ์หรือค าวินิจฉัยมีข้อบกพร่องในสาระส าคัญ ก็สามารถยื่นคัดค้านค าวินิจฉัยต่อศาลได้ 
โดยยื่นค าร้องต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัย จากนั้นศาลจะก าหนด
วันนัดพิจารณาค าร้องโดยเร็วและให้นั่งพิจารณาคดีติดต่อกันทุกวันจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา
และมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง เว้นแต่มีพฤติการณ์พิเศษอันมิอาจก้าวล่วงได้ (มาตรา 70) 

แต่อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินทางปัญญาที่น าไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันอยู่
ภายใต้สัญญาหลักประกันธุรกิจประเภทกิจการ หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจการอื่นใด การบังคับ
หลักประกันที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ต้องด าเนินการผ่านกระบวนการศาลเพ่ือบังคับให้มีการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญา 

5.2 ระบบนิเวศของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา 

แม้การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก แต่ที่
ผ่านมาประเทศไทยมีการด าเนินการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างหลักเกณฑ์และ
มาตรการต่างๆ มาช่วยสนับสนุนให้เกิดระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้เป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ รวมทั้งการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา  

อนึ่ง ในการขอสินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันการกู้เงิน 
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที ่มีความประสงค์จะขอสินเชื ่อโดยใช้ทรัพย์ส ินทางปัญญาเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้ยืม จะต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของตนกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเงินและการบริหารธุรกิจที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูลจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้นจาก Checklist จากนั้นจึงน าเอกสารการ
จดทะเบียนและเอกสารทางการเงินไปติดต่อสถาบันการเงินเพ่ือขออนุมัติสินเชื่อ ซึ่งในขั้นตอนการ
ขออนุมัติสินเชื่อจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญ โดย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าดังกล่าว อาจอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันการเงิน
หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย และหากสถาบันการเงิน
อนุมัติสินเชื่อแล้ว สถาบันการเงินจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสามารถดูขั้นตอนในการขอสินเชื่อได้ดังแผนภาพขั้นตอนการขอ
สินเชื่อโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน  (รูปที่ 5.1) อย่างไรก็ตาม 
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมีการช าระสินเชื่อครบ
ตามก าหนดที่ได้ตกลงกับสถาบันการเงิน แต่หากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาขาดการช าระสินเชื่อ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหลักประกันแล้ว สถาบันการเงินมีสิทธิ์ในการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการค้ าประกันสินเชื่อได้ทันที แต่ถ้าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันภายใต้กิจการ อาจมีกระบวนการทางการศาลเพ่ือบังคับให้มีการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป   



บทที่ 5 กำรระดมทุนจำกทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศไทย 

92 

 

  
รูป

ที่ 
5.

1 
ขั้น

ตอ
นก

าร
ขอ

สิน
เช

ื่อโ
ดย

ใช
้ทร

ัพย
์สิน

ทา
งป

ัญ
ญ

าเ
ป็น

หล
ักท

รัพ
ย์ใ

นก
าร

ค้ า
ปร

ะก
ัน 



บทที่ 5 กำรระดมทุนจำกทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศไทย 

93 

อนึ่ง การศึกษาระบบนิเวศของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย
สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
มาตรการการสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา  

5.2.1 หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยมีวิธีการและแนวทฤษฎีไม่ต่างจาก
หลักสากลที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งมีการประเมินด้วยวิธีพื้นฐาน 3 วิธี ได้แก่ การประเมินจากต้นทุน 
การประเมินจากราคาตลาด และการประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ (ดูรายละเอียดในบทที่ 
3) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า การประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเป็นวิธีที่เป็นไป
ได้สูงที่สามารถน ามาใช้ประเมิน เนื่องจากการประเมินจากต้นทุน ต้องอาศัยระบบบัญชีที่น่าเชื่อถือ
ที่มีการจ าแนกรายละเอียดของต้นทุนแต่ละประเภทอย่างชัดเจน แต่ผู้ประกอบการในประเทศไทย
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อมยังไม่ค่อยให้ความส าคัญและไม่เชี่ยวชาญในการจัดท า
ระบบบัญชีให ้ได ้มาตรฐาน ส ่วนการประ เมินจากราคาตลาดต้องอาศัยข ้อมูลราคาตลาด
ภายในประเทศในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นข้อมูลที่หาได้ยากในตลาดภายในประเทศ เนื่องจากตลาด
กลางส าหรับซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยยังไม่มีการซื้อขายที่มากพอที่จะสามารถใช้
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบราคาตลาดได้  

อย่างไรก็ตาม การน าวิธีการประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับมาใช้ในประเทศไทยก็ยัง
พบปัญหาในหลายด้าน อาทิ การประมาณการกระแสรายได้อาจมีความคลาดเคลื่อนสูงส าหรับ
กลุ่มธุรกิจบางประเภทที่มีความเสี ่ยงสูงซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประเมินโดยใช้วิธีนี้ค่อนข้างสูง เนื่องจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมาเป็นเวลานาน ซึ่ง
นักประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยมีจ านวนไม่มากนัก ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญ
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ไม่มีก าลังทรัพย์เพียงพอส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมิน 
นอกจากนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท อาทิ สิทธิบัตร มีอายุการใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างรายได้
ในระยะเวลาที่จ ากัดซึ่งอาจส่งผลต่อการค านวณกระแสรายได้ในอนาคต ซึ่งต่างจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ที่มีอายุการคุ้มครองสิทธิที่ยาวนาน และสามารถค านวณรายได้ในอนาคต
จากการให้ใช้สิทธิได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท าคู่มือการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

การประเมินมูลค่าทร ัพย ์ส ินทางปัญญาด ้วยว ิธ ีเช ิงค ุณภาพหรือการประเมินแบบ 
checklist เป็นว ิธ ีที ่สามารถน ามาปรับใช้ได้ในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที ่จะมี
ผลกระทบต่อมูลค่าที่เป็นตัวเงิน และจัดอันดับหรือให้คะแนนตัวชี้วัด จากนั้นจึงน าผลลัพธ์ไปใช้
งานเพื่อปรับราคาตลาดของทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ให้เข้ากับทรัพย์สินทางปัญญาที่ก าลัง
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ประเมิน ตัวอย่างขององค์กรที่น าวิธีนี้มาประยุกต์ใช้คือ บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม โดย บสย. ร่วมมือกับสถาบันค้ าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีของ
เกาหลีใต้ (Korea Technology Finance Corporation: KOTEC) และ สวทช. ของไทย จัดท า 
TTRS (Thailand Technology Rating System) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ KTRS (Korea 
Technology Rating System) ของเกาหลีใต้ที่เป็นระบบการจัดระดับคุณภาพของเทคโนโลยี 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อตามล าดับความสามารถในการสร้างรายได้ การประเมิน
เทคโนโลยีส าหรับให้สินเชื ่อนี ้เพื่อที ่จะช่วยสร้างฐานข้อมูลเชื ่อมโยงระดับของเทคโนโลยีกับ
ความสามารถในการช าระหนี ้ในเชิงประจักษ์ ซึ ่งจะท าให้มีการเชื ่อมโยงระหว่างระดั บของ
เทคโนโลยีกับความเสี่ยงในการปล่อยกู้ในเชิงปริมาณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้กู้ที่ไม่สามารถ
ประเมินความเสี่ยงของเทคโนโลยีเองได้ โดยใช้เวลาในการทดสอบและเก็บข้อมูลประมาณ 10 ปี 
จนในปัจจุบันสามารถน าผลลัพธ์มาใช้เป็นตัวชี้วัดอ้างอิง ได้ ระบบนี้เป็นการจัดอันดับเทคโนโลยี
เป็นเกรด ซึ่งต่างจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินออกมาเป็นตัวเงินซึ่งหาตลาดรองในการประเมิน
เปรียบเทียบได้ยาก เหตุผลในการท าการจัดอันดับของเกาหลีใต้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับ venture capital ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และเพื่อให้ธนาคารมั่นใจใน
การให้สินเชื่อกับธุรกิจด้านเทคโนโลยี  

5.2.2 มาตรการการสร้างปัจจัยพื้นฐาน 

มาตรการการสร้างปัจจัยพื้นฐานเป็นการสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมที ่เ อื ้อและ
สนับสนุนต่อพัฒนาการของตลาดสินเชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยมีการสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน
หลายด้านที่เป็นปัจจัยส าคัญที่เอื้อต่อระบบการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การ  
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา 

 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเวลานานควบคู่กับการ  
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการยื่นขอจดทะเบียนนั้น ผู้ประกอบการต้องด าเนินการขอ  
จดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฐานข้อมูลที่เกิดจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างเป็นระบบจะช่วยให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอื่น เพื่อใช้ในการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูล และหาก
ระบบการจดทะเบียนมีความชัดเจน โปร่งใส รวดเร็ว และมีคุณภาพ จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการ
ยื่นขอจดทะเบียนมากขึ้น  

แม้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามานาน แต่
ระบบการจดทะเบียนยังมีความล่าช้า  เนื ่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร โดยเฉพาะผู้ตรวจสอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณ
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ค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญที่ควรได้รับการปรับปรุง
โดยเร็ว เพ่ือรองรับและส่งเสริมให้เกิดระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา 

