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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
จากการที่ประเทศไทยได้พฒั นากฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับ
UNCITRAL กล่าวคือ คู่มือในการร่ างกฎหมายอันเกี่ยวกับการนําสิ ทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญามาใช้เป็ นหลักประกันใน UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions
Supplement on Security Rights in Intellectual Property มาเป็ นแนวทางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ตลอดจนได้ใช้กฎหมายแม่แบบว่า ด้วยการล้มละลายข้ามชาติ (Model Law on Cross-Border Insolvency) และคู่มือกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย (Legislative Guide on Insolvency Law) มาใช้ในการปรับปรุ ง กฎหมายล้มละลาย
ตลอดจนได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
(ภาคบังคับคดีตามคําพิพากษาและคําสั่ง) ซึ่งในอดีตกฎหมายบัญญัติให้บงั คับคดีได้แต่
เฉพาะทรัพย์ที่มีรูปร่ างเท่านั้น และจากการแก้ไขวิธีพิจารณาความแพ่งดังกล่าวหากโจทก์
ประสงค์จะยึดทรัพย์ของลูกหนี้ที่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาในทางปฏิบตั ิจะไม่มีหลักเกณฑ์
ที่แน่นอนในการยึดทรัพย์วา่ ต้องทําการยึดอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์ใดในการประเมินราคา
ทรัพย์สิน และจะให้ทาํ การขายทรัพย์สินนั้นโดยวิธีใดที่จะเหมาะสมกับประเภทของ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทําให้ทรัพย์น้ นั เกิดมูลค่ามากที่สุด
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาหาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบังคับคดีเอากับทรัพย์สิน
ทางปัญญาในกระบวนการยึด การประเมินราคา และการขายทรัพย์เพื่อหาแนวทางและ
วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามสภาพและลักษณะของทรัพย์สินทางปั ญญา
ทั้งชนิดที่มีระบบทะเบียน เช่น เครื่ องหมายการค้า สิ ทธิบตั ร และไม่ได้จดทะเบียน เช่น
ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ผ่านการบังคับสิ ทธิหรื อสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ์ ตามแต่ละประเภทและข้อตกลงในสัญญา และด้วยทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ น
ทรัพย์ชนิดพิเศษที่ไม่เหมือนกับทรัพย์ทวั่ ๆ ไป ดังนั้น ปัญหาในกระบวนการบังคับคดี
จึงค่อนข้างยากหากพนักงานบังคับคดี เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ไม่ได้มีความเข้าใจในลักษณะ
ของความเป็ นทรัพย์ชนิดพิเศษนี้ เช่น ในเรื่ องการประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา
ก็ควรเลือกใช้วธิ ี การที่เหมาะสมกับประเภทนั้น ๆ เช่น สิ ทธิบตั รยา ก็มีราคาและมีวธิ ีการ
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ประเมินที่ ไม่เหมือนกับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์หรื อเครื่ องหมายการค้าที่มีชื่อเสี ยงกับ
เครื่ องหมายการค้าแพร่ หลาย แม้แต่ราคาประเมินทรัพย์สินทางปั ญญาที่ไม่จดแจ้งกับ
จดแจ้งลิขสิ ทธิ์ที่มีลกั ษณะงานถึง 9 ประเภท เช่น งานวรรณกรรม งานดนตรี กรรม หรื อ
ศิลปกรรม เป็ นต้น จากที่กล่าวมานี้ ต้องใช้ผปู ้ ระเมินราคาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็ นการเสี ยเปรี ยบแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้
ผลจากการศึกษาเปรี ยบเทียบการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาจาก 5 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร สวีเดน ฝรั่งเศส และเยอรมัน พบว่า ในส่ วนที่
เหมือนกัน คือ ผูป้ ระเมินราคาจะเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทรัพย์สินทางปั ญญา
ประเภทนั้น เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและในสหราชอาณาจักร จะใช้แนวทาง
การผสมผสานของการประเมินมูลค่าเชิงปริ มาณและการประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพควบคู่
กัน นอกจากนี้ ผูป้ ระเมินมูลค่าจะเลือกใช้การประเมินมูลค่าเชิงปริ มาณมากกว่าหนึ่งวิธี
เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบหามูลค่าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอ้ งการ
ประเมิน ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจะขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่สามารถเข้าถึง
ได้เป็ นหลัก ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินมูลค่าควรจะต้องผ่านการอบรมจากองค์กรที่กาํ หนดเพื่อเป็ น
การรับรองมาตรฐานในการประเมินมูลค่า องค์กรที่เปิ ดการอบรมเกี่ยวกับการประเมิน
มูลค่า ได้แก่ American Institute of Certified Public Accountants, American Society of
Appraisers, Institute of Business Appraisers, National Association of Certified Valuators
and Analysts และ International Valuation Standards Council เป็ นต้น
ในขณะที่ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (The European Commission) โดย
คณะกรรมการทัว่ ไป (DGs) จะมีหน้าที่ศึกษาและจัดตั้งกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญหลากหลายแขนง
กับประเด็นสิ นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ าง (Intangibles) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP and IPRs) เพื่อจะได้มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางในทรัพย์ประเภทนี้ ทั้งในแง่การประเมินราคา ก่อนการโอนสิ ทธิ
ต่าง ๆ ทั้งทางแพ่งและล้มละลายให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดและในแต่ละประเทศในของยุโรป
จะมีหน่วยงานองค์กรที่ดูแลเรื่ องการขายทอดตลาดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจน
อย่างเช่น ประเทศเยอรมัน จะมี IP Auctions GmbH ทําหน้าที่ขายทอดตลาด มี German IP
(3)

Valuation Group เป็ นผูป้ ระเมินราคา เป็ นต้น ประเทศฝรั่งเศสมีระดับกฎหมายภายใน
เกี่ยวกับวิชาชีพผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตอ้ งมีการอบรม การสอบคัดเลือก เช่น พนักงานบังคับคดี
ทนายความสิ ทธิบตั ร และผูเ้ ชี่ยวชาญการขายทอดตลาด และจากกลุ่มประเทศตัวอย่างที่
ได้ศึกษา คณะผูว้ จิ ยั พบว่า ไม่จาํ ต้องมีการจําหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาเสมอไป หากเจ้าหนี้
และลูกหนี้สามารถตกลงกันได้ อาจใช้วธิ ีการทําสัญญาโอนสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หรื อทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาแก่เจ้าหนี้ คณะผูว้ จิ ยั ตั้งข้อคิด
เห็นว่า บริ บทของสังคมและการใช้กฎหมายของประเทศไทยบางอย่างไม่สามารถรับแนวคิด
และวิธีการของต่างประเทศมาได้ท้ งั หมด เช่น การที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายใดที่ให้อาํ นาจแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในการร้องขอต่อศาลให้ลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาโอนสิ ทธิ ทางทะเบียนให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใด ในส่ วนนี้
คณะผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ควรแก้ไข หรื อมีระเบียบ ที่รองรับและเปิ ดช่องให้สามารถกระทํา
ได้เพื่องานต่อการบังคับคดีต่อไป ซึ่งต่างจากในสหรัฐอเมริ กาและในกลุ่มสหภาพยุโรป
ที่สามารถทําได้โดยการร้องขอต่อศาล ต้องมีการทําความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาของ
ไทยตามกฎหมายแต่ละฉบับ หากการประเมินมูลค่าตามหลักการและทฤษฎีไม่สามารถ
จับต้องและปฏิบตั ิได้จริ ง ประเทศไทยอาจต้องนํากระบวนการประเมินมูลค่าที่มีอยูเ่ ดิม
มาปรับเปลี่ยนและสร้างเป็ นวิธีใหม่ วิธีเฉพาะในการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทางปัญญา
ของไทย ให้กลายเป็ น “การประเมินมูลค่าทางเลือก” หรื อ “การประเมินมูลค่าวิธีเฉพาะ”
และการขายทอดตลาด
อุปสรรคที่สาํ คัญของการบังคับคดี คือ การข้ามเขตอํานาจศาล (Jurisdiction)
การแก้ไขกฎหมายที่สมเหตุสมผล โดยเป็ นการลดขั้นตอนที่ยงุ่ ยากไปพร้อมกับ
การเสริ มสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ คือ การแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความ เพื่อยุบรวมควบอํานาจการบังคับของ
ศาลให้อยูใ่ นศาลเดียว กล่าวคือ การบังคับคดีในคดีแพ่ง และการจัดการทรัพย์สินใน
คดีลม้ ละลาย คงเดิมทุกประการ แต่หากมีการบังคับคดีแทน ซึ่งต้องอาศัยอํานาจศาลอื่น
ที่มิใช่ศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสิ นคดี และทรัพย์สินที่จะบังคับคดีน้ นั เป็ นทรัพย์สิน
ทางปั ญญา การแก้ไขกฎหมายสมควรกระทําไปเพื่อให้ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้า
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ระหว่างประเทศกลางมีอาํ นาจวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นว่าเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรื อไม่ ทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียน และให้มีอาํ นาจบังคับคดีแทน
เพื่อเป็ นการขจัดปัญหาการสันนิษฐานว่าทรัพย์สินทางปัญญาของลูกหนี้น้ นั ตั้งอยูแ่ ห่งใด
ในราชอาณาจักร กรมบังคับคดียงั คงมีทางเลือกอื่น เพื่อให้มีกฎหมายไว้รองรับ
การปฏิบตั ิงานกรณี บงั คับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญา คือ การแก้ไขกฎหมายวิธีสบัญญัติ
ที่เป็ นกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
อํานาจให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางสามารถวินิจฉัยชี้ขาด
เบื้องต้นว่าเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรื อไม่ ทั้งที่มีทะเบียนและ
ไม่มีทะเบียน และให้มีอาํ นาจบังคับคดีแทน
การสร้างระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) หรื อกระบวนวิธีการเฉพาะ คือ
การใช้เหตุผลทางกฎหมาย ยอมรับตรรกะที่พิสูจน์ได้ชดั เจนแล้วว่า กระบวนวิธีเดียว
ไม่อาจตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมให้แก่ทุกฝ่ ายได้เสมอไป ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งสมควรได้รับการแก้ไข เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนวิธีบงั คับ
คดีทางเลือก (Alternative Legal Execution) สามารถดําเนินการด้วยวิธีการที่มีลกั ษณะพิเศษ
เฉพาะต่อทรัพย์สินที่คุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากทรัพย์สินทัว่ ไป และกรมบังคับคดี
เป็ นส่ วนราชการหลักที่ทาํ หน้าที่บงั คับคดี ครอบคลุมแทบทุกคดีในประเทศ เมื่อมีการแก้ไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อรองรับการนําทรัพย์สินทางปัญญามาตีใช้หนี้
ตามคําพิพากษาทดแทนการขายทอดตลาดแบบทัว่ ไป ย่อมเป็ นการเปิ ดช่องทางส่ วนราชการ
อื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในส่ วนนี้ไปได้โดยปริ ยาย
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Executive Summary
Thailand has made amendment to several laws and Acts to correspond
to the UNCITRAL such as the UNCITRAL Legislative Guide on Secured
Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property and Model
Law on Cross-border Insolvency and Legislative Guide on Insolvency Law.
These laws have been model to the Business Security Act B.E. 2558, developed
Thailand’s Bankruptcy and Insolvency Law and amend the Civil Procedure Code
(No. 30) B.E. 2560 (Division IV Execution of Judgments or Orders) which in
the past only imposed that the execution of judgments or orders will be done
only to the tangible assets. From all the reasons as mentioned above, if the
plaintiffs intend to seize the debtor’s intellectual properties, there is no criteria
in practice of how to seize such intellectual properties, how to evaluate the
values of such intellectual properties, and by which means of sales would be
appropriate to each kind of intellectual properties in order to make most values
of such assets.
The research team has studied methods and criteria of the execution of
judgment on intellectual property, litigation in different dimensions such as the
seizure, the evaluation process, and the sales process in order to seek the
appropriate methods to the state and conditions of each intellectual properties
both the kind that requires registrations such as trademarks and patents and the
kind that does not require registrations such as copyrights, unregistered
trademarks and intellectual property rights through licensing agreement. As the
(6)

intellectual property is special and different from other properties, the problems
with the execution of judgments for the enforcement officers, the creditors,
and the debtors would be the true understanding to the nature of such special
properties such as evaluating and selecting appropriate method e.g., medical patent
that has different values and methods from invention patent or the different
methods between the trademarks and well-known marks or even the different
methods between copyrights which has copyright notifications and those does
not have and between each kind of copyrights. Therefore, evaluators are required
to be specialists in those areas, otherwise, it would be unfavorable for the parties.
The results from studying and comparing the execution of judgment on
intellectual property from 5 countries, United States, the United Kingdom,
Sweden, France, and Germany has discovered the mutual concepts, the
evaluators will use their skills as intellectual property specialists of each kind
such as in the United States and the United Kingdom will use the combination
methods of quality and quantity evaluation. Furthermore, evaluators will use
more than one way of quantity evaluation method to best compare to find the
most appropriate value for the evaluated intellectual properties. However, the
intellectual property evaluation mostly depends on the accessible data and the
evaluators must complete the training from appointed organizations to meet
the standard of evaluation. The training organizations are American Institute
of Certified Public Accountants, American Society of Appraisers, Institute of
Business Appraisers, National Association of Certified Valuators and Analysts
and International Valuation Standards Council.
(7)

While the European Commission by the Directorate-General (DGs) has
the duties to study and establish groups of experts about intangible assets and
intellectual capital including intellectual property and intellectual property
rights in order to have experts who specialize in these areas both in the value
evaluation dimension and before the transferring of rights both in civil and
bankruptcy dimensions to be most efficient. Each country in Europe has
organizations clearly responsible for the auctions of intellectual property rights
e.g., Germany has IP Auctions GmbH responsible for auction and German IP
valuation group as evaluators, France has their own regulations about the
qualifications and examinations of the people relevant to the process such as
enforcement officers, patent barrister, auction experts. Additionally, the research
team discovers that it is unnecessary to always have auctions for the intellectual
properties, if the creditors and debtors could conform to an agreement on
transferring of intellectual property rights contracts or licensing contracts
instead of auctions. The research team concludes that the context of society
and Thai law enforcement still could not support the concepts and methods
from foreign countries totally e.g. Thailand still does not have laws which give
the authority to the judgment creditors to have pleadings to the court forcing the
judgment debtors to transfer their registered rights to the enforcement officers.
Therefore, there should be amendments to give such authorities for further
enforcing the judgment smoothly. If such amendments couldn’t be done in
practice, Thailand could bring the current evaluation process to amendments
and create a new process especially for the specific method of the execution of
(8)

judgment on intellectual property litigation and become the “alternative
evaluation” or “specific evaluation” and auctions.
One major barrier of the execution of judgment is jurisdiction, reasonable
amendment of the law in order to reduce the complicated process and further
increase the convenience for the enforcement officers and bankruptcy trustee
is to amend the procedure codes to include all the execution of litigation process
into one court meaning that the execution of judgment in both civil and
bankruptcy dimensions are still the same but if there is any replacement of such
executions, which needs other courts and the enforced assets are intellectual
properties, the amendments to let the Central intellectual property and
international trade court have the authority to decide whether it is the debtor’s
intellectual property right or not (both registered and unregistered) and have the
authority to execute the litigation in order to prevent the problems whether
where is location of the debtor’s intellectual property. Another possible method
for the legal execution department is to amend the intellectual property and
international trade procedure code to let the central intellectual property and
international trade court have the authority to decide whether it is the debtor’s
intellectual property right or not (both registered and unregistered) and have
the authority to execute the litigation.
Establishing the sui generis which is the legal reasoning has proved that
one process could not always serve the needs of every parties appropriately.
Therefore, the civil procedure code should be amending to let the government
officers have the alternative legal execution and let the legal execution department
(9)

be the main organization responsible for litigation executions in all areas in the
country. If there is an amendment to let the intellectual property as the appraisal
to pay judgment debt instead of normal auction, it would let other official
departments lessen the burden unquestioningly.
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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ในคดีแพ่งเมื่อศาลมีคาํ พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเป็ นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแล้ว
หากจําเลยไม่ชาํ ระหนี้ตามคําพิพากษาโจทก์กจ็ ะดําเนินการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินของจําเลย
โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการยึดและขายทอดตลาดสังหาริ มทรัพย์อนั มีรูปร่ าง
และอสังหาริ มทรัพย์ หรื ออายัดสังหาริ มทรัพย์อนั มีรูปร่ างและอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั้ง
สิ ทธิท้ งั ปวงอันมีอยูใ่ นทรัพย์เหล่านั้น หรื ออายัดเงินที่บุคคลภายนอกจะต้องชําระแก่ลูกหนี้
ตามคําพิพากษาและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 282 บัญญัติให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาบังคับคดีกบั ทรัพย์
อันมีรูปร่ างซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการยึดทรัพย์ ประเมินราคาทรัพย์
และทําการขายทอดตลาดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อนําเงินมาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาต่อไป ในปัจจุบนั มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (ภาคบังคับคดีตามคําพิพากษาและคําสั่ง) 1 เหตุผลใน
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่ วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรื อคําสั่งที่ใช้บงั คับ
อยูบ่ างส่ วนไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ทําให้การบังคับคดีตาม
คําพิพากษาหรื อคําสั่งของศาลเป็ นไปโดยล่าช้า ไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอในการอํานวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผูม้ ีอรรถคดีและเปิ ดโอกาสให้มีการประวิงคดี สมควรแก้ไข
0

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30)
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม วิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีตามคําพิพากษาและคําสั่ง
ส่ วนที่ 3 การยึดทรัพย์สิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มีผลบังคับใช้ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
1

2
เพิม่ เติมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่ วนที่เกี่ยวกับ
การบังคับคดี ตามคําพิพากษาและคําสั่งให้เหมาะสมยิง่ ขึ้นโดยบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้
บังคับคดีกบั ทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ างได้ อันได้แก่ หุน้ ทรัพย์สินทางปัญญา สิ ทธิ การเช่า รวมถึง
สิ ทธิของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามใบอนุญาตประทานบัตร อาชญาบัตร สัมปทาน หรื อ
สิ ทธิอย่างอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงหรื อเกี่ยวเนื่องกับสิ ทธิดงั กล่าว แต่ในการทําวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั จะทําการวิจยั เฉพาะเรื่ องการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญา นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ พ.ศ. 2558 ก็ให้นาํ ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็ นหลักประกัน
ในทางธุรกิจได้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (ภาคบังคับคดีตาม
คําพิพากษาและคําสัง่ ) ได้บญั ญัติเรื่ องการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ที่เป็ นทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในมาตรา 308 และมาตรา 309 ดังนี้
มาตรา 308 การยึดสิ ทธิ ในสิ ทธิบตั ร สิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรื อที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิ ทธิดงั กล่าว
ซึ่งได้จดทะเบียน หรื อขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดย
(1) แจ้งรายการสิ ทธิที่ยดึ ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ ถ้าไม่สามารถกระทําได้
ให้ดาํ เนินการ ตามวิธีการที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 305 วรรคสอง
(2) แจ้งให้นายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจหน้าที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน
มาตรา 309 การยึดสิ ทธิในเครื่ องหมายการค้าซึ่งยังมิได้จดทะเบียน ลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิขอรับ สิ ทธิ บตั ร สิ ทธิในชื่อทางการค้าหรื อยีห่ อ้ หรื อสิ ทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรื อที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิ ทธิดงั กล่าว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกระทําโดยแจ้งรายการสิ ทธิที่ยดึ ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ ถ้าไม่สามารถ
กระทําได้ ให้ดาํ เนินการตามวิธีการที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 305 วรรคสอง
ในทางสากล ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็ น ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม และสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ โดยปกติแล้วทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน (Intangible Asset)
และอาจมีมูลค่าสู งกว่าอสังหาริ มทรัพย์ ดังนั้น วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญา
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จึงมีความสําคัญและมีหลายรู ปแบบ โดยวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นพื้นฐานสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) วิธีการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน
2) วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีอื่น
3) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีพิเศษ
โดยแต่ละกลุ่มก็มีวธิ ีการประเมินที่แยกย่อยลงไปอีก นอกจากนี้ จากการศึกษา
พบว่า ทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทก็จะใช้แนวทางการประเมินราคาที่แตกต่าง
กันไป เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็ นเครื่ องหมายการค้า ก็จะใช้แนวทางการประเมิน
ด้วยวิธีการคิดจากต้นทุนและการพิจารณาจากรายได้ ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เป็ นสิ ทธิบตั ร
ก็จะใช้แนวทางการประเมินด้วยวิธีการคิดจากต้นทุน การพิจารณาจากรายได้ และ
การประเมินด้วยวิธีการเฉพาะ ส่ วนทรัพย์สินทางปั ญญาที่เป็ นลิขสิ ทธิ์ก็จะใช้แนวทาง
การประเมินด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด พิจารณาจากรายได้และการพิจารณาจาก
ต้นทุน เป็ นต้น ซึ่งในแต่ละวิธีจะเป็ นวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะเพื่อให้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเกิดมูลค่าสู งสุ ด
ในขั้นตอนต่อไปภายหลังจากทําการยึดและประเมินมูลค่าทรัพย์สินแล้ว คือ
ขั้นตอนการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเดิมกําหนดให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้
สําหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่กย็ งั คงหลักการเดิม คือ
แม้จะมีการแก้ไขให้ดาํ เนินการยึดทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างได้แต่กใ็ ห้ทาํ การขายทอดตลาด
ทรัพย์สินโดยวิธีการเดิม คือ ให้ใช้วธิ ีการประมูลทรัพย์ สําหรับในส่ วนของการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินทางปั ญญานั้น จากการศึกษา พบว่า ในต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศสในการขายทอดตลาดสิ ทธิบตั ร ศาลจะมีคาํ สัง่ ให้ขายทอดตลาดสิ ทธิ บตั รและ
กําหนดเงื่อนไขในการขายและแต่งตั้งโนตารี พบั บลิก (Notary Public) ให้เป็ นผูท้ าํ หน้าที่
ขายทอดตลาด การขายทอดตลาดสิ ทธิบตั รจะดําเนินไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่โนตารี พบั บลิกกําหนดไว้ในรายงานการดําเนินงาน ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติในเรื่ องการขาย
ทอดตลาดสิ ทธิ บตั ร เป็ นต้น
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ในประเทศไทย การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญามักจะมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ
เนื่องจากกฎหมายบัญญัติให้บงั คับคดีได้แต่เฉพาะทรัพย์ที่มีรูปร่ างเท่านั้น หากโจทก์
ประสงค์จะยึดทรัพย์ของลูกหนี้ ที่เป็ นทรัพย์สินทางปัญญาในทางปฏิบตั ิจะไม่มีหลักเกณฑ์
ที่แน่นอนในการยึดทรัพย์วา่ ต้องทําการยึดอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์ใดในการประเมินราคา
ทรัพย์สิน และจะให้ทาํ การขายทรัพย์สินนั้นโดยวิธีใดที่จะเหมาะสมกับประเภทของ
ทรัพย์สินทางปั ญญาเพื่อทําให้ทรัพย์น้ นั เกิดมูลค่ามากที่สุด แต่ในปัจจุบนั เมื่อได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (ภาคบังคับคดี
ตามคําพิพากษาและคําสั่ง) ว่าสามารถดําเนินการบังคับคดีกบั ทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ างได้
ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปั ญญาด้วย และมีการยกร่ างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ
พ.ศ. 2558 ให้นาํ ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็ นหลักประกันในทางธุ รกิจได้ ดังนั้น จึงควรหา
แนวทางในการบังคับคดีกบั ทรัพย์ที่เป็ นทรัพย์สินทางปัญญา โดยกําหนดหลักเกณฑ์
ในการประเมินราคาทรัพย์ รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์ในการขายทรัพย์สินทางปัญญา
ว่าจะใช้วธิ ีการขายทรัพย์โดยวิธีใดเพื่อให้ทรัพย์สินทางปั ญญานั้นเกิดมูลค่าสู งสุ ด อันจะ
นํามาซึ่ งประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหนี้และลูกหนี้
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาหาแนวทางและกําหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับคดีเอากับทรัพย์ที่เป็ น
ทรัพย์สินทางปัญญาในกระบวนการยึดทรัพย์ การประเมินราคา และการขายทรัพย์
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (ภาคบังคับคดีตามคําพิพากษา
และคําสั่ง) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ให้บงั คับคดีกบั ทรัพย์ที่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาได้
รวมทั้งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ พ.ศ. 2558 ที่ให้นาํ ทรัพย์สินทางปัญญา
มาเป็ นหลักประกันในทางธุรกิจได้
2.3 เพื่อนําองค์ความรู ้ และผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเพือ่ กําหนดเป็ นหลักเกณฑ์
และกติกาในการการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญา ในอนาคต
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3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และกฎระเบียบ
ข้อบังคับ รายงานวิจยั บทความที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญาใน
คดีแพ่งและคดีลม้ ละลายของประเทศไทย รวมถึงการอ้างอิงและเปรี ยบเทียบกรณี ศึกษา
ตัวอย่างสํานวนที่มีการดําเนินการบังคับทรัพย์สินทางปัญญาของกองบังคับคดีลม้ ละลาย
1-6 และสํานักงานบังคับคดีกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1-6 ในช่วงปี 10 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2557) เพื่อจัดทํากรอบแนวคิด โดยจัดทําเป็ นรายงานขั้นต้น (Inception Report)
เสนอให้กรมบังคับคดีพิจารณาเห็นชอบ
3.2 ศึกษาวิจยั กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รายงานวิจยั บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญาในคดีแพ่งและคดีลม้ ละลายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
สหราชอาณาจักร และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น สวีเดน เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็ นต้น
4. ระเบียบวิธีวจิ ัย
เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยรวบรวมงานและสังเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบโดยมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการให้ขอ้ มูล โดยทําการสัมภาษณ์ รวมทั้งมีแนวคิด หลักการ หรื อข้อเสนอ
จากผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูม้ ีประสบการณ์ในด้านการบังคับคดี นักวิชาการที่เกี่ยวข้องในด้าน
การบังคับคดีแพ่งและคดีลม้ ละลาย และด้านทรัพย์สินทางปัญญา
4.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
4.1.1 ศึกษารวบรวมจากกฎหมาย กฎระเบียบ เอกสาร ตํารา และบทความทาง
วิชาการการบังคับคดีแพ่งและคดีลม้ ละลาย และด้านทรัพย์สินทางปั ญญาทั้งของประเทศไทย สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น สวีเดน
เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็ นต้น
4.1.2 ศึกษา เปรี ยบเทียบ และวิเคราะห์ วิธีการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทาง
ปัญญาในประเทศต่าง ๆ ว่าเป็ นอย่างไร โดยวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างใน
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การดําเนินการบังคับกับทรัพย์สินทางปั ญญาในแต่ละประเภท และระหว่างกระบวนการ
ในคดีแพ่งและคดีลม้ ละลาย
4.1.3 นําข้อมูลที่ได้ศึกษาวิเคราะห์มาพิจารณาประยุกต์เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศในประเทศไทยโดยคํานึง
ถึงความสอดคล้องกับระบบกฎหมายในปัจจุบนั กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริ บท
ทางสังคม
4.2 ขั้นตอนการวิจัย
4.2.1 ศึกษาค้นคว้ากฎหมาย กฎระเบียบ เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
4.2.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูม้ ีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี
และด้านทรัพย์สินทางปัญญา
4.2.3 วิเคราะห์และสรุ ปผลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก
4.2.4 สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับ จัดทําข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางและกําหนด
หลักเกณฑ์ ในการบังคับคดีเอากับทรัพย์ที่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาในกระบวนการยึดทรัพย์
การประเมินราคา และการขายทรัพย์ ในวิธีที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอหน่วยงาน
5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
5.1 สามารถกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบังคับคดีกบั ทรัพย์ที่เป็ น
ทรัพย์สินทางปั ญญาในเรื่ องของการยึดทรัพย์ การประเมินราคา และการขายทรัพย์ ที่ชดั เจน
และมีความเหมาะสม
5.2 ทําให้การบังคับคดีกบั ทรัพย์ที่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญามีมูลค่าที่มี
ความเหมาะสมอันจะเป็ นประโยชน์แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้
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6. โครงสร้ างรายงานการวิจัย
รายงานวิจยั เรื่ อง “การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญา” แบ่งเนื้อหาการศึกษาวิจยั
ออกเป็ น 5 บท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บทที่ 1 เป็ นบทนํากล่าวถึงประวัติความเป็ นมาและที่มาของการวิจยั รวมตลอดทั้ง
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจยั และระเบียบวิธีวจิ ยั
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปรี ยบเทียบวิธีการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทาง
ปัญญาในประเทศต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างในการดําเนินการบังคับกับ
ทรัพย์สินทางปั ญญาในแต่ละประเภท และระหว่างกระบวนการในคดีแพ่งและคดีลม้ ละลาย
ของสหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักรและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น สวีเดน เยอรมัน
ฝรั่งเศส เป็ นต้น
บทที่ 4 วิเคราะห์ระบบการใช้กฎหมาย ในทางปฏิบตั ิการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของแต่ละประเทศ แล้วนํามาเปรี ยบเทียบของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทางปัญญาโดยคํานึงถึง
ความสอดคล้องกับระบบกฎหมายในปั จจุบนั กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริ บททาง
สังคม
บทที่ 5 เป็ นบทสรุ ปของงานวิจยั ในครั้งนี้ และให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับกรมบังคับคดี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหยิบยกการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็ นประเทศในเอเชียที่มีการใช้กฎหมายในดังกล่าว
7. นิยามศัพท์
7.1 ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรื อ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่ งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชํานาญ โดยไม่คาํ นึงถึง
ชนิดของการสร้างสรรค์ หรื อวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปั ญญาอาจแสดงออก
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ในรู ปแบบของสิ่ งที่จบั ต้องได้ เช่น สิ นค้าต่าง ๆ หรื อในรู ปของสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น
บริ การแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
7.2 ลิขสิ ทธิ์ หมายถึง สิ ทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวของผูส้ ร้างสรรค์ที่จะกระทําการใด
เกี่ยวกับงานที่ผสู ้ ร้างสรรค์ได้ทาํ ขึ้นตามประเภทลิขสิ ทธิ์ที่กฎหมายกําหนด ได้แก่
งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบันทึกเสี ยง
งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ หรื องานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนก
ศิลปะ ไม่วา่ งานดังกล่าวจะแสดงออกโดยรู ปแบบอย่างใด นอกจากนั้น ยังรวมถึงสิ ทธิ
ของนักแสดงด้วย
7.3 สิ ทธิบตั ร หมายถึง หนังสื อสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ หรื อ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลกั ษณะตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบตั ร
7.4 เครื่ องหมายการค้า หมายถึง เครื่ องหมายที่ใช้หรื อหรื อจะใช้กบั สิ นค้าเพื่อแสดง
ว่า สิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้าของบุคคลอื่น
7.5 ชื่อทางการค้า หมายถึง ชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
7.6 การประเมินมูลค่า หมายถึง การดําเนินการประมาณหรื อการกําหนดจํานวนเงิน
หรื อมูลค่าของบางสิ่ งโดยอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประมาณการเป็ นพิเศษ
7.7 การบังคับคดี หมายถึง ขั้นตอนของกฎหมายหลังจากที่ศาลมีคาํ พิพากษาแล้ว
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ปฏิบตั ิตามคําพิพากษาหรื อคําสั่งของศาลทั้งหมดหรื อบางส่ วน
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจึงชอบที่จะร้องขอให้บงั คับคดีตามคําพิพากษากับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้หรื อสิ ทธิของลูกหนี้ที่มีต่อบุคคลภายนอก

