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๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
การประชุ ม สั ม มนา เรื่ อ ง การระดมทุ น จากทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาภายใต
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดยกรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิ ช ย ร ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (TDRI)
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เนื้อหา
บันทึกองคความรูนี้เปนการสรุปจากการเขาฟงการประชุมสัมมนา ในหัวขอเรื่อง การระดมทุน
จากทรัพยสินทางปญญาภายใตพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกรมทรัพยสินทาง
ปญญา กระทรวงพาณิชย รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)1
ทรัพยสินทางปญญาถือเปนทรัพยสินอยางหนึ่งที่นํามาใชในระบบการเงินและการลงทุนดวย
เชนกัน อยางไรก็ตาม ยังคงมีปญหาในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาซึ่งการประเมิน
มูลคาทําไดยากมาก และวิธีการประเมินทรัพยสินทางปญญามีแตกตางกันไปหลายวิธี
ทรัพยสินทางปญญา ภายใตพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทตางๆ ไมวาจะเปนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และอื่นๆ ก็สามารถนํามาใชระดมทุนได รวมทั้งไมบังคับวาจะตองเปนทรัพยสินทาง
ปญญาที่จดทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญาไวแลวเทานั้น แมยังไมจดทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทาง
ปญญาก็สามารถนํามาใชระดมทุนไดเชนกัน
สวนหลักการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญานั้นสามารถแบงออกไดเปน ๒ วิธีการหลัก
คือ หลักการประเมินมูลคาที่เปน “ตัวเงิน” และหลักการประเมินแบบ “Checklist” ซึ่งหลักการประเมินมูล
คาที่เปน “ตัวเงิน” นั้นสามารถประเมินไดดวยวิธีพื้นฐาน โดยประเมินจากตนทุน ราคาตลาด รายไดที่คาดวา
จะไดรับ หรือประเมินไดดวยวิธีอื่น ๆ โดยการผสมผสานวิธีพื้นฐานเขาดวยกัน สวนในหลักการประเมินแบบ
“Checklist” นั้ น เป น การประเมิ น เชิ งคุ ณภาพที่เ กิดจากการวิเคราะหปจ จัย ที่มีผ ลกระทบตอมู ล คาที่เป น
1

ในการบรรยาย มีเอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการ หัวขอ “โครงการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา” โดยกรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
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“ตัวเงิน” และจัดอันดับหรือใหคะแนน “ตัวชี้วัด” หรือ “ปจจัย” เชน ประโยชนที่ผูซื้อหรือผูครอบครอง
จะไดรับ ศักยภาพของตลาด และอายุในการสรางผลประโยชนทางธุรกิจ เปนตน
องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งในกระบวนการระดมทุ น จากทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของประเทศไทย
ประกอบดวยองคกรสําคัญ ๆ ไดแก ๑. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานที่ขึ้นทะเบียน
การซื้อ ขาย ใหเชา หรือจํานองทรัพยสินทางปญญา ๒. IP thaipmart.com เปนตลาดซื้อ ขาย หรือใหเชา
ทรัพยสินทางปญญา ๓. สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เปนหนวยงานประเมินมูลคาของทรัพยสินทาง
ปญญา ๔. สถาบันการเงิน เปนหนวยงานที่ปลอยกู ๕.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
เปนหนวยงานรับประกันทรัพยสินทางปญญา
องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งในกระบวนการระดมทุ น จากทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของต า งประเทศ
ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซีย และจีน นั้น ประกอบดวย
องคกรสําคัญๆ ไดแก ๑. ขึ้นทะเบียน ๒. ตลาด ๓. ประเมิน ๔. เงินทุน ๕. ประกัน แตจะแตกตางกันออกไปใน
รายละเอี ย ด โดยประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเป น ประเทศที่ ใ ห อ งค ก รเอกชนเข า มาดํ า เนิ น การทั้ ง หมด
แตในขณะที่ประเทศสหราชอาณาจักร เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซีย และจีนเปนประเทศที่ใหทั้งองคกรรัฐและ
องคกรเอกชนเขามาดําเนินการรวมกัน ทั้งนี้ ปญหาและอุปสรรคของการระดมทุนจากทรัพยสินทางปญญา
คือ ๑. เรื่องการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแบบ real time และ
สามารถเชื่อมโยงสถานภาพของทรัพยสินทางปญญากับกรมทรัพยสินทางปญญาได ๒. เรื่องการมีกฎหมาย
รับรองวิชาชีพการประเมิน และจัดใหมีการฝกอบรมวิธีการประเมินทรัพยสินทางปญญา ๓. เรื่องการสราง
แรงจูงใจใหมีการคาขายทรัพยสินทางปญญาผานตลาดกลาง และจัดใหมีฐานขอมูลราคาของทรัพยสินทาง
ปญญา ๔.เรื่องการเพิ่มประเภทของผูรับหลักประกัน และจัดใหมีการค้ําประกันสินเชื่อจากทรัพยสินทางปญญา
๕. เรื่องวิธีการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา และวิธีการบันทึกบัญชีที่เปนระบบ ๖. เรื่องการลดโอกาส
ในการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
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