ตลาดกลางส าหรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP market place เป็นตลาดที่
สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ส าหรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลของ
ทั ้งผู ้ต ้องการเสนอซื ้อและผู ้เสนอขายทรัพย ์ส ินทางปัญญา และเป็นตลาดรองส าหรับผู ้ร ับ
หลักประกันในการน าทรัพย์สินทางปัญญาที่หลุดจากการปล่อยกู ้มาเสนอขายในตลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้เปรียบเทียบราคาตลาด เพื่อน าไปใช้ใน
การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาจากราคาตลาดได้ 

ประเทศไทยมีตลาดกลางส าหรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในเว็บไซต์ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา แต่เป็นช่วงเริ่มต้นการด าเนินการจึงยังไม่มีข้อมูลการซื้อขายมากนัก ส่วนใหญ่
เป็นเพียงข้อมูลจากผู้เสนอขายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและเจ้าของสิทธิที่ต้องการ
เสนอขายสินค้าที่มีทรัพย์สินทางปัญญานั้น ซึ่งยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์มากขึ้น 
และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาซื้อขายผ่านตลาดกลางส าหรับการซื้อขายทรัพย์สิน
ทางปัญญามากขึ้น 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการด าเนินมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การสร้างหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
รวมทั้งการผลิตบุคลากรในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ซึ่งมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่
ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่มีตัวตน  

5.2.3 องค์กรที่เกี่ยวข้องในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา 

หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศไทยประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทแตกต่างกันไปซึ่งจ าแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

5.2.3.1 หน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการขอรับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งผู้ประกอบการต้องยื่นขอจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หลังจาก
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมีผลบังคับใช้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามา
มีบทบาทในการให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันระหว่างผู ้ให้หลักประกันและผู ้ร ับ
หลักประกัน โดยการจัดตั ้งส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ ้นมาภายใต้กฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งในทางปฏิบัติ การท างานของทั้งสองหน่วยงานจะต้องมีการประสานและ
เชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและ
สืบค้นข้อมูลการยื่นจดทะเบียนและสถานะของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละรายการ รวมทั้งต้องมี
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การจัดท าระบบการยื่นจดทะเบียนแบบ real time เพ่ือให้ทราบถึงสถานะล่าสุดของทรัพย์สินทาง
ปัญญาในรายการที่ก าลังจะยื่นจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน เพื่อมิให้เกิดการน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปยื่นจดทะเบียนเป็นหลักประกันซ้ าซ้อนกัน 

การให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันของส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
จ าแนกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นช่วงเริ่มต้นด าเนินการภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ โดย
การด าเนินงานในช่วงแรกนี้เป็นการให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจด้วยระบบ 
manual เนื่องจากมีระยะเวลาเตรียมการค่อนข้างกระชั้นชิด รวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ที่จ ากัด นอกจากนี ้ ระบบการเชื ่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินแต่ละประเภทยังเป็นลักษณะของการส่งจดหมายแจ้งไปแต่ละรายการ ท าให้การ
ด าเนินการจดทะเบียนยังไม่เป็นระบบ real time  

อย่างไรก็ตาม หลังจากด าเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี จะพัฒนาระบบการจดทะเบียนเข้า
สู่ระยะที่ 2 ซึ่งเอกสารและขั้นตอนการจดทะเบียนจะถูกพัฒนาเข้าสู่ระบบออนไลน์ โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในการคัดกรองและตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งจะพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้การจด
ทะเบียนเป็นระบบ real time แต่ส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจอาจต้องประสบปัญหา
หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่พัฒนาระบบข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินของตนให้สามารถ 
update ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับหลักประกันอาจไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ให้
หลักประกันได้น าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันภายใต้สัญญาหลักประกันนี้ไปจดจ านองไว้กับเจ้าหนี้
อื ่นมาก่อนหรือไม่ หากธุรกรรมนั ้นด าเนินการภายในช่วงระยะเวลาที ่ข้อมูลยังไม่ปราก ฎใน
ฐานข้อมูล 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทรัพย์สินมีหลายหน่วยงาน อาทิ กรมที่ดิน กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมขนส่งทางบก เป็นต้น ทั ้งนี้ 
ส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจมีหน้าที่ให้ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินที่มีการน ามาใช้
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันกับหน่วยงานอื่น ในขณะที่กฎหมายหลักประกันฯ นี ้ไม่ได้ก าหนดให้
หน่วยงานอื่นต้องแจ้งข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินมายังส านักงานฯ ท าให้ฐานข้อมูลของ
ส านักงานฯ ไม่ครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้ผู้รับหลักประกันมีภาระเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบข้อมูลทั้งจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สิน  

นอกจากนี ้ ส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจมีการพัฒนาระบบการสืบค้นที ่มี
ลักษณะที่เป็นเลขรหัส  จากในปัจจุบันที่สืบค้นได้เฉพาะจากทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนเป็นเลข
รหัส เช่น เลขโฉนดที่ดิน แต่หากหลักทรัพย์ที่ไม่มีทะเบียนจะค้นหาได้ยาก  เช่น อาจมีการพัฒนา
หมวดหมู ่ของประเภทของทรัพย์สินที ่เป็นรหัสท าให้ผู ้ส ืบค้นไม่ต้องลองผิดลองถูกในการหา 
keywords เช่น รถยนต์ส่วนบุคคลอาจเป็นรหัส 001 และรถบรรทุกเป็นรหัส 002 เป็นต้น  อีกทั้งมี
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การสร้างระบบ payment system ที่จะเข้ามาช่วยยืนยันการช าระเงินเพื่อออกเลขทะเบียนโดย
อัตโนมัติ ต่างจากในปัจจุบันที่ต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินกับ ธนาคารต่าง ๆ ที่เข้า
ร่วมโครงการท าให้เสียเวลาโดยไม่จ าเป็น 

นับจากที่กฎหมายหลักประกันฯ มีผลบังคับใช้มาประมาณเกือบ 1 เดือนนั้น มีการยื่นจด
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจรวมประมาณ 50 ,000–60,000 รายการ โดยมีสัญญาที่ยื่นจดเฉลี่ยวัน
ละ 400-500 ค าขอ ซึ่งส่วนมากเป็นการน าสัญญาเก่ามายื่นจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจเพื่อให้อยู ่ภายใต้กฎหมายหลักประกันฯ เนื ่องจากมีบุร ิมสิทธิในการบังคับหลักทรัพย์ 
สินทรัพย์ และกระบวนการขั้นตอนทางศาลในการบังคับคดีที่รวดเร็วท าให้ผู้รับ หลักประกันได้
ประโยชน์ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันค่อนข้างมาก ได้แก่ บัญชีเงินฝาก 
โดยสัญญาฯ จะก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต่ าที่ต้องรักษาไว้ในบัญชี และสินค้าคงคลัง เช่น สต็อค
ข้าว โดยก าหนดพันธุ์ข้าว และปริมาณสินค้าคงคลังที่ต้องมีขั้นต่ า หากเป็นกรณีรถยนต์ของเต๊นท์
รถ ก็จะมีการก าหนดจ านวนรถยนต์ขั้นต่ าที่ต้องคงไว้ในเต๊นท์ เป็นต้น 

ในทางปฏิบัติ การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับ  
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยไม่มีเงื่อนไขว่าทรัพย์สินที่น ามาเป็นหลักประกัน จะอยู่
ในสถานะใด อาทิ อยู่ในช่วงยื่นค าขอ ช่วงประกาศโฆษณา หรือจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพราะ
ขึ้นอยู่กับคู่สัญญาที่เป็นผู้รับหลักประกันว่าจะยอมรับทรัพย์สินในสถานะใดมาเป็นหลักประกันการ
ปล่อยกู้ของตน ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนได้หากคู่สัญญายินยอม  

ปัญหาส าคัญที่ท าให้ยังมีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจน้อย คือความไม่
แน่ใจของผู้รับหลักประกันในเรื่องการประเมินมูลค่า และการบังคับหลักประกันว่ามีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วเพียงใด 

5.2.3.2 หน่วยงานที่ให้บริการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา 

การพัฒนาตลาดซื้อขายและเช่าทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP market place เป็นกลไก
ส าคัญอย่างหนึ่งที ่จะช่วยส่งเสริมให้การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นแหล่งนัดพบส าหรับการซื้อขาย ให้
เช่า หรือน าทรัพย์สินทางปัญญาที่หลุดประกันมาขายทอดตลาดได้ เมื่อมีตลาดรองรับการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา จะท าให้ผู ้รับหลักประกันมีความมั่นใจในการปล่อยกู้โดยใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นหลักประกันมากขึ้น เพราะมีสถานที่ที่สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญาที่หลุดประกันมา
เสนอขายในตลาดแห่งนี้ได้ รวมทั้งหากต้องการท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยราคา
ตลาด จ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้มีการน าทรัพย์สินทางปัญญามาท าการซื้อขายในตลาดกลางให้
มากขึ้น เพ่ือสามารถน าราคาซื้อขายในตลาดนี้ใช้เป็นราคาอ้างอิงเปรียบเทียบราคาตลาดได้  
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กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท าเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาเพื่อเป็น
ตลาดกลางในการซื ้อขาย และให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังไม่มีกา รท าธุรกรรมซื ้อขาย
เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ยังมีเพียงข้อมูลรายละเอียดการเสนอขายสินค้าฝ่ายเดียว ยังไม่
มีข้อมูลการเสนอซื้อ ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจที่จะน าทรัพย์สินทาง
ปัญญามาซื้อขายกันในตลาดกลางมากขึ้น ดังเช่นกรณีของสหราชอาณาจักรที่มีมาตรการจูงใจโดย
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมส าหรับการต่ออายุสิทธิบัตรรายปีให้แก่ผู้ประกอบการที่น าสิทธิบัตรนั้น
มาซื้อขายผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา  