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญา
เนื้อหาในส่ วนนี้จะเป็ นการศึกษาแนวคิดพื้นฐาน การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับคดีในคดีแพ่งและคดีลม้ ละลาย และการบังคับคดีกบั
ทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา และกลุ่มประเทศ จากสหภาพยุโรป ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาประเทศ สวีเดน ฝรั่งเศส และเยอรมัน เนื่องจากทั้งสามประเทศนี้
เป็ นผูน้ าํ ในหลาย ๆ ด้านของโลก เช่น เทคโนโลยี การศึกษา การขนส่ ง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เรื่ องการพัฒนาและการคุม้ ครองสิ ทธิ ทางด้านทรัพย์สินทางปั ญญา และการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทั้งนี้ ในส่ วนท้ายของบทศึกษาแนวคิด การบังคับคดีในคดีแพ่งและคดีลม้ ละลาย
และการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศไทยเพื่อให้กรมบังคับคดีเห็นถึง
ความเป็ นไปได้ในการปรับใช้ในทางปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับบริ บทในประเทศไทย
1. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา
1.1 ความหมายของทรัพย์ สินทางปัญญา
คําว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” (Intellectual Property) มิได้มีคาํ จํากัดความที่
แน่นอนตายตัว หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักวิชาการหลายท่านจึงได้
ให้ความหมายไว้พอสังเขป ดังนี้
World Intellectual Property Organization (WIPO) ซึ่งเป็ นองค์กรระดับนานาชาติ
ที่มีวตั ถุประสงค์ในการสนับสนุนการคุม้ ครองด้านทรัพย์สินทางปั ญญาทัว่ โลก ได้ให้
ความหมายของคําว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ไว้วา่ เป็ นสิ่ งที่สร้างสรรค์จากสติปัญญาและ

10
จิตใจของมนุษย์ (Creations of the Mind) 1 สํานักงานทะเบียนสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ United States Patent and Trademark Office
(USPTO) ร่ วมกับ Intellectual Property Owners Education Foundation และ Girl Scouts
ได้กล่าวว่า “ปั ญญา” (Intellectual) มีความหมายว่า จิตวิญญาณแห่ งสติปัญญาและความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Mind or Creative Spirit) ส่ วน “ทรัพย์สิน” (Property) มีความหมายว่า
สิ่ งที่สามารถถือเอาได้จากการซื้อ การขาย หรื อการค้า ดังนั้น เมื่อนําทั้งสองคํามารวมกัน
จึงหมายความว่า ผลผลิตจากสติปัญญาและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่มีราคา
และถือเอาได้ ซึ่งสามารถถูกควบคุม ถูกซื้อ ถูกขาย หรื อแลกเปลี่ยนได้2
สํานักงานทรัพย์สินทางปั ญญาของประเทศอังกฤษ หรื อ United Kingdom
Intellectual Property Office (UKIPO) ได้ให้ความหมายของคําว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”
ไว้วา่ สิ่ งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอันสร้างสรรค์ข้ ึนอย่างเป็ นรู ปธรรม (Physically Create) 3
พจนานุกรมไทย ได้ให้ความหมายของคําว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ไว้วา่
รู ปแบบใดก็ตามของกรรมสิ ทธิ์ที่ทาํ ให้เจ้าของสิ ทธิได้รับผลตอบแทนจากสิ่ งที่มนุษย์
ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา 4
0

1

2

3

The World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual
Property? [Online], available URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, 2017 (November, 14).
2
U.S. Patent and Trademark Office, Investigating Possibilities [Online],
available URL: https://www.uspto.gov/kids/CadetteInvestigatingPossibilities.pdf, 2017
(November, 16).
3
UK Intellectual Property Office, Intellectual Property and Your Work
[Online], available URL: https://www.gov.uk/intellectual-property-an-overview, 2017
(November, 16).
4
ฝ่ ายหนังสื อส่ งเสริ มเยาวชน, พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย พ.ศ. 2543 (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ เอช เอ็น, 2543), หน้า 247.
1
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1.2 แนวคิดในการคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญา
เมื่อทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นสิ่ งที่สร้างสรรค์ข้ ึนจากความรู ้ ความสามารถ
และสติปัญญาของมนุษย์ จึงได้เกิดแนวคิดที่จะให้ความคุม้ ครองแก่ผลผลิตของความคิด
สร้างสรรค์ดงั กล่าว เนื่องจากเห็นว่า การสร้างสรรค์ผลงานของบุคคลจะต้องอาศัยทั้งความรู ้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความวิริยะอุตสาหะ รวมถึงต้องแสวงหา
เงินทุนเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงควรให้ความเคารพและคุม้ ครองแก่ผูส้ ร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อให้ผสู ้ ร้างสรรค์สามารถใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ของตนได้อย่างเต็มที่
อีกทั้ง ยังเป็ นการป้องกันมิให้ผทู ้ ี่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้
จากการสร้างสรรค์ของผูอ้ ื่น
1.3 ทฤษฎีในการคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญา
แนวคิดในการให้ความคุม้ ครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญา มีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎี
ของนักเศรษฐศาสตร์ นักปรัชญา และนักกฎหมายหลายแขนง โดยมีทฤษฎีเบื้องหลัง
ที่สาํ คัญ ดังนี้
1.3.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Incentive Theory)
ทฤษฎีแรงจูงใจเป็ นทฤษฎีพ้ืนฐานและเป็ นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
มากที่สุดในการให้ความคุม้ ครองแก่ทรัพย์สินทางปั ญญา ผูท้ ี่ริเริ่ มคิดค้นทฤษฎีแรงจูงใจ
คือ จอห์น ล็อก (John Locke) นักปรัชญาชาวอังกฤษผูม้ ีชื่อเสี ยงโด่งดัง โดย Locke ได้
กล่าวไว้วา่ “People have a Natural Right or Entitlement to the Fruits of their Labor”
ซึ่งมีความหมายว่า มนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติ หรื อมีสิทธิในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
แรงงานของตน ในบางครั้งจึงมีการเรี ยกทฤษฎีแรงจูงใจว่า ทฤษฎีของ Locke (Locke’s
Theory) หรื อทฤษฎีแรงงาน (Labor Theory) โดยทฤษฎีน้ ีมีแนวความเชื่อว่าเมื่อผูส้ ร้างสรรค์
หรื อเจ้าของได้มีการลงทุนด้านการใช้ความคิด สติปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์
และเงินทุนในการผลิตผลงานขึ้น จึงควรได้รับสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจแต่เพียงผูเ้ ดียว (Market
Exclusivity) เพื่อปกป้องงานสร้างสรรค์หรื องานประดิษฐ์ของตนและป้องกันมิให้ผอู ้ ื่น
มาแสวงหาประโยชน์อนั ไม่ชอบธรรมจากงานสร้างสรรค์หรื องานประดิษฐ์น้ นั ทั้งนี้
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เพือ่ เป็ นการกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้มีการสร้างสรรค์ผลงานอื่น ๆ ต่อไป 1 นอกจากนี้
การให้สิทธิทางเศรษฐกิจแต่เพียงผูเ้ ดียวแก่ผสู ้ ร้างสรรค์หรื อเจ้าของ ถูกมองว่าเป็ น
การให้สิทธิเพื่อตอบแทนถึงการสร้างสรรค์ผลงาน ในบางครั้งจึงเรี ยกทฤษฎีน้ ีในอีกชื่อว่า
ทฤษฎีผลตอบแทน (Reward Theory)
1.3.2 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์ (Utility Theory)
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์เป็ นการมุ่งเน้นผลประโยชน์ของสังคมเป็ น
สําคัญ กล่าวคือ ผูส้ ร้างสรรค์จะได้รับความคุม้ ครองในงานที่ตนสร้างสรรค์ข้ ึน ก็ต่อเมื่องาน
ที่สร้างสรรค์ข้ ึนเป็ นประโยชน์หรื อมีคุณค่าแก่สังคมโดยรวม 2 ซึ่งทฤษฎีน้ ีถูกนํามาใช้
เป็ นเหตุผลหลักเพื่อรองรับการให้ความคุม้ ครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญา เห็นได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาเกือบทุกประเภท เปิ ดโอกาสให้สาธารณชนใช้ประโยชน์จากงาน
ที่สร้างสรรค์ข้ ึนเมื่อสิ้ นระยะเวลาการคุม้ ครอง
1.3.3 ทฤษฎีลกั ษณะเฉพาะของบุคคล (Personality Theory)
ทฤษฎีลกั ษณะเฉพาะของบุคคล ริ เริ่ มขึ้นจากแนวคิดของนักปรัชญา
ชาวเยอรมันชื่อ อิมมานูเอล คานต์ (Immanuel Kant) 3 และ จอร์จ วิลเฮล์ม ฟรี ดริ ช เฮเกิล
(G.W.F. Hegel) 4 ซึ่งเป็ นนักปรัชญาที่มีอิทธิพลมากในโลกตะวันตก ทฤษฎีน้ ีพฒั นามา
จาก แนวความเชื่อที่วา่ ทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างสรรค์หรื อประดิษฐ์ออกมานั้นเป็ น
การสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของผูส้ ร้างสรรค์หรื อผูป้ ระดิษฐ์ ดังนั้น ผูส้ ร้างสรรค์
4

5

6

7

Jeanne C. Fromer, “Expressive Incentives in Intellectual Property,” Virginia
Law Review 98 (2012): 1-2.
2
William Fisher, Theories of Intellectual Property [Online], available URL:
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf, 2017 (November, 14).
3
Immanuel Kant, On the Wrongfulness of Unauthorized Publication of
Books, translated by Mary J. Gregor, Practical Philosophy (Cambridge, England:
Cambridge Press, 1785), pp. 29-35.
4
Frederick G. Kempin, Jr., Historical Introduction to Anglo-American Law
in a Nutshell, 3rd ed. (St. Paul, Minn: West, 2007), p. 77.
1
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หรื อผูป้ ระดิษฐ์ควรจะได้รับความนับถือ ได้รับเกียรติ ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน
ซึ่งนับว่าเป็ นสิ ทธิตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง ทฤษฎีน้ ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย
ในเวลาต่อมา เห็นได้จากระบบลิขสิ ทธิ์ในหลายประเทศ ให้การรับรองแก่ธรรมสิ ทธิ
(Moral Right) ของผูส้ ร้างสรรค์
แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ได้ให้การยอมรับและปรับใช้ทฤษฎีน้ ี
มากน้อยแตกต่างกันไป โดยประเทศที่อยูใ่ นสหภาพยุโรปได้ให้ความสําคัญกับทฤษฎีน้ ี
อย่างยิง่ ยวด เห็นได้จากการคุม้ ครองธรรมสิ ทธิของผูส้ ร้างสรรค์ได้รับการปกป้ องคุม้ ครอง
อย่างกว้างขวางกว่าประเทศอื่น ยกตัวอย่างเช่น สิ ทธิของผูส้ ร้างสรรค์ในการควบคุม
การเผยแพร่ ผลงานต่อสาธารณชน สิ ทธิในการแสดงตนอย่างเหมาะสมในผลงาน
ที่สร้างสรรค์ข้ ึน สิ ทธิในการป้องกันมิให้งานของตนถูกตัดทอนหรื อบิดเบือน เป็ นต้น 1
1.3.4 ทฤษฎีการวางแผนสังคม (Social Planning Theory)
แม้ทฤษฎีการวางแผนสังคมยังไม่ได้รับการยอมรับเป็ นทฤษฎีพ้นื ฐาน
ในการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา แต่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการนักปรัชญา
และนักวิชาการ ยกตัวอย่างเช่น Rosemary Coombe2, Niva Elkin-Koren3, Michael Madow4
และ William Fisher5 เป็ นต้น ทฤษฎีน้ ีมีแนวความเชื่อว่ากฎหมายควรจะถูกสร้างมาเพื่อ
8

Justin Hughes, “The Philosophy of Intellectual Property,” Georgetown Law
Journal 77 (1988): 287.
2
Rosemary J. Coombe, “Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual
Property Laws and Democratic Dialogue,” Texas Law Review 69 (1991): 1853.
3
Niva Elkin-Koren, “Copyright Law and Social Dialogue on the Information
Superhighway: The Case Against Copyright Liability of Bulletin Board Operators,”
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 13 (1995): 345.
4
Michael Madow, “Private Ownership of Public Image: Popular Culture and
Publicity Rights,” California Law Review 81 (1993): 125.
5
William Fisher, “Reconstructing the Fair Use Doctrine,” Harvard Law
Review 101 (1988): 1659-1795.
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หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมที่มีความยุติธรรมและน่าดึงดูด ต่อมาทฤษฎีน้ ีมกั ถูกนําไปใช้
ในการพิจารณาคดีของศาลหลายประเทศ โดยเฉพาะในคดีลิขสิ ทธิ์และเครื่ องหมายการค้า
ที่เกี่ยวเนื่องกับการล้อเลียนตลกขบขัน การวิจารณ์ การให้ความเห็น และการศึกษา
นอกจากนี้ ทฤษฎีน้ ียงั ถูกนํามาไปใช้ในการกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมแก่ทรัพย์สินทาง
ปัญญาบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 1
13

2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการบังคับคดี
ประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร (Civil Law) ซึ่งเป็ นรู ปแบบ
ประมวลกฎหมาย (Code Law) เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส โดยประเทศไทยได้รับอิทธิ พล
จากหลากหลายประเทศในการนํากฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้ บัญญัติไว้เป็ นกฎหมาย
ของตนเอง สิ ทธิต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็ นสําคัญ จึงอาจกล่าว
ได้วา่ “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํ นาจ” การบริ หารจัดการคดีภายหลังมีคาํ พิพากษาย่อมต้องใช้
กฎหมายเป็ นเครื่ องมือ ซึ่งไม่แตกต่างจากการบังคับใช้กฎหมายในเรื่ องอื่น ๆ มิฉะนั้น
จะกลายเป็ นการบังคับคดีโดยมิชอบ และสร้างความเสี ยหายให้แก่บุคคลอื่น
การบังคับคดีแพ่งตามวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบไปด้วย การยึดทรัพย์สิน
การขายทอดตลาดซึ่งทรัพย์สิน การอายัดสิ ทธิ เรี ยกร้อง และการขับไล่ รื้ อถอน เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษามีหน้าที่นาํ สื บ เริ่ มตั้งแต่การคัดถ่ายรายการทะเบียนราษฎร์จากเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ยืนยันตัวบุคคลที่เป็ นลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตรวจความถูกต้องของเลขประจําตัว
ประชาชน และที่อยูป่ ัจจุบนั สื บทรัพย์เพื่อค้นหาว่า จําเลยมีทรัพย์สินใดบ้าง ซึ่งต้องขอ
ความอนุเคราะห์ในการค้นข้อมูลหรื อขอข้อมูลทางทะเบียนจากส่ วนราชการ เช่น กรมที่ดิน
กรมการขนส่ งทางบก เป็ นต้น

Niva Elkin-Koren, “Cyberlaw and Social Change: A Democratic Approach to
Copyright Law in Cyberspace,” Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 14
(1996): 215.
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ในคดีลม้ ละลายนั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในอันที่จะ
ชําระหนี้ให้กบั เจ้าหนี้ท้ งั หลาย 1 และมีบุคคลหนึ่งที่สาํ คัญในกระบวนการในคดีลม้ ละลาย
คือ “เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์” ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติลม้ ละลาย ซึ่งสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป คดีลม้ ละลายจะมีมูลเหตุที่แตกต่าง
จากคดีแพ่ง คดีแพ่งเจ้าหนี้อาจจะทําการฟ้องลูกหนี้ในเหตุละเมิดหรื อผิดสัญญา แต่ใน
คดีลม้ ละลายนั้น มูลเหตุที่เจ้าหนี้จะฟ้องคดีลม้ ละลายตามพระราชบัญญัติลม้ ละลาย
เป็ นไปตามมาตรา 9 (1) คือ “ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว” ซึ่งหมายถึง การมีหนี้สินมากกว่า
ทรัพย์สิน มาตรา 14 วางหลักว่า เมื่อศาลพิจารณาคดีแล้วได้ความจริ งตามหลักเกณฑ์
ตามมาตรา 9 แล้วนั้น จะมีการคําสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด จะยังไม่พิพากษาให้ลูกหนี้
ล้มละลายเพื่อเปิ ดโอกาสให้ลูกหนี้มีโอกาสได้ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้2 และ
ในคดีลม้ ละลายมีวธิ ีการคุม้ ครองชัว่ คราวของคดีลม้ ละลาย ซึ่งเป็ นไปตามมาตรา 17
วางหลักว่า หากเจ้าหนี้ร้องต่อศาลก่อนศาลมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดและศาลเห็นว่า
คดีมีมูล ศาลอาจมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ชวั่ คราว
14
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2.1 กระบวนการหลังคําพิพากษา
ในคดีแพ่งหากเจ้าหนี้ตอ้ งการบังคับยึดทรัพย์ พบว่า ทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจําต้องนําข้อมูลราคาประเมินที่เป็ น
“ราคาประเมินกรมธนารักษ์” อันเป็ นราคาประเมินที่ใช้เป็ นบรรทัดฐานของส่ วนราชการ
โดยหน่วยงานที่ใช้ราคาประเมินกรมธนารักษ์มากที่สุด คือ กรมที่ดิน ประชาชนจึงเกิด
ความคุม้ ชินจนเรี ยกกันติดปากว่า “ราคาประเมินกรมที่ดิน” ในขั้นตอนนี้ กฎหมายได้
เปิ ดช่องให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานําส่ งราคาประเมินได้ 2 กรณี กรณี แรก คือ การที่เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาคัดถ่ายราคาประเมินจากส่ วนราชการและให้เจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการนั้น
ลงนามรับรอง ส่ วนกรณี ที่สอง คือ การที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาคัดถ่ายราคาประเมินจาก
ชีพ จุลมนต์ และกนก จุลมนต์, คําอธิบายกฎหมายล้มละลาย, พิมพ์ครั้งที่ 4
(กรุ งเทพมหานคร: สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2560), หน้า 3.
2
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 50.
1
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ส่ วนราชการและเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาลงนามรับรองด้วยตนเอง 1 ซึ่งเจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษามักคัดถ่ายราคาประเมินจากส่ วนราชการและลงนามรับรองด้วยตนเองเพื่อนําส่ ง
เจ้าพนักงานบังคับคดีในการตั้งเรื่ องบังคับคดี ซึ่ งเป็ นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมภาครัฐที่ค่อนข้างสู ง
เมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาทําการสื บทรัพย์ และนําส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ยืน่ ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อตั้งเรื่ องบังคับคดีลูกหนี้ตามคําพิพากษา ในขั้นตอน
นี้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะนําราคาประเมินที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้นาํ ส่ งมาใช้ประกอบ
การยึด เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ การยึดทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์แล้ว
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ราคาประเมินที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้นาํ ส่ ง มิได้ใช้ดุลยพินิจ
แต่อย่างใด ทําให้ราคาประเมินทรัพย์สินในขั้นตอนนี้มกั จะถูกเรี ยกว่า “ราคาประเมิน
เจ้าพนักงานบังคับคดี” ส่ วนสังหาริ มทรัพย์น้ นั เจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ดุลยพินิจตีราคา
ตามสภาพสังหาริ มทรัพย์ที่พบ
การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์
โดยนําเอาราคาประเมินกรมธนารักษ์มาใช้เป็ นราคาประเมินของตนเอง เป็ นกระบวน
วิธีที่ป้องกันมิให้เกิดปัญหาการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม ราคาประเมิน
กรมธนารักษ์หรื อราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็ นราคาที่ถูกสาธารณชนมองว่า
เป็ นราคาที่ต่าํ กว่าความเป็ นจริ ง ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรื อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาที่ทาํ
การตั้งเรื่ องบังคับคดีกเ็ ห็นเป็ นเช่นนั้น ราคาประเมินที่ต่าํ กว่าความเป็ นจริ งอาจส่ งผลให้
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรื อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร จนก่อให้
เกิดการคัดค้านราคาจนทําให้การขายทอดตลาดล่าช้าไปด้วย
ภายหลังจากการยึดของเจ้าพนักงานบังคับคดีและได้มีการประเมินราคาแล้ว
เจ้าพนักงานบังคับคดีตอ้ งทําการขายทอดตลาดต่อไป แต่มิได้หมายความว่า เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะสามารถนําทรัพย์สินที่ยดึ ได้ออกขายทอดตลาดได้เสมอไป หากเจ้าพนักงาน
บังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินแล้ว ทรัพย์สินนั้นมีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
16