5.2.3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากส าหรับการระดม
ทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมทั้งต้อง
อาศัยปัจจ ัยหลายด้านเพื ่อช ่วยผลักด ันให ้ระบบการประเมินมูลค่าทร ัพย ์ส ินทางปัญญามี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วย
หน่วยงานที่ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประเมิน และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้  

 (ก) หน่วยงำนที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำนวิชำชีพกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน  

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินถือเป็นวิชาชีพหนึ่งซึ่งมีรูปแบบการด าเนินการและมาตรฐาน
วิชาชีพ ในลักษณะเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ อาทิ วิชาชีพบัญชี กฎหมาย สถาปนิก วิศวกร เป็นต้น 
โดยแต่ละวิชาชีพมีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดแนวทาง มาตรฐานวิชาชีพ 
และมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีการจัดตั้ง
สมาคมจ านวน 2 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย เพื่อท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ
การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน ซึ่งผู้ที่จะประกอบวิชาชีพผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้เพื่อ
จัดระดับผู้ประเมินจากทางสมาคมก่อน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินจ าแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
ผู ้ประเมินชั ้นต้น ผู ้ประเมินชั ้นกลาง ผู ้ประเมินชั ้นสูง ซึ ่งคุณสมบัติของผู้ประเมินแต่ละชั ้นจะ
แตกต่างกันตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ รวมทั้งประเภทของทรัพย์สินที ่สามารถ
ประเมินได้ก็แตกต่างกันตามระดับของผู้ประเมิน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินทุกระดับคือ 
ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย หรือสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย และต้องมีความรู ้ในเรื ่องมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน (ดูรายละเอียดประกอบในตารางที่ 5.1)  
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ตารางที่ 5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดระดับผู้ประเมิน 

ระดับผู้ประเมิน ประเภทของทรัพย์สินที่ประเมิน คุณสมบัติผู้ประเมิน 
ผู้ประเมินหลักช้ัน
วิสามัญ (ช้ันต้น) 

ทรัพย์สินที่ประเมินต้องมีมูลค่า
รวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  
- ที่ดินเปล่าไม่จ ากัดเนื้อที่ หรือ 
- ทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย 

หรือโครงการพักอาศัยที่มีสิ่ง
ปลูกสร้างหรืออาคารประกอบ
กิจการรวมกันไม่เกิน 2,000 
ตารางเมตร 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
หรือ 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
หรือ 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาตรี 
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 3 ปี โดยมีบริษัทหรือหน่วยงานราชการ
ที่ท างานอยู่นั้นรับรอง 

ผู้ประเมินหลักช้ัน
สามัญ (ช้ันกลาง) 

ทรัพย์สินที่ประเมินต้องมีมูลค่า
รวมกันไม่เกิน 400 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  
- ที่ดินเปล่าไม่จ ากัดเนื้อที่ หรือ 
- ทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย  

พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่สิ่งปลูก
สร้างหรืออาคารประกอบ
กิจการรวมกันไม่เกิน 10,000 
ตารางเมตร หรือ 

- เครื่องจักรและทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่น ๆ 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญา 
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 

- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 5 ปี โดยมีบริษัทหรือหน่วยงานราชการ
ที่ท างานอยู่นั้นรับรอง หรือ 

- เป็นผู้ประเมินหลักช้ันวิสามัญและมี
ประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
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ระดับผู้ประเมิน ประเภทของทรัพย์สินที่ประเมิน คุณสมบัติผู้ประเมิน 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ผู้ประเมินหลักช้ัน
วุฒิ (ช้ันสูง) 

- ไม่จ ากัดมูลค่าของทรัพย์สินที่
ประเมิน 

- ไม่จ ากัดประเภทของทรัพย์สิน 
- ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและ

ให้ความเห็นในรายงาน
ประเมินได้ในฐานะบุคคลที่
สามเมื่อมีการร้องขอจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 

- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญา 
และมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ 

- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 7 ปี โดยมีบริษัทหรือหน่วยงานราชการ
ที่ท างานอยู่นั้นรับรอง หรือ 

- เป็นผู้ประเมินหลักช้ันสามัญและมี
ประสบการณ์ด้านการประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ที่มา: สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

 

อย่างไรก็ตาม วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นวิชาชีพที่ยังไม่มีกฎหมายประกอบ
วิชาชีพมาบังคับใช้ มีเพียงร่างพระราชบัญญัติการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และร่าง
พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา การที่วิชาชีพนี้ไม่มีกฎหมายรองรับท าให้สมาคมทั้ง 2 สมาคมไม่มีอ านาจ
ในการลงโทษผู้ประเมินที ่กระท าผิดมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานจรรยาบรรณ ด้วยเหตุนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จึงก าหนดหลักเกณฑ์
ส าหรับผู้ประเมินที่จะท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ประเมินที่กระท าผิดหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานตามที่ กลต. ก าหนด 
ทั้งนี้ ผู้ประเมินที่จะสามารถท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้
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จะต้องเป็นผู้ประเมินที่มีชื่อในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีจ านวน 82 บริษัท ประกอบด้วยผู้ประเมินจ านวนกว่า 200 คน ที่อยู่ในรายชื่อผู้ประเมิน
ของ กลต.59  

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทที ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรม
เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่จ าเป็นต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทที่ท าการควบรวม
กิจการ รวมทั ้งทร ัพย์ส ินทางปัญญา อาทิ เครื ่องหมายการค้า หรือแบรนด์ส ินค้า เป็นต ้น 
นอกจากนี้ เนื่องจากการมีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในครอบครองของบริษัทเพียงล าพังยังไม่สามารถ
ที่จะแสดงรายการทรัพย์สินทางปัญญาในงบดุลของบริษัทได้ เว้นแต่กรณีที ่มีการท าธุรกรรม
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้น เช่น การซื้อขาย โอน เช่า เป็นต้น จึงจะสามารถแสดงรายการ
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในงบดุลของบริษัทได้ ดังนั้น ในปัจจุบัน บริษัทที่ต้องการแสดงมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญาให้ปรากฎในงบดุลของตน มักจะใช้วิธีการจ าหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (IP Sale and Lease Back) ของตนเพื่อให้เกิดธุรกรรมการขายและเช่าคืน ซึ่งจะต้องมี
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญานั้น และบันทึกบัญชีรายการทรัพย์สินทางปัญญานั้นตาม
มูลค่าที่มีการท าธุรกรรมไว้ 

(ข) หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นวิชาชีพที่มีการด าเนินการมานานโดยเฉพาะการประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตมาคู่กับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ใน
ปัจจุบัน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินครอบคลุมถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตน และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน 
ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา แต่การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการระดมทุนส่วนใหญ่ยัง
เป็นการประเมินอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที ่ดิน และทรัพย์สินที ่มีตัวตน เช่น อาคาร เครื ่องจักร 
อุปกรณ์ โรงงาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียน และมีราคาตลาดเปรียบเทียบเพื่อ
ใช้ส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในขณะที่การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ใน
การระดมทุนยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก สาเหตุส่วนหนึ่งอาจสืบเนื่องจากการที่ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นทรัพย์สินที ่ไม่มีตัวตน ท าให้ไม่มีทรัพย์สินที ่จะส่งมอบหากมีการ บังคับหลักประกัน
เกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดภาระความเสี่ยงและความไม่มั่นใจส าหรับสถาบันการเงินในการพิจารณาปล่อย
กู้โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกัน 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประกอบด้วยผู้ประเมินที่เป็นนักประเมินอิสระ และนักประเมิน 
in house โดยนักประเมินอิสระส่วนใหญ่จะประกอบวิชาชีพในนามบริษัท ซึ่งบริษัทประเมินส่วน

                                           
59 ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ใหญ่จะมีผู้ประเมินในแต่ละระดับชั้นแตกต่างกันไป รวมทั้งบางบริษัทอยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัท
ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ด้วย ส่วนนักประเมิน in house ส่วนใหญ่
เป็นผู้ประเมินในสถาบันการเงินที่ท าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส าหรับการปล่อยสินเชื่อโดยใช้
ทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน ในปี พ.ศ. 2558 ผู ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที ่ได้รับความ
เห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
มีจ านวนรวมประมาณกว่า 1,000 ราย อย่างไรก็ตาม ผู ้ประเมินส่วนใหญ่เป็นผู ้ประเมินที ่มี
ประสบการณ์การประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่มีตัวตนเป็นหลัก ในขณะที่ผู้ประเมินที่
เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญายังมีไม่มากนัก ทั้งนี้ วิชาชีพผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินเป็นหนึ่งในหลายสาขาวิชาชีพที่กฎหมายหลักประกันฯ ก าหนดให้สามารถท าหน้าที่เป็นผู้
บังคับหลักประกันภายใต้กฎหมายนี้ได้ 

5.2.3.4 หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการให้สินเชื่อ 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการให้สินเชื่อ ซึ่งได้แก่ สถาบันการเงิน มีบทบาทส าคัญในการ
ระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา โดยนิยามของสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายหลักประกันฯ 
หมายรวมถึง   

- สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
- บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน

ชีวิตและบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย 

- ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

จะเห็นได้ว่า หน่วยงานที่สามารถท าหน้าที่เป็นผู้รับหลักประกันได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทลูกและสาขาของธนาคารต่างชาติ บริษัทเงินทุน หรือเครดิตฟองซิเออร์ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ และ non-bank ซึ่งยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานอื่นอีกหน่วยงานที่สามารถท าหน้าที่
รับประกันทางธุรกิจได้ ดังนั ้น กระทรวงการคลังจึงได้เสนอเพิ่มประเภทผู ้รับหลักประกันไป 
6 ประเภท โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
ที่ก าหนดให้ผู้รับหลักประกันต้องเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ผ่านมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 

(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  

(2) ทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

(3) บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

(4) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
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(5) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  

(6) ผู้ประกอบธุรกิจแฟคเตอริ่ง 

5.2.3.5 หน่วยงานค้ าประกัน 

หน่วยงานค้ าประกันหมายถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับช่วงในการประกันทรัพย์สินที่ใช้ค้ า
ประกันการกู ้ย ืมเงินเพื่อช่วยลดความเสี ่ยงของสถาบันการเงินที ่ท าการปล่อยกู ้ ซึ ่งยังไม่ค่อย
แพร่หลายนักทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกา หน่วยงานหลักที่มีบทบาท
ในการรับประกันทรัพย์สินที่ใช้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินในประเทศไทย ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่อ
เพื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ด าเนินงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มี
ศักยภาพผ่านการค้ าประกันสินเชื่อ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อ
ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้น  โดยขั้นตอนการค้ าประกันสินเชื่อกับ บสย. มี 4 ขั้นตอน 
ได้แก่60 

(1) ผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ อาทิ 
เอกสารเกี่ยวกับรายได้ เป็นต้น 

(2) ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และยื่นค าขอค้ าประกัน
มายัง บสย. 

(3) บสย. พิจารณาค าขอค้ าประกันสินเชื่อ และส่งหนังสือค้ าประกันให้ธนาคาร 
(4) ธนาคารปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 

ในปัจจุบัน บสย. มีโครงการค้ าประกันสินเชื่อเพื่อผู ้ประกอบการใหม่ (Start-up) และ
ผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการ start-up จะต้องเป็นกิจการที่ด าเนินการไม่เกิน 3 ปีและต้อง
ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจจากหน่วยงานที่ 
บสย. เห็นชอบ ส าหรับผู ้ประกอบการนวัตกรรมจะต้องเป็นธุรกิจที ่มีนวัตกรรมหรือมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้สร้างความแตกต่างจากเดิม โดยต้องได้รับการมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีจาก
ธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐ เช ่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเท คโนโลยีแห่งชาติ 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น โครงการดังกล่าวมีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 
สามารถกู้ได้ทั้งผู ้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยวงเงินค้ าประกันส าหรับ

                                           
60 ที่มา: บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ออนไลน์สามารถเข้าถึงได้จาก 
http://www.tcg.or.th/customer_step.php  (1 กันยายน พ.ศ. 2559) 

http://www.tcg.or.th/customer_step.php
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ผู้ประกอบการใหม่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย และส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม ไม่เกิน 20 ล้าน
บาทต่อราย ระยะเวลาการค้ าประกันสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 -2 ต่อปีของ
วงเงินค้ าประกัน61  

นอกจากนี้ บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีโครงการจัดท า TTRS 
(Thailand Technology Rating System) โดยความร่วมมือของเกาหลีใต้ และ สวทช. ของไทย 
ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับ KTRS (Korea Technology Rating System) ของเกาหลีใต้
ที่เป็นระบบการจัดระดับคุณภาพของเทคโนโลยี เพื่อวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อตามล าดับ
ความสามารถในการสร้างรายได้ การประเมินเทคโนโลยีส าหรับในสินเชื่อนี้เพื่อที่จะช่ วยสร้าง
ฐานข้อมูลเชื่อมโยงระดับของเทคโนโลยีกับความสามารถในการช าระหนี้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งจะท า
ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างระดับของเทคโนโลยีกับความเสี่ยงในการปล่อยกู้ในเชิงปริมาณ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ให้กู้ที่ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงของเทคโนโลยีเองได้   

โครงการ TTRS ของ บสย. แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
จัดอันดับ การทดสอบระบบ และการติดตั้งระบบ โดยขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และก าหนด
ปัจจัยในการประเมินเทคโนโลยีด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 หากการติดตั้ง
ระบบเสร็จสิ้น บสย. จะสามารถน าผลลัพธ์มาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถในการ
ช าระหนี้ของลูกค้าได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือส าหรับสถาบันการเงินในการปล่อยกู้ให้กับ
บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับในแต่ละอันดับได้ โครงการนี้ได้ถูกน าเสนอต่อกระทรวงการคลัง เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการให้สินเชื่อกับธุรกิจ start up และกลุ่มที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

กล่าวโดยสรุป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา ในแต่ละ
ขั้นตอนประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วย
หน่วยงานทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่
ให้บริการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการให้สินเชื่อ และหน่วยงานในการค้ าประกัน โดยมีบทบาทส าคัญ
แตกต่างกันไปดังแสดงในรูปที่ 5.2 อย่างไรก็ดี นอกจากหน่วยงานทั้ง 5 กลุ่มที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การระดมจากทรัพย์สินทางปัญญา ยังมีหน่วยงานอีกหนึ ่งกลุ ่มที ่เกี ่ยวข้องในกรณีที ่เจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถช าระสินเชื่อได้ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ แม้ว่าหน่วยงานที่
ให้สินเชื่อสามารถด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญาได้ทันทีหากมีการผิดนัดช าระหนี้

                                           
61 ที่มา: บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ออนไลน์สามารถเข้าถึงได้จาก 
http://www.tcg.or.th/customer_startup.php (1 กันยายน พ.ศ. 2559) 

http://www.tcg.or.th/customer_startup.php%20(1
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ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาการให้สินเชื่อ แต่หากทรัพย์สินทางปัญญาที่น าไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ า
ประกันเกี่ยวข้องกับกิจการอ่ืนใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจการภายใต้สัญญาการขอสินเชื่ ออื่น อาจ
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางศาล เพื่อใช้อ านาจของผู้บังคับคดี กรมบังคับคดีเพื่อด าเนินการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทางปัญญา 

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้การด าเนินการในแต่ละขั้นตอน
ประสานและสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การกู้ยืมเ งินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพในทางปฏิบัติ (ดูรูปที่ 5.3) 
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รูปที่ 5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละขั้นตอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 หน่วยงานรับจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

หน่วยงานจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ 

เข้าสู่ระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ตลาดกลางการซ้ือ-ขาย 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตลาดการซ้ือขาย 
หรือ เช่า IP 

หน่วยงานก ากับดูแล
มาตรฐานการประเมิน 

ค้ าประกันสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน เพื่อลดความเสี่ยง 

หน่วยงานค้ าประกัน 
IP 

อาทิ ธนาคารพาณิชย์, สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ, Non-banks 

สถาบันการเงิน 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

หน่วยงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา 

หน่วยงานก ากับดูแลกฎเกณฑ์
การปล่อยสินเชื่อ 

การบังคับคดี 

กรณี IP เกี่ยวข้อง
กิจการ 

ศาล และกรมบังคับคดี 
(ถ้าตกลงกันไม่ได้) 

ผู้รับหลักประกัน/ 
ผู้บังคับหลักประกัน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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รูปที่ 5.3 สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดการกู้ยืมเงิน 
โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

 

 

 

 

  

การจดทะเบียน 

- ลดระยะเวลาในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุก
ประเภท 

- สร้างระบบการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจที่เชื่อมโยง 
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแบบ real time 

- เพิ่มประเภทของ ผู้รับหลักประกัน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ขั้นตอน 

การพัฒนาตลาด
กลางซ้ือขาย IP 

- สร้างแรงจูงใจให้มีการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาในตลาด
กลาง เช่น การลดค่าธรรมเนียมในการต่ออายุทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

การประเมิน
มูลค่า 

- ส ร ้า ง ฐ า นข ้อม ูล ร า คาทร ัพย ์ส ินทา งป ัญญ าขอ งบร ิษ ัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากการส ารวจแบบฟอร์ม  
56-1  

- เก็บข้อมูลราคาซ้ือขายทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลาง 

- จัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยผู้เชี ่ยวชาญจากต่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานอื ่นที ่เป็นผู ้รับหลักประกัน 
ตลอดจนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
- ผลักดันให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยวิชาชีพในการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สิน 

การค้ าประกัน
สินเชื่อ 

- ออกแบบโครงการค้ าประกันสินเชื่อที่ใช้ IP เป็นหลักประกัน ที่
มีการประเมินคุณภาพของ IP โดยอาจเริ ่มจาก IP ที่เป็น
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าหรือบริการเป็นล าดับแรก 

บรรษัทประกันสินเช่ือเพื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

การบังคับคดี 

- สร้างความชัดเจนเกี ่ยวกับบุริมสิทธิเหนือ IP ที ่ขึ ้นทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจกับการพัฒนาธุรกิจการค้า ในกรณีที่บริษัท
ล้มละลาย 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และ กรมบังคับคดี 

- ป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้
มากขึ้น 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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5.3 ปัญหาและอุปสรรคของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา 

จากปัจจัยและสภาพแวดล้อมของไทยตามที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมี
การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมาเป็นเวลานาน หากแต่การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญายังไม่เป็นที่นิยมนัก ซึ่งเกิดจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังนี้  

 ระบบการจดทะเบียน 

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมาตรการขั ้นพื้นฐานที่จะช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบัติ การยื่น
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวลานาน และมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ทั้งการยื่น
เอกสาร การช าระเงิน และการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้เกิดความล่าช้า และอาจเป็น
เหตุให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการมายื่นจดทะเบียน  