กรมบังคับคดี, “คําสั่งกรมบังคับคดี ที่ 501/2560 เรื่ อง การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การยึดทรัพย์ ขับไล่ รื้ อถอน,” 1 กันยายน 2560.
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ต้องส่ งเรื่ องให้ “เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์” พิจารณาก่อน จึงจะทําการขายทอดตลาด
ได้ แต่หากทรัพย์สินนั้นมีราคาตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์
ต้องส่ งเรื่ องให้ “คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์” พิจารณาก่อน จึงจะทําการขาย
ทอดตลาดได้ 1 จะเห็นได้วา่ ทรัพย์ที่กล่าวมานี้มีลกั ษณะเป็ นอสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งอาจเป็ นวัตถุที่มีรูปร่ างและไม่มีรูปร่ าง ยึดถือ ครอบครอง มีค่าและราคา
ตามกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์2 เท่านั้น
จนได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30)
พ.ศ. 2560 (ภาคบังคับคดีตามคําพิพากษาและคําสั่ง) อาศัยความตามมาตรา 308 และ 309
มีการแก้ไข เพิม่ เติม ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงให้ทนั กับการพัฒนาประเทศไทย
ในยุค 4.0 ที่เริ่ มให้มีการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่งถือเป็ นสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ
(Economic Right) ที่มีมูลค่าแก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของสิ ทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Right) ของ
ลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถใช้สิทธิบงั คับชําระหนี้จากลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้
เช่นเดียวกับทรัพย์ทว่ั ๆ ไป
17
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2.2 ทรัพย์ สินทางปัญญาทีส่ ามารถยึด อายัด
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นผลิตผลทางความคิด สติปัญญา และความชํานาญ
ซึ่งเกิดการประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยไม่จาํ กัดรู ปแบบของ
การสร้างสรรค์และการแสดงออก ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องไม่ได้
(Intangible Asset) จึงต้องอาศัยเป็ นกฎหมายในการก่อตั้งสิ ทธิ ใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมือ
ในการให้การรับรองสถานะ และใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการให้ความคุม้ ครอง
จึงอาจกล่าวได้วา่ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นสิ ทธิตามกฎหมายที่มีอยูเ่ หนือผลงาน
การสร้างสรรค์ของมนุษย์ และมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยผลงานการสร้างสรรค์

“ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 81 ง (23 พฤษภาคม 2557): 7.
2
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์, มาตรา 137-140.
1
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เช่นว่านั้นต้องเป็ นผลงานที่กฎหมายให้การรับรองเท่านั้น จึงจะมีสถานะเป็ นทรัพย์สิน
ทางปัญญา 1
บ่อยครั้งที่สาธารณชนเข้าใจผิดคิดว่าสิ ทธิในความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
มีอยูเ่ พียงประเภทเดียว นอกจากจะไม่รู้จกั คําว่า “ทรัพย์สินทางปั ญญา” แล้ว ก็มกั จะเรี ยก
“ลิขสิ ทธิ์” ไปเสี ยหมด เนื่องจากกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์เริ่ มปรากฏครั้งแรกในประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ พัฒนาเป็ นกฎหมายที่ให้
ความคุม้ ครองกรรมสิ ทธิ์ผูแ้ ต่งหนังสื อ การให้ความคุม้ ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม
ตามลําดับ จนมาถึงการให้ความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ตามชื่อของกฎหมายซึ่ งใช้มาถึงปั จจุบนั 2
จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่ประชาชนคนไทยจะคุน้ ชินกับคําว่า ลิขสิ ทธิ์ ที่มีมาอย่างยาวนานแล้ว
และอาจไม่สามารถจําแนกแยกแยะลิขสิ ทธิ์ออกจากทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปแบบอื่น ๆ
ได้ หากพิจารณาถึงการคุม้ ครองความเป็ นเจ้าของหรื อสิ ทธิของบุคคล ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะแยก สิ ทธิดงั กล่าวที่สามารถ ยึด อายัด ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (ภาคบังคับคดีตามคําพิพากษาและคําสั่ง) ไว้ในมาตรา 308
และ 309 เพราะเป็ น “สิ ทธิส่วนบุคคล” ได้แก่
ลิขสิ ทธิ์: ไม่มีระบบทะเบียน ให้ความคุม้ ครองโดยอัตโนมัติในทันที ภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมาย
สิ ทธิบตั ร: มีระบบทะเบียน ต้องมีการยืน่ คําขอ “ขอรับสิ ทธิ บตั ร”
เครื่ องหมายการค้า: มีระบบทะเบียน ต้องมีการยืน่ คําขอ “จดทะเบียน” และ
เครื่ องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน
ชื่อทางการค้า: ได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 18
และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272
ความลับทางการค้า: ไม่มีระบบทะเบียน ให้ความคุม้ ครองภายใต้เงื่อนไข
ของกฎหมาย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2507.
2
อรพรรณ พนัสพัฒนา, คําอธิบายกฎหมายลิขสิ ทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2553), หน้า 32-33.
1
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แบบผังภูมิของวงจรรวม: มีระบบทะเบียน ต้องมีการยืน่ คําขอ “จดทะเบียน”
ในส่ วนความเป็ นเจ้าของสิ ทธิ์ในทรัพย์สินทางปั ญญา ที่เป็ นของ “สิ ทธิชุมชน”
ที่ไม่สามารถยึด อายัด บังคับคดี ได้แก่
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: มีระบบทะเบียน ต้องมีการยืน่ คําขอ “ขึ้นทะเบียน”
และเป็ นสิ ทธิชุมชน
พันธุ์พืชใหม่: มีระบบทะเบียน ต้องมีการยืน่ คําขอ “ขึ้นทะเบียน” เป็ นต้น
2.3 วิธีการจัดการทรัพย์ สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปั ญญาในทางสากลแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) และลิขสิ ทธิ์ (Copyrights) 1
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภททรัพย์สินอุตสาหกรรม ได้แก่ สิ ทธิบตั ร
เครื่ องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็ นต้น 2
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิ ทธิ์ ได้แก่ งานวรรณกรรม ภาพยนตร์
งานศิลปกรรม ภาพวาด ภาพลงสี ภาพถ่าย การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สิ ทธิของ
นักแสดง สิ่ งบันทึกเสี ยง งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ เป็ นต้น 3
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้มีกฎหมายให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่
7 ฉบับ ได้แก่
1) พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
2) พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิ ทธิบตั ร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ความรู้ เบื้องต้ นด้ านทรัพย์ สินทางปัญญา (กรุ งเทพมหานคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2559), หน้า 5.
2
The World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual
Property? (Geneva, Switzerland: WIPO, 2004), p. 2.
3
Ibid, p. 2.
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3) พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) พระราชบัญญัติความลับการค้า พ.ศ. 2545
5) พระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
6) พระราชบัญญัติคุม้ ครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
7) พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
โดยที่กฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ความลับทางการค้า
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม เป็ นกฎหมายที่อยูใ่ นความดูแลของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ แต่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่
เป็ นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับเดียวที่อยูใ่ นความดูแลของกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากความตกลงระหว่างประเทศเปิ ดโอกาสให้ประเทศภาคีสมาชิกสามารถเลือกให้ความคุม้ ครองพันธุ์พืชตามกฎหมายสิ ทธิ บตั รหรื อตามกฎหมาย
เฉพาะ (Sui Generis) ก็ได้1 และประเทศไทยพิจารณาเห็นควรใช้ระบบกฎหมายเฉพาะ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมวิชาการเกษตรต่างได้ยกร่ างกฎหมายขึ้นมา แต่ดว้ ย
ความพร้อมในเรื่ องของผูต้ รวจสอบ (Examiner) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยูน่ อ้ ย
ในขณะนั้น จึงส่ งผลให้ร่างว่าด้วยการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ของกรมวิชาการเกษตรผ่าน
รัฐสภา อยูใ่ นความดูแลของกรมวิชาการเกษตรนับแต่น้ นั เป็ นต้นมา ทว่า กฎหมายแต่ละ
ฉบับได้ให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละรู ปแบบตามแต่คุณลักษณะเฉพาะ
ของทรัพย์สินทางปั ญญารู ปแบบนั้น ๆ โดยให้ความคุม้ ครองที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล
และอยูภ่ ายใต้บงั คับของความตกลงระหว่างประเทศอยูห่ ลายฉบับ จึงทําให้มีหรื อไม่มี
ระบบทะเบียนที่แตกต่างกันออกไปได้สิ้นเชิง โดยลิขสิ ทธิ์ไม่มีระบบทะเบียน เนื่องจาก
ประเทศไทยมีพนั ธกรณี ที่จะต้องปฏิบตั ิตามความตกลงระหว่างประเทศที่มุ่งให้
ความคุม้ ครองงานอันมีลิขสิ ทธิ์โดยอัตโนมัติ หากสร้างระบบจดทะเบียนขึ้นมา ก็จะเป็ น
24