นอกจากนี้ การจดสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในช่วงเริ่มต้นนี้
เป็นการให้บริการจดทะเบียนด้วยระบบ manual เนื่องจากมีระยะเวลาเตรียมการค่อนข้าง 
กระชั ้นชิด รวมทั ้งได้ร ับการจัดสรรงบประมาณที ่จ ากัด อีกทั ้งระบบการเชื ่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับการจดทะเบียนทรัพย์สินแต่ละประเภทยังเป็นลักษณะของการส่ง
จดหมายแจ้งไปแต่ละรายการ ท าให้การด าเนินการจดทะเบียนยังไม่เป็นระบบ real time อย่างไร
ก็ตาม หากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้การจดทะเบียนเป็นระบบ real time แต่หาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่พัฒนาระบบข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินของตนให้สามารถ update 
ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ อาจต้องประสบปัญหาจากการที่ผู้รับหลักประกันอาจไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ว่า ผู้ให้หลักประกันได้น าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันภายใต้สัญญาหลักประกันนี้ไปจดจ านองไว้
กับเจ้าหนี้อ่ืนมาก่อนหรือไม่ หากธุรกรรมนั้นด าเนินการภายในช่วงระยะเวลาที่ข้อมูลยังไม่ปรากฎ
ในฐานข้อมูล 

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การที่หน่วยงานอื่น ๆ ไม่มีหน้าที่ในการจะต้องมา update 
ข้อมูลให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น หากมีการเพิกถอนสิทธิบัตรโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แล้ว กฎหมายไม่ได้ระบุให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงอาจไม่มีการ
แจ้งข้อมูลที่เกิดขึ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา 

การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความส าเร็จในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดม
ทุนนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการมีตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการท าธุรกรรมซื้อขาย เช่า โอน 
จ านวนมาก ท าให้เกิดตลาดรองส าหรับสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญาที่
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หลุดประกันมาขายในตลาดนี้ได้ ซึ่งเป็นเหตุให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการพิจารณาปล่อยกู้
ให้กับผู้กู้ที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันมากขึ้น  

 กฎหมายส าหรับการประกอบวิชาชีพประเมิน 

การประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินยังไม่มีกฎหมายรองรับการประกอบ
วิชาชีพ มีเพียงร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ถึงแม้สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน และการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์ส ินไว้แล้ว แต่หากสมาชิกที ่เป็นนักประเมินไม่ปฏิบัต ิตามมาตรฐานดังกล่าว  สมาคม 
ประเมินฯ ทั้ง 2 สมาคมก็ไม่มีอ านาจลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเพราะไม่มีกฎหมายใดให้
อ านาจไว้ ซึ่งส่งผลให้การประกอบวิชาชีพการประเมินอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
อาจไม่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งผู ้ประกอบการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกประเมินและสถาบั น
การเงินที่จะปล่อยกู้  

 บุคลากรด้านการประเมิน 

สืบเนื่องจากการที่ไม่มีกฎหมายการประกอบวิชาชีพรองรับ อาจท าให้การประกอบวิชาชีพ
ของผู้ประเมินขาดความน่าเชื่อถือ ถึงแม้จะมีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาใช้ในทางปฏิบัติ แต่เป็นกฎเกณฑ์ที ่ไม่อยู ่ภายใต้กฎหมายใด ๆ ดังนั ้นหากมีการกระท าผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประเมิน ทางสมาคมฯ ไม่มีอ านาจใด ๆ มาบังคับหรือลงโทษผู้ประเมิน
ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การประกอบวิชาชีพนี้ขาดความมั่นคงในทางวิชาชีพ และอาจขาดแรงจูงใจใน
การประกอบวิชาชีพ  

 ต้นทุนในการประเมินที่สูง 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีหลายวิธี แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านข้อมูลทั้งราคา
ตลาดที่ใช้อ้างอิง รายละเอียดต้นทุนที่เกิดขึ้น ระบบบัญชีที่ชัดเจน กระแสรายได้ที่แน่นอน ฯลฯ 
ส่งผลให้การประเมินท าได้ยาก และก่อให้เกิดต้นทุนที่สูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ SMEs ในการเข้าถึง
การประเมินที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่ า 

ทรัพย์สินทางปัญญาในไทยมีโอกาสที่จะถูกละเมิดค่อนข้างสูงโดยเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับการชดเชยจากการถูกละเมิดที่
ค่อนข้างต่ า ในขณะที่การฟ้องละเมิดมีค่าใช้จ่ายที่สูงทั้งด้านค่าจ้างบริษัทกฎหมาย และค่าเสีย
โอกาสจากรายได้ ซึ่งการถูกละเมิดสิทธิส่งผลต่อการประมาณการรายได้ของทรัพย์สินทางปัญญา  
เนื่องจากท าให้เกิดความไม่แน่นอนของการสร้างรายได้ของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ  
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

ในปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ได้ ซึ่งหากมีวิธีการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสมและสามารถน า
ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันเพื่อช่วยในการระดมทุนได้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการ
แข่งขันให้กับธุรกิจได้มากขึ้น ในปี 2559 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีผล
บังคับใช้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม  
แต่ในปัจจุบัน การน าทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันเพื่อใช้ในการกู ้ยืมเงินยังไม่ค่อย
แพร่หลายมากนัก  

โดยทั่วไปแล้วธุรกิจขนาดย่อมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาได้ไม่นาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เน้นการท า
นวัตกรรม มักจะต้องพึ่งพาเงินทุนที ่ระดมมาจากสมาชิกที ่เป็นผู ้ที ่ก่อตั ้งกันเองเนื ่องจากขาด
สินทรัพย์ที่จับต้องได้ที่สามารถใช้ในการค้ าประกันหรือผลการประกอบธุรกิจในอดีตที่สามารถใช้
เป็นหลักฐานยืนยันความสามารถในการช าระหนี ้ท าให้ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ 
ส าหรับธุรกิจเหล่านี้ ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า
เป็นสินทรัพย์ส าคัญที่ธุรกิจสร้างขึ้นมา หากสามารถน าไปใช้ในการระดมทุนได้ก็จะช่วยให้ธุรกิ จ
เหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีโอกาสในการเติบโตได้มากขึ้น โดยการระดมทุนจากทรัพย์สินทาง
ปัญญามี 4 รูปแบบหลักได้แก่  

 การกู้ยืมเงินโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน (IP- backed lending) 
ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการระดมทุนในรูปแบบนี้ มีเพียงการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ปัจจัยประกอบการพิจารณาการปล่อยกู้เท่านั้น 

 การแปลงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน (IP securitization) เช่น การแปลงสิทธิ
ในการได้รับค่าเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคตให้เป็นเงินก้อนในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่ง
ไม่ใช่การกู้เงิน แต่เป็นการให้ทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ เช่น ลิขสิทธิ์ ที่
สามารถสร้างรายได้สูงในอนาคต ส่วนใหญ่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียง และมีรายได้เชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน  

 การจ าหน่ายและเช่าคืนทรัพย์สินทางปัญญา (IP sale and lease back) เป็นกรณีที่
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการสภาพคล่องสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินทางปัญญา



บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

112 

ที่ตนครอบครองอยู่ เช่น เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าที่ทันสมัยและเช่าเทคโนโลยีของ
ตนเองกลับคืนมาจากผู้ที่รับซื้อเทคโนโลยีดังกล่าวไป  

 การร่วมทุน (Venture Capital Equity Investment) โดยบริษัทร่วมทุน หรือ 
Venture Capital ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรูปแบบการลงทุนโดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทขนาด
เล็ก หรือบริษัท start up หรืออาจให้เงินสินเชื่อเพ่ือน าไปลงทุน โดยธุรกิจที่ Venture 
Capital ให้ความสนใจเข้าไปลงทุนมักเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือเป็นบริษัท
ซอฟต์แวร์ 

การระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาต้องอาศัยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ง
เป็นการประเมินผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตของผู้ครอบครองหรือผู้เป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามีหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งในเชิงปริมาณหรือที่เป็นตัวเงิน และในเชิงคุณภาพ เป้าหมายในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญามีหลายด้าน เช่น การท าธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา การประเมิน
ความเสียหายของการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ในศาล การประเมินมูลค่าของกิจการ
เพ่ือท าการควบรวมกิจการ รวมทั้งการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา โดยการประเมินมูลค่าที่
เป็นตัวเงินมี 3 วิธีหลัก ได้แก่ การประเมินจากต้นทุน การประเมินจากราคาตลาด และการ
ประเมินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ส าหรับการประเมินเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อมูลค่าที่เป็นตัวเงิน และจัดอันดับหรือให้คะแนนปัจจัยนั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าใน
หลักการจะมีแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลายแตกต่างไปตามปัจจัย
หรือสมมติฐานที ่น ามาใช้พิจารณา แต่ในทางปฏิบัต ิแล้วหลักการในการประเมินส่วนใหญ่
จ าเป็นต้องดูจากความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การน าไปใช้ด้วย  

การศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า นโยบายในการส่งเสริมการให้กู ้โดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนนั้นเป็นนโยบายที่เกิดขึ ้นมา
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นจึงยังไม่มีผลในเชิงประจักษ์เท่าใดนัก การปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจโดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกันทั่วโลกทั้งในประเทศที่พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่
ก้าวหน้ายังมีน้อยมากยกเว้นในสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการระดมทุนมาเป็น
เวลานานโดยการด าเนินการของภาคเอกชนทั้งหมด เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีตลาดทรัพย์สินทาง
ปัญญาขนาดใหญ่และเป็นประเทศที่มีการให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเวลา
ยาวนาน ส าหรับประเทศอื่น ๆ การปล่อยกู้หรือการระดมทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญายังต้อง
พึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐค่อนข้างมาก ทั้งนี ้ รัฐบาลในแต่ละประเทศมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนที่ต่างกัน ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
และฮ่องกงนั้น รัฐไม่ได้ให้การส่งเสริมเท่าใดนัก เพราะเห็นว่าภาคเอกชนควรเป็นผู้ด าเนินการเอง 



บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

113 

รัฐเพียงแต่เป็นผู ้ที ่ร ับขึ ้นทะเบียนเพื่อรับรองการมีอยู ่ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั ้น 
ตรงกันข้ามกับรัฐบาลเกาหลีใต้ที่เข้ามาสร้างองค์กรและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
ส่งเสริมให้เกิดการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน  

ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถน าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินโดย
ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ให้กู้ ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น  
ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่สามารถน ามาใช้เป็นหลักประกันภายใต้กฎหมายนี้ 
อย่างไรก็ตาม ระบบนิเวศในการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยยังมีหลายปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรคและไม่เอื้อต่อการระดมทุน อาทิ ระบบฐานข้อมูลการจดสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจที่ยังไม่เป็นระบบ real time และยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนกับหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องได้แบบอัตโนมัติ การขาดแรงจูงใจให้ซื ้อขายทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญา การไม่มีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพการประเมิน รวมทั้งการขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินและขั้นตอนการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อม เป็นต้น 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา การศึกษา
ข้อม ูลประสบการณ์ในต ่างประเทศ และป ัจจ ัย  สภาพแวดล ้อมในประเทศไทย รวมทั ้ง  
การจัดประชุมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการสัมภาษณ์ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องหลายภาคส่วน 
คณะผู้วิจัยเห็นว่า  รูปแบบการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น ได้ในเบื้องต้น 
คือ การปล่อยกู้โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (IP backed lending) อนึ่ง 
ในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ม ีการปล่อยกู ้ให้แก่ธ ุรกิจโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ ่งใน
องค์ประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออยู่แล้ว  เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีผลต่อโอกาสใน
การสร้างรายได้ของธุรกิจ  แต่ยังไม่มีการปล่อยกู ้โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์  
ค้ าประกันเงินกู้ยกเว้นในช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 ซึ่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank ได้มีการปล่อยกู้ในลักษณะดังกล่าวตามนโยบายของ
รัฐบาล ณ เวลานั้น 

กรณีศึกษาในหลายประเทศพบว่า  การปล่อยกู้โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์  
ค้ าประกันนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากหากภาครัฐไม่เข้ามาช่วยส่งเสริมในช่วงแรก เนื่องจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ ไม่คุ้นชินกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในส่วนของการประเมินมูลค่า กา รประเมินความเสี่ยง 
ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่หลุดประกัน ดังนั้น หากรัฐบาลต้องการส่งเสริม
ให้ธนาคารพาณิชย์ หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทลิสซิ่ง ทรัสต์ แฟคตอริ่ง หรือธุรกิจ
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เงินร่วมลงทุน หรือที ่เรียกกันว่า venture capital รัฐบาลจะต้องสร้าง “ระบบนิเวศ
(ecosystem)” ที่เอ้ือให้สถาบันหรือหน่วยงานเหล่านี้พร้อมที่จะปล่อยกู้ 

การที ่สถาบ ันการ เ ง ิน  หร ือ  แหล ่ง เ ง ินท ุนต ่า ง  ๆ  ซึ ่ง เป ็นผู ้ร ับหล ักประก ันตาม  
พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จะมีความพร้อมในการปล่อยกู ้ให้แก่ธุรกิจโดยใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันได้นั้นจะต้องมีปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ 

(ก) มีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือ 
(ข) มีการประเมินความเสี่ยงหนี้สูญ 
(ค) มีตลาดรองที่ท าให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ค้ าประกันมีสภาพคล่อง 
ความสามารถในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

ดังนี้ 
(1) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นมาตรฐานกลาง  
(2) มีผู้ประเมินที่น่าเชื่อถือ 

(3) มีราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถอ้างอิงได้ 
ส าหรับความสามารถในการประเมินความเสี่ยงนั้น แหล่งเงินทุนจะสามารถควบคุม 

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีรับได้หาก 

(4) มีข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่เป็น real time เพ่ือที่จะสามารถ
ยืนยันบุริมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่รับเป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน 

(5) มีหน่วยงานที่ช่วยค้ าประกันเงินกู้ 
(6) มีข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญา (IP rating) กับความเสี่ยงใน

การช าระหนี้ (default ratio) 
(7) มีระบบการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 

สุดท้าย ทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงได้นั้นจะต้องมี  

(8) มีตลาดกลางในการซื้อขาย หรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ  

ในขณะเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ให้หลักประกันตาม พ.ร.บ. หลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จะสามารถระดมทุนได้หากมีปัจจัยที่ส าคัญเหล่านี้ 

(9) มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือคุ้มครองสิทธิ การจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และการประเมินค่าของทรัพย์สินทางปัญญา  

(10) มีบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของธุรกิจที่เชื่อถือได้ 
(11) มีเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์สินทางปัญญา 
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การปล่อยกู้โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐ
สามารถพัฒนาปัจจัยส าคัญที่รองรับทั้ง 11 ข้อที่กล่าวมาแล้วได้ตามรูปที่ 6.1 ที่ปรากฏในหน้าต่อไป  
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการหรือโครงการที่รัฐจะต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศของการให้
สินเชื่อจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันมีดังต่อไปนี้ 

6.2.1 จัดท าข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแบบ real time  

เนื่องจากผู้รับหลักประกันจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานภาพของทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ผู้ต้องการสินเชื่อน ามาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันว่ามิได้ติดจ านองกับสถาบันการเงินอื่น  
หรือมิได้มีการให้เช่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวกับบุคคล บริษัทหรือหน่วยงานอื่น ผู้รับ
หลักประกันจึงจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าแบบ real time  

ในปัจจุบัน การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจยังใช้เวลา 2 -3 วันเนื่องจากต้องมี
การตรวจสอบหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมที ่ค ่อนข้างยุ ่งยากเพราะไม่มี ระบบการช าระ
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพีย งพอ
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับการช าระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และเชื ่อมต่อสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจเข้ากับฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้วย เพื่อให้ผู้ที่สืบค้นสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้นๆ (security interest) แบบ real time ด้วยได้ 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรพัฒนาระบบการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันฯ 
ให้ผู้ให้หลักประกันสามารถ update ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันได้ด้วย เช่น การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การถูกฟ้องละเมิด เป็นต้น 
เพื่อช่วยให้ผู้รับหลักประกันและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและสืบค้นทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้  

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

6.2.2 สร้างตลาดกลางในการซื้อขาย หรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญา 

การมีตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาจะช่วยให้ทราบถึงราคาตลาดของทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีการซื้อขาย เช่า โอน ในตลาด ซึ่งสามารถใช้เป็นราคาอ้างอิงในการค านวณการประเมิน
ด้วยราคาตลาด ท าให้ไม่เกิดต้นทุนสูงส าหรับการประเมิน ซึ่งหากไม่มีตลาดกลางทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะท าให้การซื้อขายต้องมีการเจรจาแบบทวิภาคี โดยไม่มีราคาอ้างอิง และมีความเสี่ยงที่
ธนาคารจะไม่กล้าปล่อยกู้มากขึ้นเพราะไม่มีตลาดรองรับหากทรัพย์สินหลุดประกัน  
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อย่างไรก็ตาม การที่จะมีตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาที่มีธุรกรรมซื้อขายหรือเช่าที่
หนาแน่นนั้น จะต้องมีทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่เพียงพอเพื่อจูงใจให้ 
นักลงทุนสนใจเข้ามาเลือกซื้อหรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลาง ในประเด็นนี้ ประเทศไทย
จ าเป็นต้องลดระยะเวลาในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในส่วนของสิทธิบัตรซึ่ง
ในบางกรณีใช้เวลากว่า 10 ปี และพัฒนาระบบการจดทะเบียนที่โปร่งใส รวดเร็ว  

นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้ธุรกิจเลือกที่จะท าธุรกรรมในการซื้อขายหรือเช่าสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาผ่านตลาดกลางแทนที่จะด าเนินการนอกตลาด กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรมีมาตรการ
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ เช่น การได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีในการต่อ
อายุทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร เป็นต้น 

อนึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การสร้างตลาดกลางในการซื้อ ขาย และให้เช่าสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างตลาดสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ประเทศสิงคโปร์  และฮ่องกงให้ความส าคัญกับการเป็น
ศูนย์กลางทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Hub) ถึงแม้ในฮ่องกงจะยังไม่มีนโยบายที่ส่งเสริมการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน เนื่องจากเชื่อว่า เมื่อมีตลาดกลางที่พัฒนาในระดับ
หนึ่งแล้ว ตลาดสินเชื่อก็จะเกิดขึ้นเองดังเช่นในสหรัฐอเมริกา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