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,
Article 27 (b).
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การขัดต่อความตกลงระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการสร้างระบบการ “จดแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์” ขึ้นมารองรับ 1 เพื่อประโยชน์ใน
การนําสื บว่า ใครมีสิทธิดีกว่า ในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้นมา แต่มิได้หมายความว่า ผูซ้ ่ ึง
ถือหนังสื อที่ทางราชการออกให้สาํ หรับรับรองการจดแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์จะเป็ นเจ้าของ
ในงานอันมีลิขสิ ทธิ์เสมอไป
ในส่ วนของความลับทางการค้า แม้ไม่มีระบบทะเบียน ก็มิได้หมายความว่า
รัฐจะไม่ให้ความคุม้ ครอง เพียงแต่รัฐมิให้ความคุม้ ครองความลับทัว่ ไป ๆ ความลับที่มี
ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์เท่านั้นที่รัฐให้ความคุม้ ครอง ประกอบกับมีมาตรการรักษา
ความลับที่เพียงพอ ซึ่งจะได้รับความคุม้ ครองตลอดไปตราบเท่าที่ยงั คงเป็ นความลับ
โดยกรมทรัพย์สินทางปั ญญาเคยสร้างระบบการรับแจ้งข้อมูลความลับทางการค้ามาใช้
อยูร่ ะยะหนึ่ง แต่กลับพบว่า การแจ้งข้อมูลความลับทางการค้าขาดความสมบูรณ์ ไม่อาจ
นําไปใช้อา้ งถึงความเป็ นเจ้าของที่แท้จริ งได้ จึงได้ยกเลิกไปในที่สุด 2
นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินทางปั ญญาที่กฎหมายไทยให้การรับรองและคุม้ ครอง
ตามกฎหมายอื่น โดยไม่ได้อยูใ่ นกฎหมายทั้ง 7 ฉบับข้างต้น คือ ชื่อทางการค้า และ
เครื่ องหมายการค้าที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียน
แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในการให้ความคุม้ ครองชื่อทางการค้า
แต่หากมีการใช้ชื่อโดยมิชอบ หรื อใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกันโดยไม่สุจริ ต ก็อาจนําไปสู่
การฟ้องร้องได้ การใช้ชื่อทางการค้าโดยมิชอบนี้ มักเป็ นกรณี ที่เกิดกับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ธุ รกิจร้านค้าที่ใช้ชื่อเรี ยกแทนสิ นค้า หรื อชื่อเจ้าของร้าน ที่ใช้เพื่อประโยชน์
ในทางทํามาค้าขาย การใช้ชื่อโดยมิชอบย่อมทําให้เจ้าของชื่อที่แท้จริ งได้รับความเสี ยหายได้
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์และการให้บริ การข้อมูลลิขสิ ทธิ์,” 30 สิ งหาคม 2556.
2
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา, “ประกาศกรมทรัพย์สินทางปั ญญา เรื่ อง ยกเลิกประกาศ
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา เรื่ อง การแจ้งข้อมูลและขอรับบริ การข้อมูลความลับทางการค้า,”
25 มิถุนายน 2556.
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ซึ่งรัฐให้สิทธิแก่เจ้าของในการใช้สิทธิทางศาล 1 และยังสามารถฟ้องร้องโดยอาศัย
กฎหมายละเมิดเพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายในทางแพ่งได้อีกด้วย 2
2.5.1 ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2.5.1.1 ลิขสิ ทธิ์ (Copyright) งานอันมีลิขสิ ทธิ์ ได้รับความคุม้ ครองภายใต้
Copyright Act of 1976 (พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2519) ซึ่งปรากฏอยูใ่ น U.S. Code
Title 17, Digital Millennium Copyright Act และ Vessel Hull Design Protection Act
บทบัญญัติมาตรา 102 (a) และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ 3 ได้กล่าวถึงลักษณะของงานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุม้ ครองไว้วา่ กฎหมายลิขสิ ทธิ์จะให้ความคุม้ ครองแก่งานที่เกิดขึ้นจากตัวผูส้ ร้างสรรค์เอง (Original Works of
Authorship) ที่บนั ทึกหรื อแสดงอยูใ่ นสื่ อที่จบั ต้องได้ (Fixed in any Tangible Medium of
27
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์, มาตรา 18.
2
เรื่ องเดียวกัน, มาตรา 420 และมาตรา 421.
3
17 U.S.C., § 102 (a) “Copyright Protection Subsists, in Accordance with this
Title, in Original Works of Authorship Fixed in any Tangible Medium of Expression,
Now Known or later Developed, from which they can be Perceived, Reproduced, or
Otherwise Communicated, Either Directly or with the Aid of a Machine or Device.
Works of Authorship Include the Following Categories:
(1) Literary Works;
(2) Musical Works, Including any Accompanying Words;
(3) Dramatic Works, Including any Accompanying Music;
(4) Pantomimes and Choreographic Works;
(5) Pictorial, Graphic, and Sculptural Works;
(6) Motion Pictures and other Audiovisual Works;
(7) Sound Recordings; and
(8) Architectural Works”
1
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Expression) ไม่วา่ จะใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์มาช่วยหรื อไม่ และต้องเป็ นงานประเภทใด
ประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่
1) งานวรรณกรรม (Literary Works)
2) งานดนตรี กรรม (Musical Works, Including any
Accompanying Words)
3) งานนาฏกรรม (Dramatic Works, Including any Accompanying
Music)
4) การแสดงละครใบ้ และการรํา การเต้น (Pantomimes and
Choreographic Works)
5) งานภาพวาด งานกราฟิ ก และงานประติมากรรม (Pictorial,
Graphic, and Sculptural Works)
6) งานภาพยนตร์และงานโสตทัศนวัสดุอื่น (Motion Pictures
and Other Audiovisual Works)
7) งานสิ่ งบันทึกเสี ยง (Sound Recordings)
8) งานสถาปัตยกรรม (Architectural Works)
กับ United States Patent and Trademark Office (USPTO) หรื อ
สํานักงานทะเบียนสิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริ กา สิ ทธิบตั รแบ่งออก
เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (Utility Patent) สิ ทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Design Patent) และสิ ทธิ บตั รพืช (Plant Patent) ซึ่งจะมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
กําหนดไว้โดยเฉพาะ แต่ไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุม้ ครองแก่อนุสิทธิบตั ร
1) สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ (Utility Patent) สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
มีอายุการคุม้ ครอง 20 ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ ขอรับสิ ทธิ บตั ร จะให้คุม้ ครองแก่บุคคลที่ได้คิดค้น
หรื อคิดทําขึ้น หรื อค้นพบกรรมวิธี เครื่ องจักร การผลิต หรื อส่ วนประกอบของสารที่ใหม่
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และมีประโยชน์ หรื อการปรับปรุ งสิ่ งดังกล่าวให้ดีข้ ึนที่มีความใหม่และมีประโยชน์ 1
โดยการประดิษฐ์ที่ยนื่ ขอรับสิ ทธิ บตั ร ต้องมีองค์ประกอบครบ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ (Novelty) 2
(2) เป็ นการประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์ท่ีสูงขึ้น (NonObviousness) 3
(3) เป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทาง
อุตสาหกรรม (Useful Application) 4
กฎหมายสิ ทธิ บตั รของประเทศสหรัฐอเมริ กา ไม่ได้บญั ญัติไว้
โดยชัดแจ้งว่า สิ่ งใดอยูน่ อกขอบข่ายการคุม้ ครองของสิ ทธิบตั ร แต่มีแนวคําวินิจฉัยของ
ศาลได้วนิ ิจฉัยไว้วา่ สิ่ งต่อไปนี้ไม่เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ ไม่อาจยืน่ ขอรับสิ ทธิบตั รได้ ได้แก่
หลักการหรื อกฎธรรมชาติ สิ่ งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ สิ่ งพิมพ์ กระบวนการเกี่ยวกับจิตใจ
สมการทางคณิ ตศาสตร์ อัลกอริ ธึมทางคณิ ตศาสตร์ และวิธีการในการคํานวณ การประดิษฐ์
หรื อการค้นพบซึ่งมีประโยชน์เฉพาะในการใช้ที่เป็ นประโยชน์ในวัตถุปรมาณูพิเศษ
หรื อพลังงานปรมาณูในอาวุธปรมาณูใด ๆ ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู (Atomic
Energy Act) 5
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35 U.S.C., § 101 “Whoever Invents or Discovers any New and Useful Process,
Machine, Manufacture, or Composition of Matter, or any New and Useful Improvement
thereof, may Obtain a Patent therefor, Subject to the Conditions and Requirements of
this Title.”
2
Ibid., § 102.
3
Ibid., § 103.
4
Ibid., § 101.
5
U.S. Patent and Trademark Office, Patent Subject Matter Eligibility [Online],
available URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html, 2017
(November, 16).
1
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2) สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุการคุม้ ครอง 15 ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ ขอรับสิ ทธิบตั ร 1 ซึ่งให้
ความคุม้ ครองการออกแบบสําหรับสิ่ งของของการผลิตที่มีความใหม่ สร้างสรรค์ และ
มีการตบแต่งเพื่อสวยงาม แต่จะต้องไม่มีวตั ถุประสงค์ทาํ งานเป็ นหลัก (Not Primarily
Functional) 2
3) สิ ทธิบตั รพืช (Plant Patent) สิ ทธิบตั รพืช มีอายุการคุม้ ครอง
20 ปี นับแต่วนั ที่ยนื่ ขอรับสิ ทธิบตั ร 3 ซึ่งให้ความคุม้ ครองพันธุ์พืชที่มีใหม่ความใหม่
(New) และมีลกั ษณะบ่งเฉพาะ (Distinct) โดยไม่ได้ใช้เพศในการขยายพันธุ์ (Asexually
Reproduced) เช่น การใช้หน่อ ตา ราก ใบ หรื อส่ วนประกอบอื่นของพืชนอกจากเมล็ด
ในการขยายพันธุ์ 4 หากเป็ นพันธุ์พืชที่ใช้เพศหรื อเมล็ดในการขยายพันธุ์ ไม่อาจขอรับ
สิ ทธิบตั รได้ แต่อาจขอความคุม้ ครองภายใต้ Plant Variety Protection Act U.S. โดยยืน่
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35 U.S.C., § 173.
2
Ibid., § 171 “Whoever Invents any New, original and Ornamental Design for
an Article of Manufacture may Obtain a Patent therefor, Subject to the Conditions and
Requirements of this Title.”
3
U.S. Patent and Trademark Office, General Information About 35 U.S.C. 161
Plant Patents [Online], available URL:https://www.uspto.gov/patents-getting-started/
patent-basics/types-patent-applications/general-information-about-35-usc-161, 2017
(November, 16).
4
35 U.S.C., § 161 “Whoever Invents or Discovers and Asexually Reproduces any
Distinct and New Variety of Plant, Including Cultivated Sports, Mutants, Hybrids, and
Newly Found Seedlings, other than a Tuber Propagated Plant or a Plant Found in an
Uncultivated State, may Obtain a Patent therefor, Subject to the Conditions and
Requirements of this Title.”
1
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ขอจดทะเบียนที่ Plant Variety Protection Office ณ กรุ งวอชิงตัน ดี ซี ภายใต้การกํากับ
ดูแลของกระทรวงเกษตร (Department of Agriculture) 1
2.5.1.2 เครื่ องหมายการค้า (Trademark) การคุม้ ครองเครื่ องหมายการค้า
อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ Lanham Act (พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า)
Federal Dilution Trademark, Trademark Counterfeiting Act of 1984 และ Madrid
Protocol Implementation Act ซึ่งให้ความคุม้ ครองแก่เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายรับรอง และเครื่ องหมายร่ วม เครื่ องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่ องหมายต้อง
ยืน่ คําขอจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีท้ งั ระบบทะเบียนในระดับมลรัฐ ซึ่งเจ้าของ
เครื่ องหมายการค้าจะได้รับความคุม้ ครองเฉพาะในมลรัฐที่จดทะเบียนเท่านั้น และระบบทะเบียนกลาง ซึ่ งต้องยืน่ คําขอจดทะเบียนต่อสํานักงานทะเบียนสิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมาย
การค้า (USPTO) เช่นเดียวกับการยืน่ คําขอรับสิ ทธิ บตั ร โดยเจ้าของเครื่ องหมายการค้าที่
จดทะเบียนในระบบทะเบียนกลางจะได้รับความคุม้ ครองในทั้ง 50 มลรัฐ รวมไปถึง
อเมริ กนั ซามัว (American Samoa) เกาะกวม (Guam) เขตคลองปานามา (Panama Canal
Zone) เกาะเวอร์จินส์ (Virgin Islands) เปอร์โตริ โก (Puerto Rico) และเกาะนอร์ทเทอร์นมาเรี ยนา (Northern Mariana Islands) 2 ซึ่งอายุคุม้ ครองของเครื่ องหมายการค้า คือ 10 ปี
นับแต่วนั ที่ยนื่ จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี
เครื่ องหมายการค้า ที่ได้รับความคุม้ ครองต้องเป็ นเครื่ องหมาย
ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายที่ยนื่ ขอจดทะเบียนกับ
เครื่ องหมายอื่น ต้องมีลกั ษณะบ่งเฉพาะ และต้องไม่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 3
1) เครื่ องหมายที่มีส่วนประกอบที่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี หรื อที่เป็ น
การหลอกลวงสาธารณชนทัว่ ไป
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USPTO (n.13).
2
กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเครื่ องหมายการค้ า: ประเทศสหรัฐอเมริกา
[Online], available URL: https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_USA_8_mark.pdf,
2561 (มกราคม, 10).
3
15 U.S.C., § 1052.
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2) เครื่ องหมายที่มีส่วนประกอบของธง ตรา หรื อสัญลักษณ์
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา มลรัฐต่าง ๆ หรื อรัฐต่างประเทศอื่น ๆ
3) เครื่ องหมายที่มีส่วนประกอบของชื่อ รู ปถ่าย หรื อลายมือชื่อ
ของบุคคลที่ยงั มีชีวติ อยู่ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรื อมีส่วนประกอบของชื่อ รู ปถ่าย หรื อลายมือชื่อของประธานาธิบดีที่เสี ยชีวิตไปแล้ว
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4) เครื่ องหมายที่เหมือนหรื อคล้ายกับเครื่ องหมายการของ
บุคคลอื่นที่จดทะเบียนกับสํานักงานทะเบียนสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้า (USPTO)
หรื อเครื่ องหมายที่เหมือนหรื อคล้ายกับเครื่ องหมายหรื อชื่อทางการค้าของบุคคลอื่น
ที่ยงั คงมีการใช้อยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรื อหลอกลวงผูบ้ ริ โภคได้
5) เครื่ องหมายที่เป็ นเพียงคําอธิบาย (Descriptive Mark) หรื อ
บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสิ นค้า (Geographical Indications) หรื อเครื่ องหมายที่เป็ นชื่อสกุล
หรื อเครื่ องหมายที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการทํางานของสิ นค้า
6) เครื่ องหมายที่อาจส่ งผลให้เกิดการเสื่ อมของเครื่ องหมายการค้า
โดยการทําให้ไม่ชดั เจน (Dilution by Blurring) หรื อการเสื่ อมของเครื่ องหมายการค้า
โดยการทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง (Dilution by Tarnishment)
2.5.1.3 ชื่อทางการค้า (Trade Names) ชื่อทางการค้า เป็ นชื่ออย่างเป็ น
ทางการของบริ ษทั ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่ใช้ในการระบุถึงตัวบริ ษทั การประกอบ
ธุรกิจ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทางการค้า ไม่ได้ใช้ในการระบุช้ ีชดั ถึงสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่งมักจะ
ถูกเรี ยกว่า “Fictitious Names” หรื อ “Assumed Names” หรื อชื่อที่ถูกสมมติข้ ึนมา ซึ่งชื่อ
ทางการค้าโดยทัว่ ไปไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า
เนื่องจากมิได้นาํ มาใช้เพื่อแยกแยะสิ นค้าหรื อบริ การภายใต้เครื่ องหมายที่ขอจดทะเบียน
กับเครื่ องหมายอื่น อย่างไรก็ตาม หากชื่อทางการค้าถูกนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของ
การระบุแยกแยะสิ นค้าหรื อบริ การและมีลกั ษณะบ่งเฉพาะมากพอ ก็สามารถนําไป
จดทะเบียนในฐานะเครื่ องหมายการค้ากับสํานักงานทะเบียนสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้า (USPTO) โดยอาจนําไปยืน่ ด้วยตนเองหรื อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Trademark
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Electronic Application System--TEAS) ยกตัวอย่างเช่น เครื่ องหมายการค้า “Apple”
ซึ่งเป็ นชื่อทางการค้าที่นาํ มาใช้เพื่อขายอุปกรณ์หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 1
2.5.2 สหราชอาณาจักร
ระบบกฎหมายในประเทศอังกฤษเป็ นระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common Law) ซึ่งเป็ นประเทศที่ให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่สูง
ประเทศอังกฤษเป็ นสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และประเทศอังกฤษเป็ นสมาชิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามากมาย อาทิ
1) อนุสัญญากรุ งเบิร์นว่าด้วยการคุม้ ครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม
(The Berne Convention on Literary and Artistic Work)
2) อนุสัญญากรุ งปารี สว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม
(The Paris Convention for the Protection of Industrial Property)
3) อนุสัญญาลิขสิ ทธิ์สากล (The Universal Copyright Convention)
4) อนุสัญญากรุ งเจนีวาว่าด้วยการคุม้ ครองสิ่ งบันทึกเสี ยง (The Geneva
Phonograms Convention)
5) สนธิสัญญาความร่ วมมือด้านสิ ทธิบตั ร (The Patent Cooperation
Treaty)
6) ความตกลงว่าด้วยสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
(TRIPs Agreement) เป็ นต้น
ในประเทศอังกฤษมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา คือ สํานักงานทรัพย์สินทางปั ญญา (The Intellectual Property Office) ซึ่งมีหน้าที่
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ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา และมีบริ การเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
มากมาย รวมถึงบริ การไกล่เกลี่ยหากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1
การให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศอังกฤษสามารถ
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) คุม้ ครองโดยอัตโนมัติ เช่น ลิขสิ ทธิ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
2) คุม้ ครองเมื่อได้จดทะเบียน เช่น สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน 2
2.5.2.1 ลิขสิ ทธิ์ (Copyright) ลิขสิ ทธิ์เป็ นการคุม้ ครองการนําเสนอ
ซึ่งความคิด และความคิดดังกล่าวนั้นจะต้องเป็ นความคิดริ เริ่ ม ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร
อีกทั้งต้องเป็ นงานประเภทที่กฎหมายกําหนด คือ งานสร้างสรรค์ทางวรรณกรรม การละคร
ดนตรี กรรม ศิลปกรรม ภาพยนตร์ สิ่ งบันทึกเสี ยง งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ และการจัด
รู ปแบบเกี่ยวกับการพิมพ์
ซึ่งโดยส่ วนใหญ่แล้วลิขสิ ทธิ์จะคุม้ ครองโดยอัตโนมัติทนั ที
เมื่อได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นจนเกิดเป็ นสํานวนที่นิยมพูดว่า “ลิขสิ ทธิ์เกิดขึ้นก่อนที่หมึก
บนกระดาษจะแห้งเสี ยอีก” (Copyright Arises Before the Ink is Dry Upon the Paper) 3
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แต่สาํ หรับงานวรรณกรรม การละคร ดนตรี กรรม จะไม่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จนกว่างานดังกล่าว
จะได้รับการจดแจ้ง 1 เมื่องานมีลิขสิ ทธิ์จะทําให้เจ้าของลิขสิ ทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว
2.5.2.2 สิ ทธิบตั ร (Patent) สิ ทธิบตั รเป็ นการคุม้ ครองการประดิษฐ์ที่มี
ความใหม่ (New) มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive) สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ (Industrially Applicable)
สิ ทธิบตั รใช้ระบบจดทะเบียน การคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รจึงจะเกิดขึ้น
เมื่อได้มีการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น โดยการจดทะเบียนสามารถจดได้ที่สาํ นักงานทรัพย์สินทางปัญญา (IPO) หรื อทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.ipo.gov.uk/p-apply-before
.htm และเมื่อจดทะเบียนแล้ว สิ ทธิบตั รจะได้รับความคุม้ ครอง 20 ปี อนึ่งการจดทะเบียน
สิ ทธิบตั รมีความซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสู ง (ประมาณ 4,000 ปอนด์) และใช้เวลาค่อนข้างนาน
(ประมาณ 5 ปี ) 2
เมื่อจดทะเบียนแล้ว ผูท้ รงสิ ทธิในสิ ทธิบตั รจะมีสิทธิแต่เพียง
ผูเ้ ดียวในการผลิต จําหน่าย เสนอเพื่อจําหน่าย ใช้ หรื อนําเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธี
ซึ่งได้รับสิ ทธิ บตั รในสหราชอาณาจักร รวมทั้งมีสิทธิที่จะโอน หรื ออนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้
สิ ทธิบตั รของตนได้
2.5.2.3 เครื่ องหมายการค้า (Trademark) และชื่อทางการค้า (Trade Names)
เครื่ องหมายการค้า คือ เครื่ องหมายใด ๆ ที่สามารถแสงออกมาเป็ นภาพวาดหรื อการเขียน
(Graphic) ที่สามารถใช้แบ่งแยกความแตกต่างของสิ นค้าหรื อบริ การของผูป้ ระกอบการ
รายหนึ่งออกจากรายอื่นได้ ซึ่งเครื่ องหมายการค้าในประเทศอังกฤษอาจรวมถึงเสี ยงด้วย
เครื่ องหมายการค้าที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียน เว้นแต่จะเกิดลักษณะ
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บ่งเฉพาะมาจากการใช้ก่อนวันยืน่ คําขอจดทะเบียน เครื่ องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ
ได้รับความคุม้ ครองโดยการจดทะเบียน โดยเป็ นระบบที่ผยู ้ นื่ คําขอก่อนมีสิทธิดีกว่า
(First to File System) และระบบผูใ้ ช้เครื่ องหมายก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use System)
ซึ่งการจดทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือน 1
เมื่อจดทะเบียนแล้ว เครื่ องหมายการค้าจะได้รับความคุม้ ครอง
10 ปี และเจ้าของเครื่ องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร และสามารถจดทะเบียนต่ออายุการคุม้ ครองได้โดย
ไม่จาํ กัดโดยต่ออายุได้คราวละ 10 ปี
อนึ่งเจ้าของเครื่ องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนยังคงมีสิทธิ
ที่จะไม่ให้ผอู ้ ื่นใช้เครื่ องหมายการค้าที่เหมือนหรื อคล้ายในลักษณะที่เป็ นการลวงขายได้
(Passing Off) 2
2.5.3 สวีเดน
แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสวีเดนจะมีเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกันสองเรื่ อง คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายเกี่ยวกับการค้า
การตลาด (Marknadsrätt) ซึ่งเนื้อหาในส่ วนนี้ จะประกอบด้วย ความลับทางการค้า
(Företagshemligheter) กฎหมายเกี่ยวกับการตลาด (Marknadsföringsrätt) และการแข่งขัน
ทางการค้า (Konkurrensrätt) 3 กฎหมายทั้งสองเรื่ องนี้จะถูกบัญญัติไว้ดว้ ยกัน ด้วยแนวคิด
ที่วา่ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นสิ่ งที่มีมาพร้อม ๆ กับการค้าขายในตลาด หากเจ้าของสิ ทธิ
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ในทรัพย์สินทางปัญญา ถือสิ ทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว ย่อมเป็ นการผูกขาดทางการค้าได้ จึงเกิด
เป็ นประเด็นการแข่งขันทางการค้าในทางการตลาด พัฒนาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศสวีเดน มิได้เพียงแต่ตามให้เหมือนกับกลุ่มสหภาพยุโรป และทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น เพราะนับแต่ ปี ค.ศ. 2005 ผลประกอบการของประเทศสวีเดน 80% ของสิ นทรัพย์ในการผลิต คือ ทรัพย์สินทางปัญญา
สวีเดน ได้แบ่งประเภทของทรัพย์สินทางปั ญญาเหมือนกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาระหว่างประเทศ ออกเป็ นลิขสิ ทธิ์ และ
ทรัพย์สินทางด้านอุตสาหกรรม
1) ลิขสิ ทธิ์ (Upphovsrätts) กฎหมายลิขสิ ทธิ์ในสวีเดน (The Swedish
Copyright System)
(1) The Act on Copyrights to Literary and Artistic Works (Lagen
1960: 729 om Upphovsrätts till Litterrära och Konstnärliga Verk)1
(2) The Copyright Regulation (Upphovsrättsförordning 1993: 1212)
(3) The International Copyright Regulation (Internationell
Upphovsrättsförordning 1994: 193)
ซึ่งสวีเดนก็ได้เข้าร่ วมลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
ลิขสิ ทธิ์ เช่นเดียวกันกับประเทศไทย
2) สิ ทธิบตั ร (Patentlagen) จะอยูภ่ ายใต้กฎหมาย Patent Act (Patentlagen
1967: 837) มีหลักเกณฑ์การขอรับสิ ทธิ บตั ร เช่นเดียวกับสากล ทั้งนี้ สวีเดนได้ร่วมลงนาม
ตามอนุสัญญากรุ งปารี ส 2 และ European Patent Convention of 1973 หน่วยงานที่ดูแล
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เรื่ องสิ ทธิ บตั ร คือ The Swedish Patent and Registeration Office (PRV) 1 ซึ่งรับผิดชอบ
ครอบคลุมถึงเครื่ องหมายการค้า และการออกแบบ (Design Protection) และองค์กร
ของสหภาพยุโรปที่ดูแลเรื่ องสิ ทธิบตั ร คือ European Patent Office (EPO)
3) เครื่ องหมายการค้า (Varumärkeslag) สวีเดนอยูภ่ ายใต้กฎหมาย The
Swedish Trademark Act (Varumärkeslag 2010, 1877) ซึ่งนํามาจาก Community Trade
Mark Regulation 207/2009/EC การขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า สามารถขอจดทะเบียน
ได้ท้ งั ระดับภายในประเทศ คือ ยืน่ ขอจดต่อ PRV หรื อ WIPO หรื อของสหภาพยุโรป คือ
หน่วยงาน The Office for Harmonization in the International Market (OHIM) ภายใต้
Community Trade Mark Regulation 207/2009/EC
4) ชื่อทางการค้า (Firmalag) กฎหมายชื่อทางการค้าของสวีเดน (Firmalag
1974: 156) เป็ นกฎหมายที่คุม้ ครองชื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจที่จดทะเบียนทางการค้า ไม่วา่
จะในรู ปแบบห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั จํากัด
เมื่อมีคดีพพิ าทอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าการตลาดก็นาํ
คดีข้ ึนสู่ ศาล Patent and Market Courts2 ซึ่งเป็ นศาลชํานัญการพิเศษ มีต้ งั แต่ศาลชั้นต้น
หรื อศาลจังหวัด 3 ศาลอุทธรณ์แผนก Patent and Market Appeal Court ของสวีเดน
เรี ยกว่า Svea Court4 (Svea Hovrätt) ฎีกาไปยังศาลปกครองสู งสุ ด 1 แผนก Patent and
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Market Supreme Administrative Court และศาลอนุญาต นอกจากนี้ ยังมีองค์กรอิสระที่มี
อํานาจหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็ นส่ วนสําคัญของศาลกว่า 80 หน่วยงาน ที่เป็ นอิสระ
จาก
การควบคุมของรัฐสภารัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ระบบตุลาการยังรวมถึงหน่วยงาน
ป้ องกันอาชญากรรมและหน่วยงานที่มีบทบาทในการสื บสวน เช่น ตํารวจสวีเดน อัยการ
และหน่วยงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสวีเดนตลอดจนเรื อนจําและคุมประพฤติบริ การคณะกรรมการนิติเวชแห่งชาติและศุลกากรสวีเดน เจ้าหน้าที่อื่นอาจดําเนินงาน
เกี่ยวกับระบบตุลาการ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Kronofogden)
2.5.4 ฝรั่งเศส
กฎหมายแพ่งฝรั่งเศส (Code Civil) แบ่งทรัพย์ออกเป็ น สังหาริ มทรัพย์
(Meubles) และอสังหาริ มทรัพย์ (Immeubles) สังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ สังหาริ มทรัพย์โดย
ธรรมชาติ คือ บรรดาทรัพย์ที่เคลื่อนไหวได้ และสังหาริ มทรัพย์โดยการกําหนดของ
กฎหมาย ซึ่ งหมายความรวมถึง ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร หรื อสิ ทธิอื่น ๆ ด้วย 2 ฝรั่งเศสมีประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส (Intellectual Property Code--IPC)
ใช้ภายในประเทศ
ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมรวมทั้ง
ทรัพย์สินงานศิลปะหรื อหนังสื อ ภายใต้ระบบหรื อรู ปแบบสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญา
ของฝรั่งเศสนั้น ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะได้รับการปกป้องโดยสิ ทธิ บตั ร (Patents)
เครื่ องหมายการค้า (Trademarks) การออกแบบ และแบบต่าง ๆ มีสถาบันทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรมแห่งชาติฝรั่งเศส (Institute National de la Propriete Industrielle--INPI)
ดูแลรับผิดชอบ ขณะที่ทรัพย์สินทางด้านงานศิลป์ หรื องานวรรณกรรมจะได้รับการปกป้ อง
โดยลิขสิ ทธิ์ (Copyrights) Institut National de Propriété Industrielle (INPI) ซึ่งสนับสนุน
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โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคลังและอุตสาหกรรมประเทศฝรั่งเศส มีหน้าที่ป้องกันลิขสิ ทธิ์
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ พันธกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานดังกล่าวมี ดังนี้
พิจารณาและให้การรับรองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมรู ปแบบต่าง ๆ
(ใบรับรอง ตราสิ นค้า ฯลฯ)
เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรองทรัพย์สินทางทางอุตสาหกรรมให้
สาธารณชนทราบ
มีส่วนร่ วมในข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับลิขสิ ทธิ์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
INPI เป็ นส่ วนหนึ่งของเครื อข่ายด้านทรัพย์สินทางปั ญญาและการปราบปรามสิ่ ง
ลอกเลียนแบบซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดา้ นเศรษฐกิจและศุลกากรประจําอยูใ่ น 75 ประเทศทัว่ โลก
นอกจากนี้ แล้วยังเป็ นสํานักงานเลขาธิ การของคณะกรรมาธิการป้องกันสิ่ งลอกเลียนแบบแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ของ INPI ซึ่งประจําอยูใ่ นประเทศไทยมีหน้าที่ช่วยเหลือ
บริ ษทั ฝรั่งเศสในการป้องกันลิขสิ ทธิ์ในประเทศไทย และเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาแก่บริ ษทั และหน่วยงานราชการในประเทศไทย
การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา (Protection of Property Rights)
ประเทศฝรั่งเศสเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีความสําคัญในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ
ดังนั้น ฝรั่งเศสจึงมีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างมากในการดําเนินการปกป้องสิ ทธิ ทรัพย์สิน
ทางปัญญาทัว่ โลก ภายใต้รูปแบบสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส ทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรมจะได้รับการปกป้ องโดยสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้า ขณะที่ทรัพย์สิน
ทางวรรณกรรม/ศิลปะและซอฟท์แวร์ได้รับการคุม้ ครองโดยระบบกฎหมายฝรั่งเศส
ตาม “สิ ทธิของนักประพันธ์” และ “สิ ทธิขา้ งเคียง” ฝรั่งเศสเป็ นภาคีของอนุสัญญากรุ งเบิร์นว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ อนุสัญญากรุ งปารี สว่าด้วยทรัพย์สินอุตสาหกรรม อนุสัญญาลิขสิ ทธิ์ สากล
สนธิสัญญาความร่ วมมือสิ ทธิบตั ร และอนุสัญญามาดริ ด

2.5.4.1 ลิขสิ ทธิ์ กฎหมายลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิของผูส้ ร้างสรรค์ (Droit
D’auteur) ในฝรั่งเศสนั้นบัญญัติไว้ในส่ วนแรกของประมวลทรัพย์สินทางปั ญญา (Code
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de la Propriété Intellectuelle--CPI) ว่าด้วยสิ ทธิ ในวรรณกรรมและงานศิลปะ (La Propriété
Littéraire et Artistique)
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ฝรั่งเศส ให้ความคุม้ ครองแก่ “งานสร้างสรรค์”
(Œuvre de L’esprit) ไม่วา่ งานนั้นจะอยูใ่ นประเภทใด มีการแสดงออกรู ปแบบไหน หรื อ
มีเป้าหมายอย่างไร (Article L 112-1, CPI) โดยทั้งนี้ “งานสร้างสรรค์” นี้ ได้แก่ (Article
L112-2, CPI)
1) หนังสื อ สิ่ งพิมพ์ หรื องานเขียนอื่นทางศิลปะหรื อวิทยาศาสตร์
2) สุ นทรพจน์ คําเทศนา หรื องานอื่นในทํานองเดียวกัน
3) งานบทละคร หรื องานละครเพลง
4) งานนาฏยประดิษฐ์ (Chorégraphiques)
5) งานดนตรี กรรม ไม่วา่ จะมีคาํ ร้องหรื อไม่
6) งานภาพยนตร์หรื องานอื่น ที่ประกอบด้วย ลําดับภาพ ไม่วา่ จะ
มีเสี ยงหรื อไม่ อันเรี ยกว่า งานโสตทัศนวัสดุ
7) งานศิลปกรรม
8) งานด้านการพิมพ์ (Typographiques)
9) งานภาพถ่าย
10) งานศิลปะประยุกต์
11) รู ปแสดงและแผนที่ทางภูมิศาสตร์
12) แผนผัง และงานสามมิติทางภูมิศาสตร์
13) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
14) งานสร้างสรรค์ทางอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องประดับ
นอกจากนี้ ชื่อ (Le Titre) ของงานสร้างสรรค์อนั เกิดจากความคิด
ริ เริ่ มก็ได้รับ การคุม้ ครองด้วย (Article L 112-4, CPI)
งานสร้างสรรค์น้ นั จะได้รับความคุม้ ครองก็ต่อเมื่อเป็ นงานที่มี
การคิดริ เริ่ ม (Originales) และได้แสดงออกในรู ปแบบที่จบั ต้องได้ (Exprimées de Façon
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Tangible) 1 งานนั้นจะเริ่ มได้รับการคุม้ ครองตั้งแต่วนั ที่มีการสร้างสรรค์งานนั้นขึ้น โดย
ไม่จาํ เป็ น ต้องมีการดําเนินการใด ๆ นัน่ คือ ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องมีการจดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม หากเกิดข้อพิพาทขึ้น ผูส้ ร้างสรรค์มีหน้าที่ที่จะต้อง
พิสูจน์วา่ ตนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ และพิสูจน์วนั ที่มีการสร้างสรรค์งานนั้นขึ้น โดยเพื่อ
ประโยชน์ในการพิสูจน์น้ ี ผูส้ ร้างสรรค์สามารถที่จะดําเนินการยืน่ “Soleau Envelope”
แก่สถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (Institut National de la Propriété
Industrielle--INPI) ได้
ลิขสิ ทธิ์ในฝรั่งเศสนั้นอยูใ่ นความดูแลของ สํานักงานทรัพย์สิน
ทางปั ญญา (Bureau de la Propriété Intellectuelle--BDPI) กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (Institut National de la Propriété Industrielle--INPI) 2
2.5.4.2 สิ ทธิบตั ร กฎหมายสิ ทธิบตั ร (Brevets D’invention) ในฝรั่งเศส
นั้นบัญญัติไว้ในส่ วนที่สอง เล่มที่ 6 ของประมวลทรัพย์สินทางปัญญา (Code de la
Propriété Intellectuelle--CPI) ว่าด้วยทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (La Propriete Industrielle)
เรื่ องการคุม้ ครองการประดิษฐ์และความรู ้ทางเทคนิค (Protection
des Inventions et des Connaissances Techniques)
งานประดิษฐ์ทุกชนิด สามารถที่จะขอรับความคุม้ ครองทาง
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมได้ จากผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่ งชาติ
(INPI) ซึ่งจะให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการหาประโยชน์จากงานประดิษฐ์น้ นั (Droit
Exclusif D’exploitation) (Article L611-1, CPI)
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การคุม้ ครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอันเป็ นงานประดิษฐ์น้ นั
ได้แก่ (Article L611-2, CPI)
1) สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (Les Brevets D’invention) คุม้ ครอง
20 ปี นับแต่วนั ยืน่ ขอจดทะเบียน
2) หนังสื อรับรองประโยชน์ (Les Certificats D’utilité) คุม้ ครอง
6 ปี นับแต่วนั ยืน่ ขอจดทะเบียน
3) หนังสื อคุม้ ครองเพิ่มเติมซึ่ งออกให้แก่สิทธิ บตั ร (Les
Certificats Complémentaires de Protection Rattachés à un Brevet)
งานประดิษฐ์ในทุกสาขานั้น จะสามารถขอรับสิ ทธิ บตั รได้
เมื่อเป็ นงานประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ (Inventions Nouvelles) อันได้มีการประดิษฐ์ข้นั สู งขึ้น
(Impliquant une Activité Inventive) และสามาถนําไปใช้ในทางอุตสาหกรรมได้
(Susceptibles D’application Industrielle) (Article L611-10, CPI)
การยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นยืน่ ต่อสถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (INPI) โดยสถาบันจะทําการตรวจสอบคําขอรับสิ ทธิ บตั รให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และสื บค้นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วเพื่อเปรี ยบเทียบกับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิบตั ร
หากมีการพบงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วก็จะแจ้งแก่ผูย้ นื่ คําขอเพื่อโต้แย้ง ทั้งนี้ จะมีการประกาศ
โฆษณาคําขอรับสิ ทธิบตั รภายใน 18 เดือนนับแต่วนั ที่ยนื่ ขอรับสิ ทธิ บตั ร
2.5.4.3 เครื่ องหมายการค้า กฎหมายเครื่ องหมายการค้า (Marques de
Commerce) ในฝรั่งเศสนั้นบัญญัติไว้ในส่ วนที่สอง เล่มที่ 7 ของประมวลทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Code de la Propriété Intellectuelle--CPI) ว่าด้วยทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (La
Propriété Industrielle) เรื่ องเครื่ องหมายการผลิต การค้า หรื อการบริ การ หรื อสัญลักษณ์
บ่งชี้อื่น (Marques de Fabrique, de Commerce ou de Service et Autres Signes Distinctifs)
เครื่ องหมายการผลิต การค้า หรื อการบริ การ คือ สัญลักษณ์
ซึ่งสามารถแสดงเป็ นภาพ (Graphique) เพือ่ บ่งชี้สินค้าหรื อบริ การของบุคคลธรรมดา
หรื อนิติบุคคล (Article L711-1, CPI) และหมายความรวมถึง สัญลักษณ์ต่อไปนี้
1) ชื่อเรี ยกในรู ปแบบต่าง ๆ
2) สัญลักษณ์ที่สามารถได้ยนิ เช่น ดนตรี
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3) สัญลักษณ์ซ่ ึงเป็ นรู ปร่ าง เช่น รู ปวาด โฮโลแกรม โลโก้
การประกอบกันของสี

การเป็ นผูท้ รงสิ ทธิในเครื่ องหมายนั้น จะได้มาด้วยการจดทะเบียน
ต่อสถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (INPI) และมีผลตั้งแต่วนั ที่ยนื่ จดทะเบียน
เป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ไม่จาํ กัด (Article L712-1, CPI)
คําขอจดเครื่ องหมายการค้านั้นอาจถูกปฏิเสธได้ หากคําขอนั้น
ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด หรื อสัญลักษณ์น้ นั ไม่อาจเป็ นเครื่ องหมายได้ตามกฎหมาย
หรื อคําคัดค้านการจดทะเบียนของผูค้ ดั ค้าน ภายหลักการประกาศโฆษณาฟังขึ้น (Article
L712-7, CPI) ทั้งนี้ การประกาศโฆษณาจะมีข้ ึนภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ยืน่ ขอจดทะเบียน
2.5.5 เยอรมัน
2.5.5.1 ลิขสิ ทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ ฉบับวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2508
(German Copyright Act of September 9, 1965) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุ ดท้ายเมื่อวันที่
10 กันยายน พ.ศ. 2546 ระบบการให้ความคุม้ ครอง ในลิขสิ ทธิ์ได้มาโดยการสร้างสรรค์
ทางปัญญาขึ้นใหม่ของผูส้ ร้างสรรค์เท่านั้น ไม่มีระบบคุม้ ครองโดยการจดทะเบียน
เหมือนหลักสากลทัว่ โลก ในส่ วนของผูท้ รงสิ ทธิ สิ ทธิที่จะตัดสิ นใจว่าเมื่อไรจะนํางาน
อันมีลิขสิ ทธิ์ของตนออกเผยแพร่ สู่สาธารณะ และเผยแพร่ อย่างไร รวมถึงสิ ทธิที่จะได้รับ
การอ้างอิงชื่อของผูส้ ร้างสรรค์ให้ปรากฏอยูใ่ นตัวงาน และสิ ทธิที่จะห้ามการดัดแปลงหรื อ
แก้ไขในงาน เจ้าของลิขสิ ทธิ์ยงั มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการใช้งานของตนในเชิงพาณิ ชย์
ซึ่งหมายถึง สิ ทธิในการทําซํ้า การจําหน่าย และการจัดการแสดงนิทรรศการ ยิง่ ไปกว่านี้
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ยังมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการเผยแพร่ งานอันมีลิขสิ ทธิ์ของตนสู่ สาธารณชน
ในรู ปแบบที่ไม่ตอ้ งอ้างอิงวัตถุ ซึ่งรวมถึงการบรรยาย การแสดง การนําเสนอ สิ ทธิผกู ขาด
ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์รวมถึงสิ ทธิที่จะห้ามมิให้บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิ ทธิ์ของตนโดยมิได้รับอนุญาต กฎหมายให้ลิขสิ ทธิ์มีอายุความคุม้ ครองตลอดอายุ
ของผูส้ ร้างสรรค์ และมีอยูต่ ่อไปอีก 70 ปี นับแต่ผสู ้ ร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย หรื อในกรณี มี
ผูส้ ร้างสรรค์หลายรายร่ วมกัน ลิขสิ ทธิ์จะมีอายุความคุม้ ครองตลอดอายุของผูส้ ร้างสรรค์
ร่ วมและมีอยูต่ ่อไปอีก 70 ปี นับแต่ผสู ้ ร้างสรรค์ร่วมคนสุ ดท้ายถึงแก่ความตาย ในกรณี ที่
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ผูส้ ร้างสรรค์ไม่ระบุชื่อและกรณี ใช้นามแฝง ลิขสิ ทธิ์มีอายุความคุม้ ครอง 70 นับแต่วนั ที่
มีการโฆษณางานอันมีลิขสิ ทธิ์นั้น
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ได้รับความคุม้ ครองโดยกฎหมายเอกชน และ
กฎหมายอาญา หากมีการละเมิดสิ ทธิ เจ้าของงานอันมีลิขสิ ทธิ์สามารถร้องขอให้มี
การคุม้ ครองชัว่ คราวได้ ถ้าผูก้ ระทาการละเมิดลิขสิ ทธิ์ได้กระทําการโดยจงใจหรื อประมาท
เลินเล่อ เจ้าของงานอันมีลิขสิ ทธิ์สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อค่าชดเชยที่เป็ นตัวเงิน
จากการกระทําละเมิด เจ้าของลิขสิ ทธิ์อาจร้องขอให้มีการทําลายหรื อส่ งมอบสําเนางาน
ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ได้ใช้ในการกระทําความผิดยิง่ ไปกว่านี้ เจ้าของลิขสิ ทธิ์
มีสิทธิขอรับทราบข้อมูลบางอย่างจากผูก้ ระทําละเมิดได้ เจ้าของลิขสิ ทธิ์อาจดําเนินการ
ฟ้องร้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง ผูพ้ ิพากษาอาจอนุญาตให้ฝ่ายที่ชนะคดีนาํ คําพิพากษาดังกล่าว
ตีพิมพ์ให้เป็ นที่ทราบกันได้ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีทางแพ่งทัว่ ไปใช้ระยะเวลา
12 เดือน โดยประมาณขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของแต่ละศาล คําพิพากษาของศาลชั้นต้น
สามารถอุทธรณ์ต่อไปยังศาลอุทธรณ์ และหลังจากนั้นอาจยืน่ อุทธรณ์ต่อไปยังศาลยุติธรรมกลาง (Federal Court of Justice) หากมีการดําเนินการพิจารณาคดีครบทั้ง 3 ศาลจะใช้
เวลาหลายปี กว่าคดีจะถึงที่สุด
2.5.5.2 สิ ทธิบตั ร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ German Patent and
Trademark Office Deutsches Patent-und Markenamt กฎหมายที่ให้ความคุม้ ครอง คือ
พระราชบัญญัติสิทธิ บตั รแห่งประเทศเยอรมนี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2523 แก้ไข
ล่าสุ ดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (German Patent Act of December 16, 1980
(Patentgesetz), Last Amended on May 5, 2004) ประกาศว่าด้วยเรื่ องสิ ทธิ บตั ร ลงวันที่
1 กันยายน พ.ศ. 2546 (Patent Regulation of September 1, 2003 (Patentverordnung))
ได้เข้าร่ วมอนุสัญญาระหว่างประเทศที่คุม้ ครองสิ ทธิบตั ร ระบบการให้ความคุม้ ครอง
สิ ทธิบตั รในประเทศเยอรมนีน้ นั จะให้กต็ ่อเมื่อมีการยืน่ คําขอ โดยคําขอนั้นต้องเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดเกี่ยวกับการได้รับสิ ทธิ บตั ร โดยเมื่อได้รับสิ ทธิบตั รแล้วก็จะมี
การออกเอกสารสิ ทธิ บตั รให้กฎหมายสิ ทธิ บตั รของประเทศเยอรมนี
เป็ นระบบผูย้ นื่ ก่อนมีสิทธิ ดีกว่า (First To File System) เช่น
ในกรณี ที่มีผปู ้ ระดิษฐ์หลายคนประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ผูป้ ระดิษฐ์ซ่ ึงเป็ นคน
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ยืน่ คําขอคนแรกจะเป็ นผูม้ ีสิทธิในสิ ทธิ บตั รดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีผใู ้ ดพิสูจน์ได้วา่
การประดิษฐ์น้ นั มีมาก่อนที่จะมีการยืน่ คําขอ ก็อาจทาให้การประดิษฐ์ที่ได้ยนื่ ขอสิ ทธิ บตั ร
นั้นขาดความใหม่ ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการได้รับสิ ทธิบตั ร การตรวจค้น
การประกาศโฆษณาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิบตั ร ว่าการประดิษฐ์น้ นั ได้มี
สิ ทธิบตั รมาก่อนแล้วหรื อไม่ สามารถทําได้ทนั ทีที่มีการยืน่ คําขอ และได้มีการชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว การตรวจค้นว่า สิ ทธิบตั รดังกล่าวมีอยูห่ รื อไม่ สามารถตรวจสอบได้
จากฐานข้อมูลของสํานักสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้า แห่งประเทศเยอรมนี หรื อจาก
https://dpinfo.dpma.de การตรวจค้นดังกล่าวครอบคลุมถึงการประกาศโฆษณา เพื่อที่จะ
ตรวจค้นถึงองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความใหม่ของการประดิษฐ์และการประดิษฐ์
ที่มีข้ นั การประดิษฐ์ท่ีสูงขึ้น ซึ่งระยะเวลาในการตรวจค้นจะขึ้นอยูก่ บั แต่ละกรณี
สิ ทธิบตั รจะได้รับความคุม้ ครอง 20 ปี นับจากวันยืน่ คําขอรับ
สิ ทธิบตั ร โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งจะต้องชําระในปี ที่ 3 และปี ต่อ ๆ มา
ตามลําดับ กรณี ที่ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียม สิ ทธิบตั รจะถูกเพิกถอนไป
2.5.5.3 เครื่ องหมายการค้า และชื่อทางการค้า 1 เยอรมันมีพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้าเยอรมัน (German Trademark Act) ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ระเบียบเครื่ องหมายการค้า (Trademark Regulation) ฉบับวันที่ 11
พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีระบบการให้ความคุม้ ครอง เครื่ องหมายการค้าได้รับความคุม้ ครอง
โดยการจดทะเบียน หรื ออาจได้รับความคุม้ ครองจากการใช้ทางการค้าเมื่อเครื่ องหมาย
การค้านั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ หรื อเมื่อได้กลายเป็ นเครื่ องหมายที่มีชื่อเสี ยง
แพร่ หลายทัว่ ไป การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าให้ประเทศเยอรมนีเป็ นระบบผูย้ นื่ คําขอ
ก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) ยกเว้นในกรณี การให้ความคุม้ ครองกับเครื่ องหมาย
การค้าที่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะจาก การใช้เครื่ องหมายในทางการค้า การตรวจค้นเครื่ องหมาย
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The German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Trade Mark Protection
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การค้า การต้องตรวจค้นเครื่ องหมายการค้าที่มีอยูก่ ่อนก่อนการยืน่ คําขอจดทะเบียนไม่ใช่
เป็ นสิ่ งบังคับ อย่างไรก็ดี ผูข้ อจดทะเบียนควรทําการตรวจค้นดังกล่าวก่อนการยืน่ คําขอ
ข้อมูลการตรวจค้นดังกล่าว จะรวมอยูท่ ี่ฐานข้อมูลของสํานักงานสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมาย
การค้าเยอรมนี (German Patent and Trademark Office--GPTO) ซึ่งจะรวมข้อมูลของ
เครื่ องหมายการค้าที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว นอกจากนี้ ยังมี
ข้อมูลของเครื่ องหมายการค้าที่อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการคัดค้าน ผูต้ อ้ งการขอจดทะเบียน
อาจทําการตรวจค้นทางเว็บไซต์ http://dpinfo.dpma.de ทั้งนี้ สามารถตรวจค้นได้เพียง
เครื่ องหมายที่เหมือนกันเท่านั้น ไม่สามารถตรวจค้นเครื่ องหมายที่คล้ายกันได้
2.5.5.4 การบังคับใช้สิทธิ
1) การกระทําที่ถือว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ
2) การจดทะเบียนหรื อการใช้เครื่ องหมายการค้าที่เหมือนกัน
สําหรับสิ นค้าและหรื อบริ การเดียวกัน
3) การจดทะเบียนหรื อการใช้เครื่ องหมายการค้าที่คล้ายกัน
สําหรับสิ นค้าและหรื อบริ การเดียวกันหรื อที่คล้ายกันซึ่งก่อให้เกิดความสับสน
4) การใช้เครื่ องหมายใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม หรื อ
ทําให้สูญเสี ยลักษณะบ่งเฉพาะ หรื อเสื่ อมเสี ยต่อชื่อเสี ยงของเครื่ องหมายการค้าที่มีชื่อเสี ยง
แพร่ หลายทัว่ ไป
5) มาตรการในการเยียวยา
เจ้าของเครื่ องหมายการค้าสามารถดําเนินการปกป้ องสิ ทธิของตน
โดยผ่านกระบวนการคัดค้าน หรื อดําเนินคดีทางแพ่งก็ได้ แต่สาํ หรับการกระทําละเมิด
ที่เกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้าที่มีชื่อเสี ยงแพร่ หลายทัว่ ไปสามารถดําเนินคดีทางแพ่งได้
เท่านั้น
ในเยอรมนี ซึ่งมีเทคโนโลยีช้ นั สู งเป็ นอุตสาหกรรมส่ งออก
หลักกรณี มีการละเมิดสิ ทธิบตั ร (Patentverletzung) เจ้าของสิ ทธิบตั รสามารถเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายโดยการแบ่งผลกําไรจากการผลิต ในส่ วนของละเมิดลิขสิ ทธิ์ (Urheberrechtsverletzung) มีโทษปรับหรื อจําคุกไม่เกิน 3 ปี และในการแจ้งเตือนครั้งแรก เจ้าของลิขสิ ทธิ์
สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายเบื้องต้นไม่เกิน 1,000 ยูโร ในเยอรมนี กระทรวงยุติธรรม-

43
และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค 1 (Federal Ministry of Justice and Consumer Protection)
เป็ นกระทรวงที่มีภารกิจหลักในการประสานการกําหนดกฎระเบียบให้สอดคล้องกับ
สหภาพยุโรป และการค้าระหว่างประเทศ โดยสํานักงานทะเบียนเครื่ องหมายการค้าและ
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเยอรมนี (The German Patent and Trade Mark Office--DPMA)
เป็ นหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมฯ รับผิดชอบการจดสิ ทธิบตั รสิ่ งประดิษฐ์คิดค้น
เครื่ องหมายการค้า และการออกแบบ รวมถึงบริ หารจัดการไม่ให้เกิดการละเมิดฯ นอกจากนี้
สมาคมคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเยอรมนี (The German Association for the
Protection of Intellectual Property--GRUR) 2 ซึ่งมีสมาชิกกว่า 5,000 ราย จากภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ ภาคกฎหมาย และภาครัฐ ยังมีส่วนในการร่ วมสอดส่ องการละเมิดฯ
และหาแนวทางป้องกัน ด้วยกลยุทธ์ความร่ วมมือ การเผยแพร่ ข่าวสาร ตลอดจนตั้ง
คณะทํางานเสนอร่ างกฎหมาย
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บทที่ 3
วิธีการบังคับคดีเอากับทรัพย์ สินทางปัญญาและหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
1. สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) หรื อ
ที่เรี ยกว่า ระบบกฎหมายจารี ตประเพณี เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ ซึ่ งอาศัยคําพิพากษา
ในคดีก่อนเป็ นบรรทัดฐานในการตัดสิ นคดีที่มีขอ้ เท็จจริ งคล้ายคลึงกัน ผูพ้ ิพากษาจึงมี
บทบาทในการสร้างกฎหมาย (Judge Made Laws) ต่อมาได้มีการนํารู ปแบบของประมวลกฎหมายมาใช้ในภายหลัง ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้การบังคับคดีแพ่งในประเทศสหรัฐอเมริ กา
มีท้ งั การตัดสิ นบังคับตามหลักยุติธรรมและการตัดสิ นบังคับตามประมวลกฎหมายการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นการปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federal System)
ซึ่งเปิ ดโอกาสให้แต่ละรัฐออกกฎหมายเพื่อใช้บงั คับภายในรัฐของตน โดยต้องอยูภ่ ายใต้
รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ ดังนั้น
การพิจารณา คดีรวมถึงการบังคับคดีหลังมีคาํ พิพากษาจึงดําเนินการภายใต้กฎหมายเฉพาะ
ของรัฐนั้น โดยรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริ กาก็กาํ หนดหลักการไว้ในมาตรา 4
ว่า รัฐต่าง ๆ ต้องให้ความศรัทธาและไว้วางใจอย่างเต็มที่ (The Full Faith and Credit
Clause) ต่อการกระทําของรัฐอื่น กล่าวคือ รัฐหนึ่งรัฐใดจะกําหนดหรื อบังคับให้รัฐอื่น
ต้องพิจารณาคดี หรื อบังคับตามคําพิพากษาด้วยวิธีการอย่างเดียวกับรัฐของตนไม่ได้
แต่กไ็ ม่หา้ มหากรัฐใดต้องการนําการพิจารณาคดี หรื อการบังคับคดีของรัฐอื่นมาใช้เป็ น
แนวทางแก่รัฐของตน แม้ประเทศสหรัฐอเมริ กาจะใช้ระบบกฎหมายจารี ตประเพณี
เหมือนกับประเทศอังกฤษ แต่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายบังคับคดีของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาส่ วนใหญ่มาจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายแห่งสหพันธรัฐจึงมี
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ความแตกต่างจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารี ตประเพณี ทว่ั ไป 1 เมื่อมีประเด็น
ข้อพิพาทเกิดขึ้นในรัฐใด การพิจารณาคดีกจ็ ะเริ่ มต้นขึ้นในรัฐนั้นภายใต้กฎหมายท้องถิ่น
ซึ่งบัญญัติไว้โดยเฉพาะ และเมื่อการพิจารณาสิ้ นสุ ดลง ศาลจะมีคาํ พิพากษาเพือ่ วินิจฉัย
ชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี หากเจ้าหนี้ที่ชนะคดีตามคําพิพากษาได้รับการชําระหนี้
ครบจํานวน เจ้าหนี้ตอ้ งทําหนังสื อ “Satisfaction of Judgment” ถึงเสมียนศาลเพื่อเป็ น
การแจ้งต่อศาลว่า ตนพึงพอใจที่ได้รับชําระหนี้ครบจํานวนตามคําพิพากษาแล้ว คดีกเ็ ป็ น
อันเสร็ จสิ้ นไป แต่หากเจ้าหนี้มิได้รับชําระหนี้หรื อได้รับชําระหนี้ไม่ครบ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของกระบวนการบังคับคดีตามคําพิพากษา
0

1.1 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ ไป
กระบวนการบังคับคดีในประเทศสหรัฐอเมริ กา อยูภ่ ายใต้กฎสหพันธรัฐว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง (Federal Rules of Civil Procedure) ในส่ วนที่กาํ หนดเรื่ อง
การเยียวยาความเสี ยหายชัว่ คราวและขั้นสุ ดท้าย (Title VIII. Provisional and Final
Remedies) ประกอบด้วย ข้อที่ 64 ถึงข้อที่ 71 ซึ่งมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
ข้อที่ 64 ว่าด้วยเรื่ องการยึดหรื ออายัดทรัพย์ (Seizing a Person or Property)
ข้อที่ 65 ว่าด้วยเรื่ องคําสั่งคุม้ ครองชัว่ คราวและคําสัง่ ห้าม (Injunctions and
Restraining Orders)
ข้อ 65.1 ว่าด้วยเรื่ องกระบวนการสําหรับผูร้ ับประกัน (Proceedings
Against a Surety)
ข้อ 66 ว่าด้วยเรื่ องผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receivers)
ข้อ 67 ว่าด้วยเรื่ องการวางมัดจําต่อศาล (Deposit into Court)
ข้อ 68 ว่าด้วยเรื่ องข้อเสนอของลูกหนี้ (Offer of Judgment)
ข้อ 69 ว่าด้วยเรื่ องการบังคับคดี (Execution)
The World Intellectual Property Organization (WIPO), The Enforcement of
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ข้อ 70 ว่าด้วยเรื่ องการบังคับตามคําพิพากษา (Enforcing a Judgment for a
Specific Act)
ข้อ 71 ว่าด้วยเรื่ องการบังคับคดีกบั บุคคลภายนอก (Enforcing Relief for or
Against a Nonparty)
ซึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีอย่างยิง่ ยวด คือ ข้อที่ 64 ข้อที่ 66
และข้อที่ 69 มีใจความสําคัญ ดังนี้
ข้อที่ 64 ว่าด้วยเรื่ องการยึดหรื ออายัดทรัพย์ (Seizing a Person or Property)
กําหนดว่าการเยียวยาความเสี ยหายทัว่ ไปและรู ปแบบเฉพาะ จะอยูภ่ ายใต้กฎหมายท้องถิ่นแห่งมลรัฐที่ศาลตั้งอยูเ่ พื่อให้ได้มาซึ่งผลตามคําพิพากษา แต่ยงั คงต้องอยูภ่ ายใต้ขอบเขต
ของกฎสหพันธรัฐ 1
ข้อ 66 ว่าด้วยเรื่ องผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receivers) กําหนดว่าการแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ฟ้องคดีหรื อถูกฟ้องคดีถูกควบคุมภายใต้กฎข้อนี้ แต่การดูแล
จัดการทรัพย์ของผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์หรื อเจ้าพนักงานที่ศาลแต่งตั้งขึ้นต้องปฏิบตั ิตามแนวทาง
ที่เคยปฏิบตั ิกนั มาในศาลแห่งสหพันธรัฐหรื อกฎในท้องถิ่น โดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์อาจถูกปลด
จากตําแหน่งด้วยคําสั่งของศาลเท่านั้น 2
ข้อ 69 ว่าด้วยเรื่ องการบังคับคดี (Execution) กําหนดว่า ถ้าศาลมิได้กาํ หนด
เป็ นอย่างอื่น กรณี ที่คาํ พิพากษาให้ชาํ ระหนี้เงิน (Money Judgment) สามารถบังคับคดี
โดยหมายบังคับคดี (Writ of Execution) โดยต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการของแต่ละรัฐ
ที่ศาลนั้นตั้งอยู่ แต่ยงั คงต้องอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของกฎสหพันธรัฐ 3 ส่ วนในการค้นหา
ความจริ งเกี่ยวกับทรัพย์สิน เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาหรื อผูท้ ี่ชนะคดีสามารถค้นหาได้จาก
บุคคลใดก็ตาม รวมถึงลูกหนี้ตามคําพิพากษาภายใต้กระบวนการทางกฎหมายของรัฐ
ที่ศาลนั้นตั้งอยู่
1

2

3

Federal Rules of Civil Procedure Title VIII, Provisional and Final Remedies,
Rule 64.
2
Ibid., Rule 66.
3
Ibid., Rule 69.
1
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จากกฎสหพันธรัฐทุกข้อที่กล่าวมา สามารถแสดงให้เห็นถึงรู ปแบบการปกครองแบบ
สหพันธรัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ กฎสหพันธรัฐจะวางหลัก
และแนวทางอย่างกว้างไว้ แล้วเปิ ดโอกาสให้รัฐในแต่ละรัฐสามารถออกกฎหมายเพื่อ
ควบคุมได้อย่างอิสระในเขตอํานาจของตนเอง ภายในขอบเขตของกฎสหพันธรัฐที่ตกลง
ยอมรับร่ วมกัน ดังนั้น การยึดหรื อทรัพย์สินในกระบวนการบังคับคดีในแต่ละรัฐจึงมี
ความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง แต่ข้ นั ตอนโดยรวมยังคงมีความคล้ายคลึงกัน
กระบวนการบังคับคดีกบั ทรัพย์ทว่ั ไปตามกฎสหพันธรัฐและกฎหมายท้องถิ่นแห่งรัฐ จะเริ่ มที่เจ้าหนี้ยงั ไม่ได้รับชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรื อยังได้รับไม่ครบถ้วน
จึงยืน่ ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี (Writ of Execution) โดยหมายบังคับคดีดงั กล่าวจะให้
อํานาจแก่หน่วยงานท้องถิ่น (Sheriff’s Office) ในการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้
ภายในเขตพื้นที่ของตน หลังจากเจ้าหนี้ได้รับหมายบังคับคดี เจ้าหนี้มีหน้าที่ตอ้ งสื บหา
สถานที่ต้ งั ทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อจะนําหมายบังคับคดีไปยืน่ ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น
(Sheriff’s Office) ผูม้ ีอาํ นาจในเขตพื้นที่ที่มีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ โดยวิธีการอย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยให้เจ้าหนี้ทราบถึงที่ต้ งั ทรัพย์สิน คือ การขอให้ศาลออกหมายเรี ยกลูกหนี้ (Order
for Appearance) ซึ่งเป็ นคําสั่งให้ลูกหนี้แสดงตัวต่อศาลเพื่อตอบคําถามศาลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทั้งหลายของลูกหนี้ หากลูกหนี้ไม่มาแสดงตนตามคําสั่ง ศาลสามารถออกหมายจับ
(Warrant of Arrest) ลูกหนี้ได้ นอกจากเจ้าหนี้จะยืน่ หมายบังคับคดีแก่หน่วยงานท้องถิ่น
ผูม้ ีอาํ นาจในเขตพื้นที่แล้ว ยังต้องกรอกแบบฟอร์ม “Written Instructions” เพื่อออกคําสั่ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (Sheriff) ดําเนินการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้รวมถึง
การขายทอดตลาด แม้แบบฟอร์มดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่
สาระสําคัญ คือ ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและที่อยูข่ องเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทรัพย์สิน
ที่ตอ้ งการจะให้ยดึ หรื ออายัด รวมถึงสถานที่ต้ งั ทรัพย์สิน โดยการดําเนินการของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งจะมากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยูก่ บั
ทรัพย์สินที่จะให้ยดึ หรื ออายัด ค่าธรรมเนียมเริ่ มต้นที่ 30 ดอลลาร์สาํ หรับการอายัดเงินเดือน
(Wage Garnishment) จนถึง 3,500 ดอลลาร์หรื อมากกว่านั้นสําหรับการยึดทรัพย์สินจาก
ธุรกิจ (Business Levy)
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แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินทางปัญญามิได้อยูข่ อบข่ายการบังคับคดีตาม
วิธีการปกติ เนื่องจากเป็ นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างและไม่สามารถจับต้องได้ หลายรัฐจึง
อนุญาตให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถฟ้องคดีเพื่อบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทางปั ญญา
โดยเฉพาะ ซึ่งกระบวนการนี้ถูกเรี ยกว่า Creditor’s Bill หรื อ Creditor’s Suit โดยศาลจะ
แต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver) และออกคําสั่งให้ลูกหนี้โอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา
ให้แก่ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ ในกรณี ที่ลูกหนี้ปฏิเสธหรื อไม่ยอมปฏิบตั ิตามคําสั่ง ศาลแห่งสหพันธรัฐและศาลแห่ งรัฐจะอนุญาตให้ผพู ้ ิพากษาออกคําสั่งแก่เจ้าหน้าที่ศาลหรื อแต่งตั้ง
ทรัสตี (Trustee) เพื่อดําเนินการโอนสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์
ในนามของลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้ ไม่วา่ ลูกหนี้จะยินยอมหรื อไม่กต็ าม ซึ่ งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์
นี้จะเป็ นผูด้ าํ เนินการขายทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ได้วางหลักถึงสถานการณ์
ที่สามารถใช้กระบวนการบังคับคดีโดยแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Appointment of a Receiver)
ไว้วา่ ศาลสามารถแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาได้ หากเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาแสดงได้วา่ การแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์เป็ นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับ
การชําระหนี้ตามคําพิพากษาอย่างเป็ นธรรม โดยต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของทั้ง
ฝ่ ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามพิพากษา
คณะกรรมการร่ างกฎหมาย (Legislative Committee) ได้เขียนหมายเหตุใน
มาตรา 708.620 ว่า “A Receiver May be Appointed Where Writ of Execution would Not
Reach Certain Property and other Remedies Appear Inadequate” ซึ่งกล่าวถึงเหตุผลที่มี
นํ้าหนักในการแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่หมายบังคับคดีไม่สามารถ
นํายึดหรื ออายัดทรัพย์สินบางอย่าง และไม่มีแนวทางแก้ไขอื่นใดที่เหมาะสม ดังนั้น
การแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์จึงเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินที่ไม่มี
4