6.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถใช้อ้างอิงได้ 

เนื่องจากตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย หรือเว็บไซต์ IP Mart ของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญายังมีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการเสนอขายจ านวนไม่มากนัก ไม่ว่าจะเป็น 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ ฯลฯ และข้อเสนอขายจ านวน
หนึ่งเป็นการเสนอขายสินค้ามากกว่าสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที ่ส าคัญคือ เว็บไซต์
ดังกล่าวไม่มีรายละเอียดข้อมูลด้านราคาที่เสนอให้เช่าหรือซื้อสิทธิ์โดยผู้ที่สนใจต้องติดต่อกันเอง  
ท าให้ในปัจจุบันไม่มีข้อมูลราคาอ้างอิงที ่สามารถใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทต่าง ๆ ได้  

 ดังนั้นการด าเนินการในระยะสั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถรวบรวมข้อมูลราคา
ของทรัพย์สินทางปัญญาได้ 2 วิธีเพ่ือสร้างฐานข้อมูลราคาของทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย  

(1) ติดตามข้อมูลรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้ที่เสนอขาย
หรือเช่าทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ IP Mart โดยอาจไม่จ าเป็นต้องเปิดเผย
รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย หากแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าหรือโอนสิทธิ์
เท่านั้นว่ามีราคาและเงื่อนไขอย่างไร 
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(2) รวบรวมข้อมูลในการท าธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาจากรายงานประจ าปีของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีที่บริษัทมีการซื้อสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือควบรวมกับบริษัทที่มีทรัพย์สินทางปัญญา จะมีการตีราคาทรัพย์สินต่าง 
ๆ ของธุรกิจที่เข้าไปซื้อโดยแสดงรายละเอียดไว้ในแบบฟอร์ม 56 -1 ซึ่งมีการเปิดเผย
ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.  

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

6.2.4 จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

ประเทศไทยมีการประเมินมูลค่าทรัพย์ส ินมาเป็นเวลานานแล้ว และมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินที่มีตัวตนอื่นมาเพื่อใช้ เป็นแนวปฏิบัติ แต่
เดิมทียังไม่มีหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน ามาเป็นแนวปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม แม้จะมีการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาประกอบในการซื้อหรือขายธุรกิจที่มี
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น แฟรนไชส์ หรือ สินค้าที่มีแบรนด์  

เมื ่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 สมาคมผู ้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้ออกประกาศที่ 6/2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิิบัติในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศดังกล่าว
ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาไว้ด้วย จึงควรมีการจัด
ฝึกอบรมวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ใ น
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากต่างประเทศ เพื่อมาฝึกอบรมให้กับทั้งธนาคารและ
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยร่วมกับสมาคมผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  
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รูปที่ 6.1 ระบบนิเวศของสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

 
 

 
 

ผู้รับหลักประกัน 

การประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เป็น
มาตรฐานกลาง 

2. มีผู้ประเมินที่น่าเชื่อถือ 

3. มีราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่
อ้างอิงได้ 

การประเมินและควบคุม
ความเสี่ยงจากการ

ปล่อยสินเขื่อ 

4. มีข้อมูลสัญญาหลักประกันฯ แบบ 
real time 

5. มีหน่วยงานท่ีรับประกันเงินกู้ท่ีมี
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ า

ประกัน 

6. มีข้อมูลเช่ือมโยงคุณภาพของทรัพย์สินทาง
ปัญญากับระดับความเสี่ยงในการปลอ่ยกู้ 

7.มีระบบการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 

การมีตลาดรองใน
การค้าขายทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เปน็

สินทรัพย์ค้ าประกัน 

8. การมีตลาดกลางในการซื้อขาย หรือ เช่า
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผู้ให้หลักประกัน 

9. องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
การประเมินค่า และการจดทะเบียนสัญญา

หลักประกันฯ 

10. บัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของ
กิจการที่น่าเชื่อถือ 

11. เงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการประเมนิ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
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6.2.5 สนับสนุนให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผู้ประเมินทรัพย์สิน
ซึ่งบางรายมีความเชี่ยวชาญในการประเมินทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (intangible assets) เช่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  ผู้ประเมินทรัพย์สินสามารถแบ่งเป็น ผู้ประเมินอิสระและผู้ประเมิน
ในสังกัดของธนาคารพาณิชย์ ในจ านวนนี้ยังมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินทรัพย์สินทาง
ปัญญาน้อย โดยเฉพาะผู้ประเมินของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ยังไม่เคยให้สินเชื่อ
โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจ าเป็นต้องจัดคอร์สฝึกอบรมการประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาและให้การรับรองผู้ที ่ผ่านคอร์สดังกล่าวด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ธนาคารพาณิชย์ และผู้รับหลักประกันอ่ืนๆ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยร่วมกับสมาคมผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  

ในขณะเดียวกัน ควรมีการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพการประเมินสินทรัพย์  
แต่ในปัจจุบัน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นวิชาชีพที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพ 
รวมทั้งไม่มีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ท าให้สมาคมประเมินฯ ทั้ง 2 สมาคมไม่มีอ านาจลงโทษผู้ไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานในการประเมินที่ทั้งสองสมาคมก าหนดขึ้นร่วมกัน ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติ
การประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ควรได้รับการผลักดันให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อให้สมาคมฯ มีอ านาจหน้าที่ใน
การก ากับดูแล และลงโทษผู้กระท าผิดข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานในการประเมินทรัพย์สินหรือ
มาตรฐานด้านจริยธรรมเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นส าหรับทั้งผู้ให้และผู้รับหลักประกันตามกฎหมาย  

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ: กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

6.2.6 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่ค้ าประกันเงินกู้ที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน 

การปล่อยกู้โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเพียงอย่างเดียวอาจเป็นไปได้ยาก  
เนื ่องจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ขาดประสบการณ์ในการปล่อยกู ้ในลักษณะ
ดังกล่าวจึงไม่สามารถประเมินระดับความเสี่ยงของการปล่อยกู้ได้ จึงมักเลือกที่จะไม่ป ล่อยกู้เลย  
ดังนั้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ควรมีการผลักดันให้มี
หน่วยงานหรือวิสาหกิจของรัฐ เช่น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยค้ า
ประกันเงินกู้ แต่ บสย. จะต้องพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
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ที่ค้ าประกันอย่างเพียงพอก่อน และมีหลักเกณฑ์ในการให้บริการค้ าประกันที่ชัดเจนเพื่อจ ากัด
ความเสี่ยงของ บสย. เอง 

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บสย. อาจเลือกให้บริการค้ าประกันสินเชื่อเฉพาะส าหรับทรัพย์สินทาง
ปัญญาบางประเภทเท่านั้น เช่น สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า  
เป็นต้นโดยอาจจะอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
สินค้า เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือแม้แต่กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้ผู้ผลิตหรือผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทนและน าเงินทุนดังกล่าวมาต่อยอดการพัฒนาได้ ทั้งนี้ รัฐบาลอาจมีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้การสนับสนุน บสย. ในการด าเนินการดังกล่าวเพราะเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไร
ก็ดี ควรมีการแบ่งภาระของความเสียหายที่เกิดจากหนี้เสียระหว่าง บสย . กับรัฐบาลที่เป็นธรรม
เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและต้นทุนของโครงการสินเชื่อที่กล่าวมาด้วยเพื่อให้มี
การด าเนินการอย่างรัดกุม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และ บสย. 

6.2.7 สร้างฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญา (IP rating)  
กับความเสี่ยงในการช าระหนี้ (default ratio) 

ในกรณีที ่ไม่มีหน่วยงานใดที่ให้บริการค้ าประกันสินเชื ่อที ่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน ธนาคารพาณิชย์ หรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ จะสามารถประเมินความเสี่ยงใน
การปล่อยกู้ได้เมื่อมีข้อมูลอัตราความเสี่ยงของการผิดนัดข าระหนี้ของลูกหนี้ที่ใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน แต่เนื ่องจากลูกหนี ้แต่ละรายมีระดับความเสี่ยงที ่ต่างกัน อาจ
จ าเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการค้ าประกันด้วย ดังเช่นในกรณี
ของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งผู้ที่เข้ารับสินเชื่อจาก KDB (Korea Developoment Bank) หรือ
รับประกันสินเชื่อจาก KODIT (Korea Credit Guarantee Fund) จะต้องผ่านการประเมิน
คุณภาพของทรัพย์สินทางปัญญาที ่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันโดยสองหน่วยงาน คือ KIPA 
(Korea Invention Promotion Association) และ KIBO (Korea Technology Finance 
Corporation) โดยจะพิจารณาจากกระแสรายได้ในอนาคต 

เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีหลากหลาย การประเมินระดับคุณภาพของทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดย KIPA และ KIBO ที่กล่าวมานั้นจะจ ากัดเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยมีการก าหนดระดับคุณภาพของทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ใช้ในการระดมทุน 1 ถึง 5 ก่อนที่จะมีการอนุมัติสินเชื่อหรือให้การค้ าประกันสินเชื่อ 
หลังจากนั้น ด าเนินการเก็บข้อมูลการผิดช าระหนี้ หรือหนี ้สูญของโครงการสินเชื ่อที่เข้าไปค้ า
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ประกันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ท าให้มีข้อมูลสถิติที่สามารถเชื่อมโยงระดับคุณภาพของเท คโนโลยี
และความเสี่ยงทางการเงินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ท าให้มีความน่าเชื่อถือ สถิติดังกล่าวสะท้อนว่า 
โครงการสินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจที่มีเทคโนโลยีที่มีคุณภาพดีมาก และดี คือ ระดับ 1 และ 2 มี
อัตราหนี้เสียเป็นศูนย์ท าให้ธนาคารพาณิชย์พร้อมให้เงินกู้แก่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินในระดับ
ดังกล่าวโดยไม่ต้องพ่ึงพาการค้ าประกันเงินกู้ 

ดังนั้น เพื่อให้มีฐานข้อมูลของโครงการสินเชื่อที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน  ควรมีการเก็บและประมวลข้อมูลสถิติหนี้เสียของโครงการสินเชื่อที่มีทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน โดยผู้ด าเนินการ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีที่ผู้รับหลักประกัน
คือ ธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงินภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่องจาก
สถาบันการเงินเหล่านี้ต้องรายงานข้อมูลรายละเอียดของสินเชื่อให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่
แล้ว  ในกรณีที ่ว ิสาหกิจของรัฐเป็นผู้ปล่อยกู ้หรือให้การค้ าประกันเงินกู ้ เช่น ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยอาจมีโครงการปล่อยกู้ตามนโยบายของรัฐเช่น
ในอดีต หรือ บสย. ที่มีโครงการค้ าประกันสินเชื่อที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
วิสาหกิจของรัฐเหล่านี้สามารถเก็บฐานข้อมูลดังกล่าวได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ: ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมแล้วแต่ลักษณะของผู้รับหลักประกัน  

6.2.8 พัฒนาระบบการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยมีโอกาสเกิดขึ ้นค่อนข้างสูง ซึ ่งการถูก
ละเมิดสิทธิส่งผลต่อการประมาณการรายได้ของทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากท าให้เกิดความไม่
แน่นอนของการสร้างรายได้ของทรัพย์สินทางปัญญานั้นnๆ อีกทั้งการได้รับการชดเชยจากการถูก
ละเมิดค่อนข้างต่ า ในขณะที่การฟ้องละเมิดมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งด้านค่าจ้างบริษัทกฎหมาย และค่าเสีย
โอกาสจากรายได้ ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมทั้งการชดเชยจากการถูกละเมิดจะต้องรวดเร็ว
และเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิด้วย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  
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6.2.9 ฝึกอบรมผู้ให้หลักประกันให้มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และการประเมินค่าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา  

ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อม หรือ start up ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนมาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันการกู ้ยืม ตลอดจนการ
ค านวณหรือวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของตน กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสมาคม
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยควรประสานความ
ร่วมมือกันเพื่อจัดอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจในเบื ้องต้นเกี ่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื ่อให้
ผู ้ประกอบการเข้าใจในภาพรวมของการระดมทุนจากทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอนการ
ด าเนินการในทางปฏิบัติ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

6.2.10 สนับสนุนให้ผู้ให้หลักประกันมีบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของธุรกิจที่
เชื่อถือได้ 

ปัญหาหลักของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าถึงสินเชื่อคือ การขาดหลักฐาน
เกี ่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจในอดีตที ่ต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื ่อ  
เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวนมากไม่มีการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายและงบดุลที่
เป็นระบบและเชื่อถือได้ ธุรกิจเหล่านี้จึงไม่มีโอกาสใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ค้นคิดมาระดมทุนได้ 
เนื่องจากการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะต้องใช้ข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่ายใน
อดีตที่สะท้อนความเป็นจริง ดังนั้น ผู้ประกอบการขนาดย่อมควรได้รับการถ่ายทอดและฝึ กอบรม
เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีที่เป็นระบบ และชัดเจน โปร่งใส เพื่อช่วยสร้างฐานข้อมูล และการ
จัดเก็บเอกสารส าหรับใช้ในการค านวณวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อาทิ การค านวณกระแส
รายได้ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

6.2.11 สนับสนุนเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์สินทางปัญญา 

ผู้ประกอบการรายย่อยที่อาจได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของตนมาเป็นหลักประกันจากธนาคารพาณิชย์หรือแหล่งเงินทุนอื่น  ๆ ในเบื้องต้นจะต้อง
ว่าจ้างให้มีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูลราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างอิงได้ การประเมินมูลค่าจะต้องใช้
วิธีการประมาณการกระแสรายได้ในอนาคตซึ่งมีตัวแปรจ านวนมากที่ผู้ประเมินจะต้องประมาณ
การ เช่น การเทียบเคียงรายได้ของธุรกิจที่มีทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน การ
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ประเมินความเสี่ยงในการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินความเสี่ยงของการมีคู่แข่งที่มี
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหนือกว่า ฯลฯ ท าให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใน
การประเมินสินทรัพย์อื่น  ๆ เช่น ที ่ด ิน เป็นต้น ทั ้งนี ้จากการสัมภาษณ์สมาคมผู ้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย พบว่า ต้นทุนของการประเมิน
มูลค่าด้วยการประมาณการจากกระแสรายได้ในอนาคตไม่ต่ ากว่าหลักแสนบาท ดังนั้น ภาครัฐอาจ
จ าเป็นต้องมีมาตรการที่ช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการรายย่อยส าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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ตารางที่ 6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบนิเวศของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน  

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจแบบ real time 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีส าหรับรองรับการ
ช าระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และเช่ือมต่อสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
เข้ากับฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา  

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรพัฒนาระบบการจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันฯ ให้ผู้ให้หลักประกันสามารถ update ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันได้ด้วย 
เช่น การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การถูกฟ้องละเมิด เป็นต้น  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  

2. สร้างตลาดกลางในการซื้อขาย หรอืเช่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจ าเป็นต้องลดระยะเวลาในการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาระบบการจดทะเบียนที่โปร่งใส รวดเร็ว 
เพื่อให้มีจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนมากพอที่จะเป็น
ฐานข้อมูลในตลาดกลาง 

 ควรมีมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการเลือกที่จะท า
ธุรกรรมซื้อขายหรือเช่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดกลาง 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

3. พัฒนาฐานข้อมูลราคาทรัพย์สินทางปัญญาที่
สามารถใช้อ้างอิงได้ 

 ควรรวบรวมข้อมูลราคาของทรัพยส์ินทางปัญญา ดังนี ้
 ติดตามข้อมูลรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายทรัพยส๋ินทาง

ปัญญาจากผู้ที่เสนอขายหรือเช่าทรัพย๋สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ IP 
Mart 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
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 รวบรวมข้อมลูในการท าธุรกรรมซือ้ขายทรัพย์สินทางปัญญาจาก
รายงานประจ าปีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(แบบฟอร์ม 56-1) 

4. พัฒนาระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ออก
ประกาศที่  6/2559 เรื่องแนวทางและวิธี
ปฏิบัติในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตาม 
พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาไว้ 

 ควรมีการจัดฝึกอบรมวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดย
ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากต่างประเทศ เพื่อมาฝึกอบรมให้กับทั้งธนาคารและ
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมิน
ค ่าทร ัพย ์ส ินแห ่งประ เทศไทย และสมาคมน ัก
ประเมินราคาอิสระไทย 

5. สนับสนุนให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ที่น่าเชื่อถือ 

 ควรมีการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพการประเมิน
สินทรัพย ์

 ควรผลักดันร่าง พ.ร.บ. การประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
และร่าง พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้มีผล
บังคับใช้ 

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  

หมายเหตุ: ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

6. สนับสนุนการมีหน่วยงานที่ค้ าประกันเงินกู้ที่ใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

 ควรมีการผลักดันให้มีหน่วยงานหรือวิสาหกิจของรัฐ เช่น บสย.  ช่วย
ค้ าประกันเงินกู้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์หรือแหล่ง

บสย. ร่วมกับ สวทช. และกระทรวงอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ: การพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดย
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เงินทุนอ่ืน ส่วนมากจะมาจากโครงการของ สวทช. ร ่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้น หน่วยงานค้ าประกัน
ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือร่วมด้วย เพื่อผลักดัน
ให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ในการ
ค้ าประกันสินเช่ือ 

7. สร้างฐานข้อมูลเช่ือมโยงระหว่างคุณภาพของ
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP rating) กับความเสี่ยงใน
การช าระหนี้ (default ratio) 

 ควรมีการเก็บและประมวลข้อมูลสถิติหนี้เสียของโครงการสินเช่ือที่มี
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่
สามารถเช่ือมโยงระดับคุณภาพของเทคโนโลยีและความเสี่ยงทาง
การเงิน 

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2. ธนาคาพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย 
3. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

หมายเหตุ: หน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของผู้รับหลักประกัน 

8. พัฒนาระบบการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 

 ควรผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมทั้งการชดเชยจากการถูกละเมิดจะต้อง
รวดเร็ว และเป็นธรรมต่อเจ้าของสิทธิ 

กรมทรัพย์ส ินทางปัญญา และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

9. ฝึกอบรมผู้ให้หลักประกันให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ 
การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และ
การประเมินค่าของทรัพย์สินทางปัญญา 

 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการ 
หรือ start up เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และการประเมินค่าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ  
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  

10. สนับสนุนผู้ให้หลักประกันมีบัญชีรายรับ รายจ่าย  ควรมีการถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
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และงบดุลของธุรกิจที่เช่ือถือได้ เป็นระบบ ชัดเจน และโปร่งใส ให้กับผู้ประกอบการ หรือ SMEs  
เพื่อให้สะดวกต่อขั้นตอนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งยังช่วยให้เข้าถึงสินเช่ือได้ง่ายขึ้นด้วย 

11. สนับสนุนเงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 ควรมีมาตรการที่ช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
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เอกสารอ้างอิง 

 

ภาษาไทย 

บรรษัทประกันสินเชื่อเพ่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://www.tcg.or.th/customer_step.php (1 กันยายน 2559) 
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