Code of Civil Procedure, § 708.620.
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รู ปร่ างเช่นอย่างทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากไม่มีวธิ ีการใดที่จะนํายึดหรื ออายัดได้
ตามกฎหมาย 1
คําสั่งในการแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ ควรกําหนดโดยชัดแจ้งว่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทใดที่ตกเป็ นสิ ทธิของผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ ผูท้ ี่มีอาํ นาจในการดูแล ควบคุม และ
ขายทรัพย์สินตามคําพิพากษา โดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ตอ้ งขอคําสั่งจากศาลให้ออกคําสั่งถึง
วิธีการที่จะใช้ในการขายทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อให้ท้ งั ฝ่ ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้รับทราบ
ประโยชน์อย่างหนึ่งในการแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ต่อฝ่ ายเจ้าหนี้ คือ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์จะถูกรวมเข้ากับจํานวนที่ตอ้ งชําระหนี้
ตามคําพิพากษา ซึ่งจะตกเป็ นภาระแก่ฝ่ายลูกหนี้ 2
การที่เจ้าหนี้หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์จะสื บหารายการทรัพย์สินของลูกหนี้ลูกหนี้ที่มี
อยูเ่ ป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก เนื่องจากลูกหนี้อาจปิ ดบัง ซุกซ่ อนหรื อเก็บไว้เป็ นความลับ กฎหมาย
จึงให้ช่องทางแก่เจ้าหนี้ในการสื บหาทรัพย์โดยการขอให้ศาลออกหมายเรี ยกลูกหนี้ (Order
to Appear) ให้เบิกความหรื อส่ งเอกสารต่อศาลเพื่อชี้แจงและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่มี หลังจากที่เจ้าหนี้ทราบถึงแหล่งทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว ก็อาจขอให้ศาลออกคําสั่ง
แก่ลูกหนี้ให้โอนสิ ทธิที่มีอยูใ่ นทรัพย์สินให้แก่ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์เพื่อจัดการและขายทรัพย์สิน
ต่อไป 3
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1.2 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย
1.2.1 กระบวนการชําระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
Peter A. Davidson, Using Receivers to Collect Judgments Against Intellectual
Property Assets [Online], available URL: http://www.ecjlaw.com/using-recievers-tocollect-judgments-against-intellectual-property-assets/, 2017 (December, 1).
2
Code of Civil Procedure, § 685.070 (a) (5).
3
Sacramento County Public Law Library & Civil Self Help Center, Discover
the Judgment Debtor’s Assets [Online], available URL: https://saclaw.org/wp-content/
uploads/sbs-debtors-examination.pdf, 2017 (November, 25).
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กระบวนการนี้กาํ หนดไว้ใน Chapter 7 ของ Bankruptcy Code โดย
ผูม้ ีสิทธิขอเข้าสู่ กระบวนการนี้ ได้แก่ ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ เมื่อศาลมีคาํ สั่งให้ชาํ ระกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้ดว้ ยการออก Order for Relief เจ้าหน้าที่ศาลจะทําการแจ้งแก่
ฝ่ ายเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทราบ โดยเฉพาะสํานักงานทรัสตีแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา (United States Trustee) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ดาํ เนินการแต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นทรัสตี (Trustee) ในการเข้า
จัดการกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่ งมีหน้าที่หลักในการขายทรัพย์สินของลูกหนี้
และแจกจ่ายให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ท้ งั หลาย รวมถึงเขียนรายงานถึงการขายและจัดการ
ทรัพย์สินต่อสํานักงานทรัสตีแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ คําสัง่ ให้ชาํ ระกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้ ยังส่ งผลให้เกิดสภาวะพักบังคับชําระหนี้ (Automatic Stay)
ซึ่งทําให้เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องหรื อบังคับคดีแก่ลูกหนี้อีก และลูกหนี้กไ็ ม่มีอาํ นาจ
ในการจัดการใด ๆ กับทรัพย์สินของตนได้อีก 1
1.2.2 กระบวนการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้
กระบวนการนี้กาํ หนดไว้ใน Chapter 11 ของ Bankruptcy Code โดย
ลูกหนี้สามารถยืน่ คําร้องต่อศาลล้มละลายในการยืน่ ขอฟื้ นฟูกิจการ โดยลูกหนี้ไม่จาํ ต้อง
รอให้มีการเข้าสู่ กระบวนการล้มละลายก่อนแต่อย่างใด เมื่อศาลมีการออก Order for Relief
มา จะส่ งผลให้เกิดสภาวะพักการชําระหนี้ (Automatic Stay) เหมือนอย่างเช่นกระบวนการ
ชําระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้ไม่มีอาํ นาจฟ้องร้องหรื อบังคับคดีแก่ลูกหนี้
อีก 2 ส่ วนลูกหนี้จะถูกเรี ยกว่า เป็ น Debtor in Possession และสามารถดําเนินธุรกิจต่อไป
ได้ 3 เมื่อเข้าสู่ กระบวนการนี้ ลูกหนี้มีเวลา 120 วัน ในการเสนอแผนฟื้ นฟูกิจการ ซึ่งใน
ช่วงเวลานี้เรี ยกว่า Exclusive Period บุคคลอื่นใดนอกจากลูกหนี้ไม่สามารถยืน่ เสนอ
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ธัญญานุช ตันติกลุ , “การบังคับคดีลม้ ละลายของลูกหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา,”
วารสารกรมบังคับคดี 11, 61 (มิถุนายน 2550): 9-17.
2
11 U.S.C., § 362 (a).
3
Ibid., § 1101 (1).
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แผนฟื้ นฟูกิจการได้ ลูกหนี้อาจขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาในการเสนอแผนได้ไม่เกิน
18 เดือน หากมีเหตุผลอันสมควร 1
การดําเนินงานตามแผนฟื้ นฟูกิจการไม่มีระยะเวลาจํากัดไว้แน่ชดั
โดยทัว่ ไปจะใช้เวลา 1-5 ปี ขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของแต่ละคดี หากมีการเจรจาต่อรอง
กับเจ้าหนี้รายใหญ่ก่อน อาจจะช่วยร่ นระยะเวลาได้มาก แต่กย็ งั ต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือน
2
ในขณะที่มีการดําเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการ อาจมีการแต่งตั้ง Official Committee
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของลูกหนี้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของเจ้าหนี้ท้ งั หลาย 3
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ มีความยืดหยุน่ แก่ตวั ผูซ้ ้ือทรัพย์สินในแง่
ที่สามารถเรี ยกเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ หรื อผลประโยชน์อนั เกี่ยวเรื่ องกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้กไ็ ด้ เนื่องจากบริ ษทั ลูกหนี้ยงั สามารถดําเนินการสร้างผลประโยชน์ต่อไปได้
และยังช่วยลดความรับผิดของลูกหนี้ เนื่องจากปฏิบตั ิตามแผนฟื้ นฟูกิจการ อีกทั้งผูซ้ ้ือ
ยังสามารถบังคับให้ลูกหนี้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ แต่มีขอ้ เสี ย คือ
ใช้ระยะเวลานานกว่าและแพงกว่าในการนัดประชุมตามแผนฟื้ นฟูกิจการเพื่อป้องกันสิ ทธิ
ของเจ้าหนี้
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1.3 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาอันเป็ นหลักประกัน
การนําทรัพย์ไปเป็ นหลักประกันการชําระหนี้ กําหนดไว้ใน Uniform
Commercial Code (UCC) ซึ่งมิได้ผา่ นการพิจารณาของสภาครองเกรส แต่เป็ นการยกร่ าง
กันนอกสภาที่ริเริ่ มโดยองค์กร American Law Institute และ องค์กร The National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws นําขึ้นเสนอต่อสภานิติบญั ญัติ
11 U.S.C., § 1121 (d).
2
Dennis F. Dunne and others, Restructuring and Insolvency in the United
States: Overview [Online], available URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters
.com/7-501-6870?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&
comp=pluk&bhcp=1, 2017 (December, 3).
3
11 U.S.C., §1102 (a) (1).
1
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ในแต่ละมลรัฐ จนได้รับการยอมรับเป็ นกฎหมายภายในของทั้ง 50 มลรัฐ ในเดือนมิถุนายน
พุทธศักราช 2544 เป็ นต้นมา 1
ทรัพย์สินทางปั ญญา เป็ นทรัพย์ที่สามารถนํามาเป็ นหลักประกันประเภททรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตน (Intangibles) ตามมาตรา 9 โดยลูกหนี้ตอ้ งตกลงให้เจ้าหนี้มีสิทธิในการบังคับ
ชําระหนี้เอาจากหลักประกันโดยเฉพาะเจาะจงหรื อเรี ยกว่า การทํา Security Agreement
ซึ่งจะก่อให้เกิดการยึดติด (Attachment) สิ ทธิของเจ้าหนี้เข้ากับทรัพย์อนั เป็ นหลักประกัน
ทันที โดยมิจาํ ต้องส่ งมอบทรัพย์อนั เป็ นหลักประกัน นอกจากนี้ สิ ทธิของเจ้าหนี้ใน
ตัวทรัพย์ยงั ครอบคลุมไปถึงสิ ทธิเกี่ยวเนื่องกับตัวทรัพย์ที่จะได้รับมาในอนาคตอีกด้วย 2
เมื่อเจ้าหนี้กบั ลูกหนี้ได้ตกลงทําสัญญา Security Agreement แล้วก็มีผล
ทางกฎหมายที่สามารถใช้ยนั ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ แต่ยงั ไม่สามารถนํามายันแก่
บุคคลภายนอกได้จนกว่าจะมีการทํา Perfection หรื อการทําให้สิทธิมีผลบริ บูรณ์ใช้ยนั แก่
บุคคลทัว่ ไปได้ การทําให้สิทธิบริ บูรณ์ (Perfection) สามารถทําได้ 4 วิธี คือ
1) การทํา Perfection โดยยืน่ Financial Statement
2) การทํา Perfection โดยการครอบครองทรัพย์
3) การทํา Perfection โดยการควบคุมทรัพย์
4) การทํา Perfection โดยอัตโนมัติ
เนื่องด้วยทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ าง จึงไม่อาจทํา
Perfection โดยการเข้าครอบครองหรื อควบคุมได้ ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาต้องทํา
Perfection ด้วยวิธีการยืน่ Financial Statement เท่านั้น ซึ่งเป็ นการยืน่ เอกสารรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อและที่อยูข่ องเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมถึงรายการทรัพย์สินที่นาํ มาใช้เป็ น
หลักประกันโดยสังเขป 3 เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจได้วา่ ลูกหนี้ได้นาํ ทรัพย์สินใดมาใช้
เป็ นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ โดยส่ วนมากจะอาศัยแบบฟอร์มมาตรฐานที่ราชการจัดไว้ให้
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สุ วทิ ย์ สุ วรรณ, “การประกันด้วยทรัพย์ตามหลักกฎหมายอเมริ กนั ,” วารสารกฎหมาย คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 28, 1 (มกราคม 2553): 47-48.
2
UCC, 9-204.
3
UCC, 9-503 and 9-504.
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เอกสารดังกล่าวต้องไปนําไปยืน่ แก่หน่วยงานที่แต่ละมลรัฐกําหนดไว้ และจะมีผลสมบูรณ์
ทันทีเมื่อมีการชําระค่าธรรมเนียมตามคําสั่งของนายทะเบียน โดย Financial Statement
ที่นาํ มาจดทะเบียนจะมีผลใช้บงั คับเพียงแค่ 5 ปี นับจากวันที่จดแจ้ง ซึ่งสามารถขอต่ออายุ
ได้คราวละ 5 ปี 1
สิ ทธิของเจ้าหนี้ในการบังคับเอาแก่หลักประกัน จะเริ่ มเมื่อลูกหนี้ผดิ สัญญา
ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา รวมถึงลูกหนี้ผดิ นัดชําระหนี้ ซึ่งส่ วนมาก
จะสังเกตได้จาก Default Clause ที่กาํ หนดอยูใ่ นสัญญาถึงสาเหตุที่เจ้าหนี้สามารถยกเลิก
สัญญาหรื อบังคับเอาแก่หลักประกันได้ เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะขาย ให้เช่า ให้ใช้สิทธิ หรื อ
จําหน่ายจ่ายโอนอย่างใด ๆ แก่ทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกันก็ยอ่ มได้ มิจาํ ต้องนําออก
ขายทอดตลาดเพื่อนํามาชําระหนี้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ เจ้าหนี้อาจเลือกที่จะยอมรับ
เอาทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกันมาเป็ นของตนได้ดว้ ยวิธีการที่เรี ยกว่า Strict Foreclosure
ซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยนิ ยอมต้องคัดค้านภายใน 20 วันนับแต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหนี้ 2 ทั้งนี้ เจ้าหนี้
มีสิทธิที่จะเลือกวิธีการบังคับเอาแก่หลักประกันด้วยวิธีใดก็ได้ เพียงต้องแสดงให้ศาล
และลูกหนี้เห็นว่า วิธีการนั้นสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์แก่ท้ งั เจ้าหนี้และลูกหนี้ 3
ด้วยลักษณะของการนําทรัพย์มาเป็ นหลักประกัน เจ้าหนี้ไม่จาํ ต้องครอบครองทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกัน เมื่อจะบังคับชําระหนี้จึงต้องสื บเสาะหาข้อมูลเพื่อติดตาม
ยึดทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกันเสี ยก่อน ซึ่ง UCC มาตรา 9-609 ให้อาํ นาจแก่เจ้าหนี้
ในการนํายึดทรัพย์สินได้เองโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการของศาล หากไม่เป็ นการขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้อยของสังคม 4 และหากเจ้าหนี้ตอ้ งการบังคับหลักประกันด้วยการจําหน่าย
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UCC, 9-515.
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Ibid., 9-620.
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รชต จําปาทอง, “ปัญหาหลักประกันตามราชพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ
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เจ้าหนี้มีหน้าที่ตอ้ งบอกกล่าวแก่ลูกหนี้ถึงรายละเอียดของวัน เวลา และสถานที่ใน
การจําหน่ายทรัพย์
1.4 การยึดและอายัดทรัพย์ สินทางปัญญา
1.4.1 การบังคับคดีกบั ลิขสิ ทธิ์
ศาลสู งของประเทศสหรัฐอเมริ กา (United States Supreme Court) ได้
วางหลักกฎหมายมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 19 ในคดี Stephens v. Cady ซึ่งพิพาทกันใน
ลิขสิ ทธิ์ของแผนที่ โดยศาลสู งตัดสิ นว่า สิ ทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างไม่อยูใ่ นขอบเขต
การยึด อายัด หรื อขายทอดตลาดตามกระบวนการบังคับคดี 1 แต่อาจใช้กระบวนการที่
เรี ยกว่า Creditor’s Bill ซึ่งโจทก์จะต้องยืน่ คําร้องขอให้ศาลออกคําสั่ง ซึ่งศาลจะมีคาํ
พิพากษาให้ลูกหนี้โอนทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างให้แก่เจ้าหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดใน
กฎหมายเฉพาะ ทั้งนี้ ศาลสู งได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมในคดี Stevens v. Gladding ว่า สิ ทธิใน
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างไม่ได้ดาํ รงอยูใ่ นรัฐหรื อเขตใดเขตหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ดาํ รงอยูท่ วั่
สหรัฐอเมริ กา
ซึ่งตามกฎหมายหรื อตามธรรมชาติไม่มีแหล่งที่อยูแ่ น่นอน จึงไม่สามารถบังคับได้ใน
กระบวนการของศาลที่มีอาํ นาจจํากัดเพียงในเขตรัฐของตน 2
21

22

Stephens v. Cady, 55 U.S. 14 How 528 (1852), “A Copyright is a “Property in
Notion, and has no Corporeal Tangible Substance,” and is not the Subject of Seizure
and Sale by Execution. It can be Reached by a Creditor’s Bill in Chancery, but in such
Case the Court Would Probably have to Decree a Transfer in the Mode Pointed out in
the Act of Congress.”
2
Stevens v. Gladding, 58 U.S. 17 How 447 (1854), “Incorporeal Rights do not
Exist in any Particular State or District; they are Coextensive with the United States.
There is Nothing in any Act of Congress, or in the Nature of the Rights Themselves, to
Give them Locality anywhere, so as to Subject them to the Process of Courts having
Jurisdiction Limited by the Lines of States and Districts.”
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ในคดี Ager ห้ามมิให้เจ้าหนี้เข้ายึดหรื ออายัดสิ ทธิ โดยอาศัยหมายบังคับคดีตามวิธีการบังคับคดีทว่ั ไป แต่ให้อาํ นาจในการบังคับคดีผา่ นทางผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์
(Receiver) เพื่อดําเนินการต่อได้ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายนั้น ในทางปฏิบตั ิ ผูท้ ี่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์มกั จะเป็ นทรัสตีในคดีลม้ ละลาย (Bankruptcy Trustee)
ผูซ้ ่ ึงมีชื่อเสี ยง มีทกั ษะ และมีประสบการณ์ในการขายทอดตลาดลิขสิ ทธิ์และสิ ทธิบตั ร
มาแล้วอย่างโชกโชนในกระบวนการล้มละลาย 1
ศาลในคดี McClasky v. Harbison-Walker Refractories วางหลักว่า
เมื่อศาลได้ออกคําสั่งให้บงั คับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําร้องขอของเจ้าหนี้
(Creditor’s Bill) โดยให้ทาํ สัญญาโอนสิ ทธิในทรัพย์สิน แม้สัญญาดังกล่าวจะต้องทํา
หนังสื อ แต่กไ็ ม่มีความจําเป็ นต้องให้ลูกหนี้เป็ นผูล้ งลายชื่อในสัญญาเองเสมอไป ในการนี้
ศาลพิเศษ (Court of Chancery) อาจแต่งตั้งผูจ้ ดั การทรัพย์สิน (Trustee) เพื่อให้เข้าทํา
สัญญาโอนสิ ทธิในทรัพย์สินแก่ผซู ้ ้ือ ศาลในคดีน้ ีจึงอนุญาตให้ Sheriff’s Office Pittsburgh
ของรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการขายสิ ทธิบตั รโดยใช้หมาย
บังคับคดี (Writ of Fieri Facias) โดยศาลเปรี ยบเจ้าพนักงานท้องถิ่น (Sheriff) เหมือนตัวแทน
ของลูกหนี้ที่สามารถทําหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สินแทนลูกหนี้ได้ 2 การขายทอดตลาด
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นในคดีน้ ี ใช้วธิ ี การเดียวกันกับการขายทอดตลาด โดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์
(Receiver) ในคดี Ager
แต่อย่างไรก็ตาม ผูพ้ ิพากษา Maris ซึ่งเป็ นองค์คณะในคดีน้ ีไม่เห็นด้วย
กับเสี ยงส่ วนใหญ่ เนื่องจากเห็นว่า กฎหมายของรัฐเพนซิลเวเนีย 3 กําหนดให้ผูถ้ ือสิ ทธิ บตั ร
ตัวแทน หรื อผูจ้ ดั การทรัพย์สินที่กาํ หนดโดยศาลเท่านั้นที่สามารถเข้าทําสัญญาโอนสิ ทธิ
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David J. Cook, Post-Judgment Remedies in Reaching Patents, Copyrights
and Trademarks in the Enforcement of a Money Judgment, 9 Nw. J. Tech. & Intell.
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แทนลูกหนี้ได้ โดย Maris เชื่อว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้มีลกั ษณะเหมือนผูจ้ ดั การ
ทรัพย์สินหรื อตัวแทนที่เข้าทําสัญญาเพื่อประโยชน์ของลูกหนี้ จึงควรกลับไปใช้หลักการ
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver) ในคดี Ager เมื่อพิจารณาความเห็นของ Judge Maris จึงเป็ น
ที่น่าสนใจว่าหากคดีทาํ นองนี้ข้ ึนสู่ ศาลในรัฐอื่น จะยังคงตัดสิ นตามเดิมหรื อไม่
ในขณะที่การขายทรัพย์โดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ในคดี Ager มีความเชื่อมโยง
ในลําดับของการโอนสิ ทธิ (Chain of Title) แต่การขายทรัพย์โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน
คดี McClasky ทําลายลําดับของการโอนสิ ทธิ ซึ่งมีผลทําให้ชื่อของผูถ้ ือสิ ทธิขาดตอนไป
เมื่อเกิดคดีละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในศาลเขตอื่น ๆ อาจถูกฝั่งตรงข้ามโต้แย้ง
สิ ทธิในเรื่ องอํานาจฟ้อง เนื่องจากสิ ทธิขาดตอนไป 1
การบังคับคดีโดยแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ได้รับการรับรองและนํามาใช้
โดยศาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในคดี Peterson v. Sheriff โดยศาลออกคําสั่งเรี ยกลูกหนี้ตาม
คําพิพากษามาสอบสวนถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ (Judgment Debtor’s Examination) และออก
คําสั่งให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาโอนสิ ทธิในลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร หรื อทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอื่นให้แก่ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์2 โดยอาศัยอํานาจ ตามมาตรา 708.205 (a) หากลูกหนี้
ตามคําพิพากษาไม่ปฏิบตั ิตาม ถือเป็ นการละเมิดอํานาจศาล และอาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ศาล
หรื อตัวผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ดาํ เนินการโอนสิ ทธิได้ 3
เมื่อปี ค.ศ. 2014 ศาลในคดี Hendricks v. Clinton ได้ยนื ยันถึงการแต่งตั้ง
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์เพื่อดําเนินการขายลิขสิ ทธิ์ ในงานดนตรี กรรม คดีน้ ีนกั ดนตรี นามว่า Clinton
ถูกฟ้องโดยสํานักงานกฎหมายที่เคยทํางานให้เขาเอง เนื่องจากไม่ได้รับค่าจ้างตามที่
ตกลงกัน โดยศาลมีคาํ พิพากษาให้ชาํ ระเงินถึง 1.7 ล้านดอลล่าร์ สํานักงานกฎหมายได้ยนื่ ขอ
ต่อศาลให้เรี ยกตัว Clinton มาสอบถึงถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ (Judgment Debtor’s Examination)
ขอให้ศาลออกคําสัง่ แต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Appointment of a Receiver) และขอให้ศาล
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ออกคําสั่งให้ลูกหนี้โอนลิขสิ ทธิ์ในงานดนตรี กรรมแก่ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์เพื่อจัดการและ
ขายทรัพย์สินต่อไป ศาลเห็นด้วยตามคําขอ 1
1.4.2 การบังคับคดีกบั สิ ทธิ บตั ร
ภายใต้กฎหมายสิ ทธิ บตั รของประเทศสหรัฐอเมริ กา กําหนดว่า
การโอนสิ ทธิในสิ ทธิบตั รหรื อผลประโยชน์จากสิ ทธิบตั รต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มิฉะนั้นจะเป็ นโมฆะ 2 ซึ่งหลักการนี้กถ็ ูกนํามาใช้ในคดีตน้ แบบอย่าง Ager v. Murray
โดยศาลสู งกล่าวว่า
“. . . The Proceeds of the Sale Applied to the Payment of the Judgment
Debt, and the Defendant, Wilson Ager, be Required to Execute such Assignment as
may be Necessary to Vest Title in the Purchaser or Purchasers, in Conformity with the
Patent Laws . . .”3
มีความหมายว่า ในกระบวนการขายทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชําระหนี้
ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตอ้ งดําเนินการโอนสิ ทธิให้สอดคล้องตามกฎหมายสิ ทธิบตั ร
เพื่อให้สิทธิตกเป็ นของผูซ้ ้ือทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์
ศาลในคดี Finnegan v. Finnegan ได้ยนื ยันหลักกฎหมายดังกล่าวด้วย
เช่นกัน ศาลกล่าวว่า “The Mere Appointment of a Receiver does not Itself Vest in Him
the Title to the Patents” หมายความว่า เพียงแค่การแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ไม่ได้ทาํ ให้สิทธิ
ในสิ ทธิบตั รโอนไปด้วย โดยให้คาํ อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า
“It has been Held that a Judgment-Debtor Owning a Patent may be
Compelled, upon Examination in Proceedings Supplementary to Execution, to Assign
by Proper Instrument all His Rights in a Patent to a Receiver Appointed to Dispose of
It in Aid of Execution”
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ลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่มีสิทธิในสิ ทธิบตั รอาจถูกบังคับในกระบวนการพิจารณาความให้
โอนสิ ทธิดงั กล่าวแก่ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ดว้ ยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนําไปใช้ในการบังคับคดี
ต่อไป 1
คําพิพากษาในคดี Ager หรื อ Finnegan ล้วนมาจากแนวคิดที่วา่ เจ้าหนี้
ไม่สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างเนื่องด้วยลักษณะพิเศษของทรัพย์สินนั้น
การโอนของลูกหนี้ให้แก่ผซู ้ ้ือไม่วา่ โอนด้วยความเต็มใจหรื อไม่เต็มใจ ก็ตอ้ งทําโดย
ลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น เพื่อให้ผซู ้ ้ือได้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่สมบูรณ์ ในคดี Pacific Bank และคดี Ager
ห้ามมิให้เจ้าหนี้เข้ายึดหรื ออายัดสิ ทธิบตั รโดยอาศัยหมายบังคับคดีตามวิธีการบังคับคดี
ทัว่ ไป แต่ให้อาํ นาจในการบังคับคดีผา่ นทางผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver) เช่นเดียวกับ
การบังคับคดีกบั ลิขสิ ทธิ์
1.4.3 การบังคับคดีกบั เครื่ องหมายการค้า รู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ชื่อทางการค้า
คดี Dorothy ทําธุ รกิจเกี่ยวกับรองเท้า โดยใช้กลไกของกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปั ญญาในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเป็ นเจ้าของสิ ทธิในลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ รู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เครื่ องหมายการค้า และชื่อโดเมน Dorothy ประสบ
ความสําเร็จอย่างมหาศาลในการประกอบธุรกิจผ่านสิ ทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในทรัพย์สินทาง
ปัญญา แต่ความสําเร็จนี้เริ่ มสะดุดเมื่อคู่แข่งทางการค้าในต่างประเทศเริ่ มผลิตรองเท้า
ที่ใหม่กว่าและถูกกว่า เธอจึงหยุดจ่ายเงินแก่ผจู ้ ดั จําหน่าย (Supplier) ซึ่งเป็ นต้นเหตุที่นาํ มา
ซึ่งการฟ้องคดีเรี ยกค่าเสี ยหาย และดําเนินการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทางปั ญญา
Dorothy เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าชื่อว่า “Dorothy’s Ruby Slippers”
และเป็ นเจ้าของรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รองเท้าที่มีรูปทรงและการออกแบบเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ซึ่งสิ ทธิในเครื่ องหมายการค้าและสิ ทธิในรู ปลักษณ์ขอผลิตภัณฑ์ได้รับ
ความคุม้ ครองแยกต่างหากจากกันตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Lanham Act) 2 เครื่ องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า
หมายความถึง คํา ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย หรื อหลายอย่างรวมกัน ที่ถูกใช้
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โดยบุคคล หรื อที่เจตนาใช้ในทางการค้าโดยสุ จริ ต เพื่อที่จะระบุช้ ีชดั และแยกแยะ
ความแตกต่างของสิ นค้าว่าแตกต่างจากสิ นค้าที่ผลิตและขายโดยบุคคลอื่น และเพื่อระบุถึง
แหล่งที่มาของสิ นค้า 1 ส่ วนรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มิได้บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า แต่ศาลสู งได้ให้คาํ อธิบายไว้วา่ เป็ นการออกแบบหรื อหีบห่อภาชนะ
บรรจุของผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายที่สอง (Secondary Meaning) ที่เพียงพอจะระบุถึง
แหล่งผลิตและที่มาของผลิตภัณฑ์น้ นั 2
ในคดี Dorothy ยังแสดงให้ถึงแนวทางการบังคับคดีของเครื่ องหมาย
การค้า (Trademark) และรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Trade Dress) ซึ่งใช้กระบวนการ
บังคับคดีโดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์เช่นเดียวกับลิขสิ ทธิ์และสิ ทธิบตั ร ด้วยลักษณะของเครื่ องหมาย
การค้าที่เป็ นทรัพย์สินที่ดาํ รงอยูด่ ว้ ยความนิยม ความมีชื่อเสี ยง หรื อทรัพย์สินที่มีรูปร่ าง
ของธุ รกิจ 3 เช่น ชื่อทางการค้า (Trade Name) สายผลิตภัณฑ์ (Product Line) รายนามลูกค้า
(Customer List) ทรัพย์สินทางธุรกิจ (Business Assets) ศาลอาจอนุญาตให้บงั คับคดีกบั
เครื่ องหมายการค้าและรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยมิตอ้ งโอนทรัพย์สินที่มีรูปร่ าง
รวมไปด้วย 4
การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทต่าง ๆ สามารถยึดหรื ออายัด
ได้โดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ที่ศาลแต่งตั้งขึ้น โดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์จะมีอาํ นาจหน้าที่ในการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินรวมถึงการขายทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่ท้ งั ตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้
ซึ่งหลักการนี้เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปในทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริ กา
34
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1.5 มาตรการการประเมินราคาทรัพย์ สินทางปัญญา
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริ กายังไม่มีหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการบังคับคดีโดยตรง ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาคู่มือการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง (Intangible Property Valuation Guidelines) ที่จดั ทําภายใต้
การกํากับดูแลของกรมสรรพากร (Internal Revenue Service--IRS) มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการศึกษา
บทนําของคู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง กล่าวว่า คู่มือนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางแก่เจ้าพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่า
(ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า ผูป้ ระเมินมูลค่า) ทั้งในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การแก้ปัญหา
และการรายงานปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง โดยผูป้ ระเมิน
มูลค่าต้องสามารถประเมินมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผลตามแนวทางที่กาํ หนดในคู่มือนี้ 1
คู่มือดังกล่าว ครอบคลุมถึงทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง 6 ประเภท ได้แก่
1) คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
2) สิ ทธิบตั ร สิ่ งประดิษฐ์ สู ตร กระบวนการ การออกแบบ ลวดลาย ความลับ
ทางการค้า หรื อความรู ้เชิงปฏิบตั ิ
3) ลิขสิ ทธิ์ และวรรณกรรม ดนตรี กรรม หรื อศิลปกรรม
4) เครื่ องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรื อสิ่ งบ่งชี้ทางการค้า
5) แฟรนไชส์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรื อสัญญา
6) วิธีการ โปรแกรม ระบบ กระบวนการ โครงการ การสํารวจ การศึกษา
การคาดการณ์ การประมาณการ รายชื่อลูกค้า หรื อข้อมูลทางเทคนิค
นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน
กับทรัพย์สินที่กล่าวไปแล้วข้างต้น กล่าวคือ ทรัพย์สินที่มีไม่ได้มีมูลค่าจากคุณลักษณะ
38
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ทางกายภาพ แต่มาจากคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการใช้สติปัญญาในการสร้างทรัพย์สิน
นั้น (Intellectual Content)
คู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง ได้แบ่งขั้นตอนการประเมินมูลค่า
ออกเป็ น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนา (Developing) (2) การระงับข้อพิพาท
(Resolution) และ (3) การจัดทํารายงาน (Reporting)
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนา (Developing) ขั้นตอนการพัฒนานี้ ตามคู่มือแบ่ง
ออกไปเป็ นอีก 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
1) การวางแผน (Planning) ผูป้ ระเมินมูลค่าต้องมีการวางแผนการประเมินมูลค่า
โดยหัวหน้าผูร้ ับผิดชอบจะต้องช่วยกํากับ ตรวจสอบ และให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ในทุกขั้นตอน เนื่องจากคุณภาพของแผนงานจะส่ งผลต่อคุณภาพของการประเมินมูลค่า
2) การกําหนดขอบเขต (Identifying) ผูป้ ระเมินมูลค่า ควรกําหนดขอบเขต
ของงานที่จาํ เป็ น โดยระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) ทรัพย์สินที่ถูกประเมินมูลค่า
(2) ผลประโยชน์ที่ถูกประเมินมูลค่า ซึ่ งรวมถึงรู ปแบบของความเป็ นเจ้าของ
สิ ทธิตามสัญญา หรื อสิ ทธิ การใช้ประโยชน์ ผลประโยชน์ถูกจํากัดแต่เพียงผูเ้ ดียวหรื อ
หลายคน
(3) วันที่ประเมินมูลค่า
(4) วัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่า
(5) วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
(6) คําแถลงการณ์การประเมินมูลค่า
(7) มาตรฐานและนิยามของมูลค่า
(8) สมมติฐาน
(9) ข้อจํากัดและเงื่อนไข
(10) ข้อจํากัดของขอบเขต
(11) ข้อจํากัดหรื อข้อตกลง หรื อปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อมูลค่า
(12) แหล่งที่มาของข้อมูล
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3) การรวบรวมข้อมูล (Documenting) ผูป้ ระเมินมูลค่า ควรได้รับข้อมูลทั้งหลาย
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจําเป็ นต่อการทําให้ได้งานที่ได้รับมอบหมายสําเร็จผล ผูป้ ระเมินมูลค่าควร
เริ่ มต้นด้วยการกําหนดบทนิยามและวิเคราะห์วา่ สิ่ งใดก่อให้เกิดทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ าง
เนื่องจากทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างมากจากหลากหลายรู ปแบบ ทรัพย์สินที่มีรูปร่ างที่มีคุณค่า
เชิงเศรษฐกิจ ควรจะ
(1) มีคุณลักษณะเฉพาะและมีคาํ อธิบายอย่างเป็ นรู ปธรรม
(2) มีกฎหมายรับรองและคุม้ ครอง ซึ่งอาจรวมเข้ากับหน่วยทรัพย์สิน
ที่ใหญ่กว่าได้
(3) สามารถให้เอกชนเป็ นเจ้าของได้ และสามารถจําหน่าย จ่าย โอน
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(4) สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สามารถคํานวณนับได้
(5) มีศกั ยภาพในการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
การกําหนดคํานิยามของทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างอาจกําหนดตามความหมายที่บญั ญัติไว้
ในประมวลรัษฎากร (Internal Revenue Code) มาตรา 936 (h) (3) (B) และ Treasury
Regulation section 1.482-4 (b)
ผูป้ ระเมินมูลค่า ควรตระหนักว่า ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างบางประเภทอาจ
เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา ที่ส่วนมากจะมีการจดทะเบียนเพือ่ คุม้ ครองสิ ทธิภายใต้กฎหมาย
ของสหพันธรัฐหรื อมลรัฐ ซึ่งอาจมีความเชื่องโยงมูลค่าได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ถูกนํามาประเมิน ได้แก่
(1) ต้นทุน วันที่ และวิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
(2) วันที่ทรัพย์สินถูกประเมินมูลค่า
(3) การประเมินมูลค่าเพิม่ เติม และวันที่ทรัพย์สินถูกประเมินมูลค่าเพิม่ เติม
(4) ข้อมูลในสัญญาหรื อข้อบันทึกความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การขาย
หรื อการจําหน่ายทรัพย์สินที่ถูกประเมินมูลค่า
(5) สภาพเศรษฐกิจของตลาดโดยรวม และตลาดของทรัพย์สินที่ถูกประเมิน
มูลค่า
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(6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่ผปู ้ ระเมินมูลค่าเห็นว่า เหมาะสมควรค่าแก่การนํามา
พิจารณา

4) การวิเคราะห์ (Analyzing) ขั้นตอนนี้เป็ นการนําข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินมูลค่ามาวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์
ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าที่ควรนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่
(1) การวิเคราะห์เชิงลึกถึงสิ ทธิและความเสี่ ยงของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
(2) สภาพตลาดช่วงที่ใกล้เคียงกับวันประเมินมูลค่า
(3) ความต้องการของตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของทรัพย์สิน
ที่ถูกประเมินมูลค่า
(4) ผลกระทบของข้อจํากัดด้านสัญญาหรื อด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) ทรัพย์สินที่ถูกประเมินจําเป็ นต้องพัฒนาเพิ่มเติมหรื อไม่ ถ้าจําเป็ น
ให้คาํ นวณระยะเวลาที่ทรัพย์สินพร้อมเข้าสู่ ตลาดด้วย
การวิเคราะห์ถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
(1) ข้อเท็จจริ งทั้งหลายในธุรกรรม
(2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทําสัญญาหรื อทําธุรกรรม ซึ่ งรวมถึงข้อตกลง
เอกสารประกอบ และกําหนดการ
(3) ข้อกฎหมาย การบัญชี การเงิน ความเห็นทางเศรษฐกิจ และบันทึก
ข้อความ
(4) ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และบทบาทของบุคคลเหล่านั้น
(5) รู ปแบบการจ่ายหรื อการรับประโยชน์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกรรม อาจโยงไปถึงทรัพย์สินหรื อบริ การอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลัก ซึ่งควรจะถูกนํามาพิจารณาร่ วมด้วย
การวิเคราะห์ถึงความเสี่ ยงรู ปแบบต่าง ๆ ต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
(1) ความเสี่ ยงด้านการวิจยั และพัฒนา ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความสําเร็จหรื อ
ความล้มเหลวในการวิจยั
(3) ความเสี่ ยงด้านการผลิต ซึ่งพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่าย
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(4) ความเสี่ ยงด้านการตลาด ซึ่งมีความผันผวนด้านต้นทุน ความต้องการ
และราคา รวมถึงความเสี่ ยงด้านการแข่งขันในตลาด และความเสี่ ยงในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
(5) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับภาครัฐ
(6) ความเสี่ ยงด้านกฎหมายอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนทางกฎหมายในการยืน่ ขอ
ความคุม้ ครองสิ ทธิในตัวผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการ
วิธีการประเมินมูลค่า มีหลากหลายวิธี ซึ่ งจะเลือกใช้วธิ ีการใดในการประเมิน
มูลค่านั้นต้องขึ้นอยูก่ บั ว่าวิธีการใดสามารถบ่งชี้มูลค่าของทรัพย์สินนั้นได้อย่างดีที่สุด
ตัวอย่างของวิธีประเมินมูลค่าพื้นฐานที่นาํ มาใช้กบั การประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ าง
(1) วิธีการประเมินจากราคาตลาด (Market Based Methods) การประเมิน
มูลค่าตามวิธีน้ ี จะอิงกับราคาขายของทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างที่คล้ายคลึงกันภายใต้เงื่อนไข
ทางการตลาดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งวิธีการนี้ตอ้ งอาศัยการเคลื่อนไหวของตลาดตาม
ความเป็ นจริ ง เช่น อัตราค่าตอบแทนการใช้สิทธิในธุ รกรรมที่คู่สัญญาต่างเป็ นอิสระต่อกัน
(Arms-Length Transactions)
(2) วิธีการประเมินจากต้นทุน (Cost-Based Methods) การประเมินตามวิธีน้ ี
จะพิจารณาจากต้นทุนในการผลิตทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างซํ้า หรื อค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ทรัพย์สินนั้นมา (The “Make or Buy” Decision) โดยใช้ตน้ ทุนในอดีต (Historical Costs)
หรื อต้นทุนการในการผลิตซํ้า (Reproduction Costs) ซึ่งยากต่อการประมาณราคาตลาด
อย่างเป็ นธรรม (Fair Market Value) เนื่องจากปั ญหาที่เกี่ยวพันกับความล้าสมัยทางเศรษฐกิจ
หรื อศักยภาพในการคํานวณรายได้ในอนาคต
(3) วิธีการประเมินจากรายได้ (Income-Based Methods) วิธีการประเมินนี้
ให้ความสําคัญกับความสามารถในการหารายได้ของทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ าง ซึ่ งประเมิน
มูลค่าได้จากมูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับตลอด
ช่วงอายุของทรัพย์สิน วิธีการนี้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของการประมาณการ รายได้ในอนาคต
ระยะเวลาในการหารายได้ และความเสี่ ยงที่อาจกระทบกับรายได้ที่คาดการณ์ไว้
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ส่ วนมากแล้วมักคํานวณมูลค่าปัจจุบนั (Net Present Value--NPV) ด้วยวิธีการคํานวณ
กระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow Method)
(4) วิธี Monte Carlo วิธีการนี้คล้ายคลึงกับวิธีการคํานวณกระแสเงินสดคิดลด
ต่างกันตรงที่วธิ ีน้ ีต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ (Probability) โดยอาศัย
ข้อมูลทางสถิติในการประมาณการมูลค่า
(5) วิธี Option Valuation Methods นํามาปรับใช้กบั ทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง
ที่มีช่วงชีวิตยาวและมีความเสี่ ยงสู ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการเริ่ มต้นสู ง แต่การคืนทุน
ต้องอาศัยระยะเวลานาน
ผูป้ ระเมินควรทําการวิเคราะห์เชิงลึกว่าวิธีการประเมินมูลค่าวิธีใดที่เหมาะสม
แก่ทรัพย์สินที่ถูกนํามาประเมิน และควรให้เหตุผลที่เลือกใช้วธิ ี การนี้ รวมถึงเหตุผล
ที่ไม่เลือกใช้วธิ ีการอื่น
ผูป้ ระเมินควรตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของวิธีการประเมินมูลค่า ซึ่ งมา
จากสมมติฐานทั้งหลายที่ต้ งั ขึ้นและตัวแปรที่ใช้ รวมถึงแผนการ อัตราคิดลด และอายุ
ที่เหลืออยูข่ องทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีรูปร่ างบางอย่าง ต้องพิจารณาถึงการวิจยั และพัฒนา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต กระบวนการผลิตและวิศวกรรม การสกัด การประกอบ
การซื้อและบริ หารจัดการวัตถุดิบ การตลาดและการกระจายสิ นค้า การบัญชี การเงิน
กฎหมายและการบริ การจัดการ ข้อมูลเหล่านี้ควรนํามาเป็ นส่ วนหนึ่งขอต้นทุนใน
การประเมินมูลค่าด้วย
ผูป้ ระเมินมูลค่าควรระบุถึงทรัพย์สินที่นาํ มาใช้ในการเปรี ยบเทียบ หากเป็ น
ไปได้ควรระบุถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกทรัพย์สินที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ มาตรฐาน
ของการเปรี ยบเทียบโดยทัว่ ไปจะพิจารณาถึงมุมมองการใช้ประโยชน์ เงื่อนไขในสัญญา
ความเสี่ ยง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และทรัพย์สินหรื อบริ การที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทรัพย์สิน
ที่นาํ มาใช้เปรี ยบเทียบควร
(1) ถูกนํามาใช้กบั ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ในอุตสาหกรรมหรื อตลาดเดียวกัน
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(2) มีศกั ยภาพในการสร้างประโยชน์คล้ายกัน โดยวัดจากมูลค่าปัจจุบนั
(Net Present Value) ของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริ ง รวมถึงมูลค่าทุนที่นาํ มาลงทุน
ค่าใช้จ่ายตั้งต้น และความเสี่ ยงที่อาจได้รับ
(3) มีเงื่อนไขคล้ายกัน เช่น สิ ทธิในการใช้ประโยชน์ สิ ทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว
ข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ ระยะเวลา สิ ทธิในการรับเทคโนโลยีที่พฒั นาขึ้น (Grant-Back
Rights) และการใช้งาน
(4) อยูใ่ นระดับการพัฒนาเดียวกัน และ มีเอกลักษณ์อย่างเดียวกัน
วิธีการประเมินจากราคาตลาด ควรพิจารณาถึง
(1) การเคลื่อนไหวของตลาดตามจริ งที่เกี่ยวโยงกับทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง
ที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ
(2) การทําธุรกรรมในอดีตของทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ
(3) ราคาของทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ
(4) ธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาที่เป็ นอิสระต่อกัน
วิธีการประเมินจากต้นทุน เริ่ มจากการคํานวณหาต้นทุนที่ใช้ในการผลิต
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างซํ้า โดยใช้วธิ ีคาํ นวณจากต้นทุนในอดีตที่ผา่ นมา โดยมี
การปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
วิธีการประเมินจากรายได้ ต้องพิจารณาถึง
(1) ความสามารถในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างที่นาํ มา
ประเมิน และการคาดการณ์ถึงกระแสรายได้ในอนาคต
(2) อายุที่เหลืออยูข่ องทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง อายุในการหาประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ คือ เกิดขึ้น (Introduction) เติบโต
(Growth) สมบูรณ์ (Maturity) และสิ้ นไป (Decline)
(3) ความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อการได้รับผลประโยชน์ โดยคํานวณจาก
อัตราคิดลด ซึ่งสะท้อนถึงโอกาส ต้นทุนส่ วนทุน ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคล่อง ดอกเบี้ย
และเบี้ยประกันความเสี่ ยง
ผลลัพธ์สุดท้ายของการประเมินมูลค่า ควรสะท้อนให้เห็นถึงการใช้วธิ ีการ
ที่เหมาะสม ความซื่อตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์ ทําให้
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ผูอ้ ่านคล้อยตามความเห็นของผูป้ ระเมินมูลค่าได้ อีกทั้งผูป้ ระเมินควรแน่ใจว่าผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้ ควรเขียนถึงข้อสันนิษฐานทั้งหมด ข้อจํากัด
ความเห็นและสรุ ปผล
5) การจัดทํารายงาน (Workpapers) รายงานควรบันทึกถึงขั้นตอนที่ใช้ใน
การประเมิน เทคนิคที่ใช้ และแสดงพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อเท็จจริ งและข้อสรุ ปไว้
ในรายงานฉบับสมบูรณ์ ผูป้ ระเมินต้องกรอกข้อมูลการปฏิบตั ิงานตามแบบฟอร์ม Form
9984, Examining Officer’s Activity Record ซึ่งต้องระบุถึง
(1) ขั้นตอนการประเมินผล และระยะเวลา
(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ สังกัด ความรับผิดชอบ เป็ นต้น
(3) เอกสารที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจสอบ
6) การตรวจสอบ (Reviewing) ในการตรวจสอบการประเมินมูลค่า ผูป้ ระเมิน
มูลค่าควรให้ความเห็นที่เพียงพอและเหมาะสมไว้ในรายงาน และต้องเปิ ดเผยถึงกระบวนการ
ตรวจสอบที่นาํ มาใช้
ผูป้ ระเมินมูลค่าควร
(1) ระบุความเห็นและข้อสรุ ปของผูป้ ระเมิน รวมถึงวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบ
(2) ระบุรายงานที่ตอ้ งตรวจสอบ ทรัพย์สินที่ถูกประเมิน วันที่ทาํ การประเมิน
และวันที่ทาํ การตรวจสอบ
(3) ระบุขอบเขตของกระบวนการตรวจสอบ
(4) ตัดสิ นความสมบูรณ์ของรายงานภายใต้การตรวจสอบ
(5) ตัดสิ นความเพียงพอและความเกี่ยวข้องของข้อมูล และความเหมาะสม
ในการปรับใช้ขอ้ มูล
(6) ตัดสิ นความเหมาะสมของวิธีที่นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่า เทคนิคที่ใช้
และหาเหตุผลสําหรับการไม่เห็นด้วยกับวิธีการประเมินวิธีอื่น
(7) ตัดสิ นถึงความเหมาะสมและความมีเหตุมีผลในการวิเคราะห์ การให้
ความเห็น และบทสรุ ปในรายงานภายใต้การตรวจสอบ
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หากไม่เห็นด้วยกับรายงานที่ตรวจสอบ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องข้อสันนิษฐาน วิธีการประเมิน
มูลค่า หรื อบทสรุ ป ผูป้ ระเมินมูลค่าควรนําเสนอข้อเท็จจริ งเพิ่มเติม หาข้อมูล และวิเคราะห์
เพื่อหามูลค่าที่เหมาะสมสําหรับทรัพย์สินที่นาํ มาประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 การระงับข้อพิพาท (Resolution) เมื่อตรวจสอบพบเจอปั ญหา
ผูป้ ระเมินมูลค่าต้องพยายามระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ โดย
พิจารณาจากข้อเท็จจริ งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องรอบด้าน การปฏิบตั ิงานอย่างน่าเชื่อถือของ
ผูป้ ระเมินมูลค่าจะช่วยแก้ไขปัญหา โดยมิตอ้ งนําเข้าสู่ กระบวนพิจารณาความในศาล
ในการหาบทสรุ ปหรื อผลลัพธ์ของการประเมินมูลค่า ผูป้ ระเมินมูลค่าต้องมี
ข้อมูลอย่างครบถ้วน และทําการตัดสิ นใจอย่างผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นโดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลทั้งหลายที่มี แต่หากผูป้ ระเมินมูลค่ามีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ก็ยงั ไม่ควรทําการตัดสิ นใจ
จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผูป้ ระเมินมูลค่า
ต้องสามารถตัดสิ นใจได้อย่างเป็ นอิสระ ภายใต้คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดย
ปราศจากอคติ ไม่เข้าข้างฝ่ ายใดเป็ นพิเศษ และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํารายงาน (Reporting) ผูป้ ระเมินมูลค่าควรจัดทํารายงานถึง
สิ่ งที่ได้คน้ พบจากการประเมินมูลค่า วัตถุประสงค์หลักในการจัดทํารายงานผลการประเมิน
มูลค่าก็เพื่อโน้มน้าวให้ผอู ้ ่านเห็นด้วยกับผลลัพธ์ที่ปรากฏในรายงาน โดยรายงานควรระบุ
ข้อมูลที่จาํ เป็ นทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า และแสดงถึงที่มาของผลลัพธ์น้ นั ควรระบุวธิ ี การที่ใช้ในการประเมิน เหตุผล
ที่เลือกใช้วธิ ี การนั้น รวมถึงระบุเอกสารอ้างอิงที่สนับสนุนผลการประเมินนั้นด้วย
การเขียนรายงานควรระบุให้ครบทุกขั้นตอนที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ทั้งนี้
ก็เพื่อเป็ นการให้เหตุผลสนับสนุนข้อสันนิษฐาน บทวิเคราะห์ และผลลัพธ์ที่จดั ทําโดย
ผูป้ ระเมินมูลค่า
ในตอนท้ายของรายงาน ควรมีการเขียนคํารับรอง (Statement) ทํานอง ดังนี้
“ด้วยความรู ้และความเชื่ออย่างที่สุดของข้าพเจ้า ข้อความในรายงานฉบับนี้
เป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ การวิเคราะห์ ความเห็น และบทสรุ ปทั้งหลาย
ในรายงานฉบับนี้ ถูกจํากัดอยูภ่ ายใต้ขอ้ สันนิษฐานและเงื่อนไขจํากัด ข้าพเจ้ามิได้มี
ผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่ถูกนํามาประเมิน และมิได้มีผลประโยชน์ส่วนตัว
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กับคู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนของข้าพเจ้ามิได้ข้ นึ อยูก่ บั ผลลัพธ์ที่เกิดจากวิเคราะห์
การให้ความเห็น และบทสรุ ปตามรายงาน
บทวิเคราะห์ ความเห็น บทสรุ ปของข้าพเจ้าได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมี
ความสอดคล้องกับแนวทางการประเมินมูลค่าของกรมสรรพากร”
1.5.1 การขายทรัพย์สินทางปัญญา
1.5.1.1 การขายโดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver’s Sale) เมื่อผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์
ได้รับสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาไว้ในมือ ก็จะเริ่ มเข้าสู่ กระบวนการขายทอดตลาด
ภายใต้หลักความเป็ นธรรมทางกฎหมาย (Principle of Equity) ซึ่งเป็ นกระบวนการจําหน่าย
ทรัพย์ที่มีลกั ษณะพิเศษ มิได้ใช้หลักเกณฑ์และกระบวนการตามบทบัญญัติของกฎหมาย
กระบวนการขายโดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ตอ้ งเริ่ มจากการขอคํายืนยันจากศาลให้ออกคําสัง่ ขาย
ซึ่งในคําสั่งขาย ต้องประกอบด้วย ข้อมูลดังต่อไปนี้
1) คําวินิจฉัยของศาลที่ยนื ยันการขาย
2) อธิบายถึงทรัพย์สินที่ถูกนําออกขาย
3) ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ในการขาย
4) ระบุเวลา สถานที่ และเงื่อนไขของการขาย
5) คําสั่งให้ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์รายงานการขายต่อศาล เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน เงินทุน หรื อสิ่ งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การขายโดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ มิได้หา้ มเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
ในการเข้าร่ วมแข่งขันประมูล เนื่องด้วยการขายดังกล่าวเป็ นการแข่งขันประมูลแบบ
เปิ ดกว้าง และเป็ นการขายโดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ในฐานะที่เป็ นเจ้าพนักงานของรัฐ 1 ดังนั้น
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจเดินออกจากศาลพร้อมกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในมือ
การขายโดยผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver’s Sale) และการขาย
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น (Sheriff’s Execution Sale) มีความแตกต่างกัน
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ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานศาล เนื่องจาก
ได้รับอํานาจจากการแต่งตั้งของศาล จึงเป็ นการขายโดยกระบวนการของศาลภายใต้
การควบคุมและกํากับดูแลจากศาล มิได้ใช้หลักเกณฑ์หรื อขั้นตอนการขายตามกฎหมาย
ในทางตรงกันข้าม เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดีตาม
กฎหมาย ไม่ใช่เครื่ องมือหรื อเจ้าพนักงานของศาล เนื่องจากได้รับอํานาจจากหมายบังคับ
คดีและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี มิได้มาจากอํานาจของศาล
จึงเป็ นการขายโดยกระบวนการบังคับคดีภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมาย
1.5.2 การขายทรัพย์ภายใต้มาตรา 363
กระบวนการขายทรัพย์ภายใต้ มาตรา 363 เป็ นกระบวนการขายทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ในกระบวนการล้มละลาย มีชื่อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า “363 Sales” โดยก่อนที่ศาล
จะรับรองแผนฟื้ นฟูกิจการ อาจเข้าสู่ กระบวนการขายทรัพย์ภายใต้ มาตรา 363 ซึ่ งจะรวดเร็ว
กว่าการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ผา่ นแผนฟื้ นฟูกิจการ การขายภายใต้ มาตรา 363 มักจะ
เริ่ มตั้งแต่เข้าสู่ กระบวนการล้มละลาย ลักษณะเด่นของการขายภายใต้ มาตรา 363 คือ ผูซ้ ้ือ
จะได้รับทรัพย์สินที่ Free and Clear กล่าวคือ ปราศจากภาระติดพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินนั้น
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อเจ้าหนี้เช่นกัน การขายภายใต้ มาตรา 363 ถูกนําไปใช้
กับการขายทรัพย์สินทางปัญญาในหลายคดี ยกตัวอย่างเช่น คดี Nortel Networks Inc.
ที่เข้าสู่ กระบวนการล้มละลายในเขตศาล Delaware โดยในคดีน้ ี Google ได้ยนื่ ข้อเสนอ
ราคา Stalking Horse Bid ที่ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็ นราคาตั้งต้นในการประมูล
ขายทอดตลาดสิ ทธิ บตั รเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีของ Nortel1 หรื อคดี BCBG Max Azria
ที่เข้าสู่ กระบวนการล้มละลายในเขตศาล New York โดยในคดีน้ ี Marquee Brands และ
Global Brands Group Holding ได้ยนื่ ขอเสนอราคา Stalking Horse Bid ที่ 168 ล้านดอลลาร์-

Pete Brush, Google Agrees to Bid $900M For Nortel [Online], available
URL: https://www.law360.com/articles/236658/google-agrees-to-bid-900m-for-nortelpatents, 2011 (April, 4).
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สหรัฐ เพื่อเป็ นราคาตั้งต้นในการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวเนื่อง
กับสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า 1
กระบวนการและขั้นตอนการขายทรัพย์สินภายใต้ มาตรา 363 จะถูก
ตรวจสอบและได้รับการรับรองจากศาล และศาลจะออกคําสั่งเผือ่ ปลดภาระติดพันใด ๆ
เหนือทรัพย์สินนั้น ผูท้ ี่สนใจในทรัพย์สินของลูกหนี้สามารถเข้าทําข้อตกลงกับผูข้ ายและ
กลายเป็ น Stalking Horse Bidder ในการขายทอดตลาดซึ่งเป็ นชื่อเรี ยกตามบทบัญญัติ
มาตรา 363 การเข้าทําสัญญา Stalking Horse Agreement จะถูกนํามาใช้เป็ นราคาพื้น
หรื อราคาตั้งต้น (Floor Price) ในกระบวนการขายทอดตลาด
การขายภายใต้ มาตรา 363 ต้องทําข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการบอก
กล่าวก่อนเริ่ มการประมูล เงื่อนไขของผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมประมูลคนอื่น ราคาขั้นตํ่าเพื่อเสนอ
ราคาต่อจากราคาเริ่ มต้นของ Stalking Horse Initial Bid รวมถึงค่าปรับในกรณี ที่ไม่สามารถ
ซื้อขายได้ตามสัญญา ในการที่จะเป็ นผูซ้ ้ือตาม Stalking Horse ต้องทําการติดต่อกับผูข้ าย
และทําแผนการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สิน (Due Intelligence) ให้เสร็ จสมบูรณ์ก่อน
ผูเ้ สนอซื้ออื่น โดยผูซ้ ้ือตาม Stalking Horse Agreement ต้องคํานึงถึงความเสี่ ยงที่อาจ
เสนอราคาสู งเกินควร (Overbid) เมื่อเทียบกับการเข้าร่ วมแข่งขันประมูลขายทอดตลาด
ตามปกติ
การขายเป็ นไปแบบตรงไปตรงมา ลูกหนี้หรื อผูข้ ายต้องทําการโฆษณา
ทรัพย์สินเพื่อให้ผซู ้ ้ือที่มีศกั ยภาพทําการเสนอราคาแก่ผขู ้ าย ในกรณี ที่มีผเู ้ สนอซื้อหลายคน
ให้ลูกหนี้เป็ นผูเ้ ลือกว่าข้อเสนอของคนใดดีสุดและเหมาะสมที่สุดที่จะเป็ น Stalking Horse
Bidder เมื่อทราบถึงตัวผูซ้ ้ื อที่แน่นอนแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การเจรจาถึงเงื่อนไขของ
การขายภายใต้สัญญา เมื่อเจรจาข้อตกลงกันไปแล้ว ให้ลูกหนี้ยนื่ คําร้องต่อศาลล้มละลายให้
รับรองการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ผา่ นการขายทอดตลอดต่อไป ภายใต้การะบวนการ
และเงื่อนไขการประมูลที่กาํ หนดในสัญญา Stalking Horse เมื่อศาลรับรองกระบวนการ
ประมูลขายทอดตลาด ลูกหนี้ตอ้ งทําหนังสื อบอกกล่าวไปยังบรรดาเจ้าหนี้ท้ งั หลายและ
ผูเ้ ข้าร่ วมประมูล เมื่อการประมูลสิ้ นสุ ดลง ลูกหนี้จะทําการเลือกราคาที่สูงที่สุดและดีที่สุด
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ในการประมูลขายทอดตลาด ถ้าไม่มีราคาใดที่ดีกว่าราคาที่เสนอโดย Stalking Horse
Bidder ให้ถือว่าการประมูลขายทอดตลาดถูกยกเลิกและให้ Stalking Horse Bidder เป็ น
ผูช้ นะการประมูลทันที เมื่อได้ผชู ้ นะการประมูลแล้ว ลูกหนี้ตอ้ งยืน่ ขอคํารับรองการขาย
จากศาลล้มละลายโดยแสดงถึงเหตุผลเชิงธุ รกิจที่เหมาะสมที่ตอ้ งขายทรัพย์สินนั้น โดย
เจ้าหนี้และผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถทําข้อโต้แย้งได้หากเห็นว่า การขายทรัพย์สินไม่ถูกต้อง
เหมาะสม เช่น ราคาตํ่าเกินไป เป็ นต้น
2. สหราชอาณาจักร
2.1 ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษ เป็ นประเทศที่คิดค้นและพัฒนาระบบกฎหมาย Common Law
หรื อกฎหมายแบบจารี ตประเพณี มาตั้งแต่สมัยอดีตกาล โดยเริ่ มจากนําจารี ตประเพณี หรื อ
ธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ปฏิบตั ิกนั ในท้องถิ่นมาใช้เป็ นหลักเกณฑ์ตดั สิ นคดีที่เกิดขึ้นในศาล
เมื่อมีการตัดสิ นคดีแล้ว ท้องถิ่นนั้นก็ตอ้ งยอมรับหรื อปฏิบตั ิตาม แต่จารี ตประเพณี หรื อ
ธรรมเนียมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ต่อมาในศตวรรษที่ 13 จึงได้มีการพัฒนา
เป็ นระบบเดียวกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่ศาลกําหนดขึ้น
ในศตวรรษที่ 15 ระบบกฎหมายจารี ตประเพณี ได้พฒั นามาถึงขีดสุ ด จนไม่
สามารถพัฒนาได้ทนั ความเปลี่ยนแปลงของสังคม อาจมาจากเหตุที่วา่ ศาลคอมมอนลอว์
มีกระบวนการที่เคร่ งครัดและข้อจํากัดที่มากจนเกินไป คู่ความที่ไม่ได้รับการเยียวยาจาก
ศาลคอมมอนลอว์เท่าที่ควรจึงไปร้องขอความเป็ นธรรมและคําตัดสิ นจาก ลอร์ดชานเซลเลอร์ (Lord Chancellor) ซึ่งเป็ นราชเลขานุการของพระมหากษัตริ ย ์ เพื่อให้ได้รับ
การเยียวยาความเดือดร้อนเสี ยหายที่เกิดขึ้น เมื่อลอร์ดชานเซลเลอร์ ได้มีบทบาทใน
การตัดสิ นคดี นานปี เข้าจึงได้พฒั นากลายเป็ นหลัก Equity หรื อหลักความเป็ นธรรมทาง
กฎหมาย เพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความยุติธรรมแก่ประชาชนและสังคม และถูกนําไปใช้ในศาลพิเศษ
เรี ยกว่า “ศาลชานเซอรี ” (Court of Chancery)
แม้ประเทศอังกฤษในขณะนั้นมีศาลทั้งศาลคอมมอนลอว์และศาลชานเซอรี
แต่ท้ งั สองศาลไม่มีอาํ นาจเต็มที่ เนื่องจากศาลคอมมอนลอว์ไม่มีอาํ นาจในการสั่งห้าม
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การกระทําใด ๆ โดยเฉพาะ ส่ วนศาลชานเซอรี กไ็ ม่มีอาํ นาจสั่งให้ชดใช้ความเสี ยหายได้
หากคู่ความต้องการได้รับความเยียวยาจากศาลไหนต้องยืน่ ฟ้องต่อศาลนั้น คู่ความคนเดียว
จึงต้องยืน่ เรื่ องถึงทั้งสองศาล ก่อให้เกิดความยุง่ ยากและอุปสรรคในการพิจารณาคดี
ด้วยเหตุน้ ีจึงได้มีการปฏิรูปศาลขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยการตรากฎหมาย Judicature Act
เพื่อให้อาํ นาจแก่ศาลในอังกฤษทุกศาลสามารถตัดสิ นคดีโดยใช้ท้ งั หลัก Common Law
และ Equity รวมด้วยกันได้ การหลอมรวมหลักกฎหมายทั้งสองหลักนี้มิได้ก่อให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากหลักกฎหมายทั้งสองมิได้ขดั หรื อแย้งกัน หลัก Equity
เพียงช่วยส่ งเสริ มหลักกฎหมาย Common Law ให้สมบูรณ์ข้ ึนเท่านั้น 1 เห็นได้วา่ บ่อเกิด
ของกฎหมายในระบบจารี ตประเพณี คือ แนวคําพิพากษาของศาลคอมมอนลอว์และ
ศาลชานเซอรี จึงอาจกล่าว ได้วา่ คําพิพากษาสร้างกฎหมาย (Judge Made Laws) โดยอาศัย
การพิจารณาจากข้อเท็จจริ งและคําตัดสิ นในคดีก่อนมาเป็ นบรรทัดฐานในคดีปัจจุบนั
ประเทศอังกฤษยังคงยึดถือแนวคําพิพากษาเป็ นบรรทัดฐานจนมาช่วงศตวรรษ
ที่ 19 ก็เริ่ มได้รับแนวคิดในการตรากฎหมายลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนยิง่ ขึ้น เนื่องจาก
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ไม่สามารถนําแนวคําพิพากษามาปรับใช้ได้ในทุกกรณี จึงได้มี
การตรากฎหมายลายลักษณ์อกั ษรออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างเร่ งด่วน
ในฐานะกฎหมายลําดับรอง กล่าวคือ หากมิได้มีคาํ พิพากษาที่นาํ มาใช้ปรับแก่คดีได้ จึงค่อย
ไปพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร เพื่อมาอุดช่องว่างของคดีที่เกิดขึ้น 2
การที่ประเทศอังกฤษ อยูใ่ นสหภาพยุโรปจึงได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรอย่างมาก เนื่องจากประเทศในสหภาพยุโรปส่ วนใหญ่อยูภ่ ายใต้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร แม้ปัจจุบนั ประเทศอังกฤษได้ขอถอนตัวจากการเป็ นสมาชิก
ในสหภาพยุโรปแล้ว แต่กย็ งั อยูใ่ นขั้นตอนของการดําเนินการเท่านั้น นอกจากนี้
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กรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอังกฤษ (United Kingdom Intellectual Property
Office--UKIPO) ยังออกมายืนยันว่า ระบบของทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศอังกฤษ
จะไม่ได้รับผลกระทบจากการถอนตัวจากสหภาพยุโรปในครั้งนี้ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญายังคงยึดหลักเดียวกันกับ EU Directives และทรัพย์สินทางปัญญาที่เคยได้รับ
ความคุม้ ครองทัว่ ทั้งสหภาพยุโรป ยังคงมีอยูต่ ่อไป 1
44

2.2 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ ไป
การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทัว่ ไปของลูกหนี้ จะทําโดยการออกหมายบังคับคดี
(Writs and Warrants of Control) ซึ่งเป็ นวิธีการที่ได้รับความนิยมสู งสุ ด เนื่องจาก
ความเรี ยบง่ายและตรงไปตรงมา เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถขอออกหมายบังคับคดี
กับเจ้าพนักงานของศาลตามขั้นตอนทางเอกสารและเสี ยค่าธรรมเนียม ซึ่งหมายบังคับคดี
(Writs of Control) ที่ออกโดย High Court จะให้อาํ นาจแก่ High Court Enforcement Officer
และหมายบังคับคดี (Warrants of Control) ที่ออกโดย County Court จะให้อาํ นาจแก่ Bailiff
ในการเข้าควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้และดําเนินการขายทรัพย์สินเพื่อนําเงินมา
ชําระหนี้ตามคําพิพากษา 2 ซึ่งกระบวนการในการเข้าควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนนําออกขาย (High Court Enforcement Officer หรื อ Bailiff)
มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1) ทําหนังสื อบอกกล่าวไปยังลูกหนี้
2) เข้าไปในสถานที่ต้ งั ทรัพย์สินและเข้าควบคุมทรัพย์สิน และ/หรื อ ทําสัญญา
เข้าควบคุมทรัพย์สิน
3) ทําหนังสื อบอกกล่าวถึงรายการทรัพย์สิน
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การบังคับคดีโดยการออกหมายบังคับคดีไม่สามารถนํามาปรับใช้กบั ทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้ เนื่องจากลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ าง
ไม่สามารถจับต้องได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่สามารถเข้าไปควบคุมทรัพย์สินตาม
วิธีการปกติ การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องใช้เป็ นวิธีบงั คับคดีทางเลือก
ซึ่งเป็ นวิธีการบังคับคดีแบบพิเศษที่เรี ยกว่า Appointment of a Receiver หรื อการแต่งตั้ง
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ 1
อํานาจของศาลในการแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์กาํ หนด โดย Senior Courts Act 1981
มาตรา 37 (1) ซึ่ งบัญญัติวา่ “The High Court may by Order (whether Interlocutory or Final)
Grant an Injunction or Appoint a Receiver in all Cases in which It Appears to the Court to
be Just and Convenient to Do so.” บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวได้ให้อาํ นาจแก่ศาล
ในการแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ได้ในทุกคดีหากปรากฏว่า เป็ นไปเพื่ออํานวยความสะดวก
และความยุติธรรม 2 ซึ่งศาลมักจะนํามาใช้กต็ ่อเมื่อวิธีการบังคับคดีตามหมายบังคับคดี
ไม่สามารถนํามาปรับใช้ได้หรื อเป็ นการยุง่ ยากเกินสมควร 3
กระบวนการในการแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์รวมถึงขั้นตอนการบังคับคดีโดย
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของ Civil Procedure Rules Part 69 โดยศาลสามารถ
แต่งตั้งผูพ้ ทิ กั ษ์ทรัพย์ได้ต้ งั แต่ก่อนการพิจารณา ขณะพิจารณา หรื อแม้กระทัง่ มีคาํ พิพากษา
แล้ว คุณสมบัติของผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์มิได้มีกาํ หนดไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่ตอ้ งมีความเที่ยงธรรม
ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด และไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านล้มละลายที่ข้ ึนทะเบียนแล้ว
(Licensed Insolvency Practitioner) ซึ่งศาลจะพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
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ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย 1 การแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver) ตามวิธีการนี้
มีความแตกต่างจากการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (Official Receiver) ในคดีลม้ ละลาย
ที่ตอ้ งเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น
ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ มิได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานของ
รัฐ แต่จะปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเป็ นเจ้าพนักงานของศาล อํานาจและหน้าที่ของผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์จะถูกกําหนดอยูใ่ นคําสั่งแต่งตั้งจากศาล หน้าที่โดยทัว่ ไป คือ การรวบรวมทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ ขายทรัพย์สินของลูกหนี้ และนําส่ งแก่ศาล โดยศาลจะกําหนดแนวทางและ
กรอบเวลาให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามคําสั่ง การแทรกแซงการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์
จึงเป็ นการหมิ่นอํานาจศาล
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2.3 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย (Insolvency
Proceedings)
2.3.1 กระบวนการชําระหนี้โดยสมัครใจ (Individual Voluntary Arrangements-IVA หรื อ Company Voluntary Arrangements--CVA)
การเข้าสู่ กระบวนการชําระหนี้โดยสมัครใจ เป็ นกระบวนการล้มละลาย
ทางเลือก ที่ให้โอกาสแก่ลูกหนี้ทาํ ข้อตกลงกับเจ้าหนี้เกี่ยวกับการชําระหนี้ โดยจะทํา
ข้อตกลงก่อนหรื อหลังมีคาํ พิพากษาล้มละลายก็ได้ หากลูกหนี้เป็ นบุคคลธรรมดาจะเรี ยกว่า
Individual Voluntary Arrangements (IVA) ซึ่งอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของ Insolvency Act
1986 Part VIII มาตรา 252-263 ผูม้ ีอาํ นาจยืน่ ขอเข้าสู่ กระบวนการ IVA คือ ตัวลูกหนี้เอง
หรื อทรัสตี (Trustee) ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ท้ งั หลายด้วย 2 ส่ วนกรณี ลูกหนี้
เป็ นนิติบุคคล จะเรี ยกว่า Company Voluntary Arrangements (CVA) ผูม้ ีอาํ นาจยืน่ ขอเข้า
สู่ กระบวนการ CVA ได้แก่ กรรมการบริ ษทั (Directors) ในกรณี ที่ยงั มิได้มีคาํ พิพากษา
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ให้ลม้ ละลาย หรื อผูบ้ ริ หารจัดการ (Administration) หรื อผูช้ าํ ระบัญชี (Liquidator) ในกรณี ที่
บริ ษทั ถูกพิพากษาให้ลม้ ละลายแล้ว โดยผูม้ ีอาํ นาจดังกล่าวทําเรื่ องเสนอต่อบรรดาผูถ้ ือหุ น้
และเจ้าหนี้ท้ งั หลายถึงการขอประนอมหนี้ (Scheme of Arrangement) หรื อวิธีการใน
การชําระหนี้ซ่ ึงส่ วนมากจะอาศัยวิธีการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ 1 ทั้งนี้ ต้องให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ด้านล้มละลายที่ข้ ึนทะเบียนแล้ว (Licensed Insolvency Practitioner) รายงานความเห็น
ต่อศาลว่าข้อเสนอดังกล่าวควรนํามาใช้หรื อไม่ หากเห็นว่า ควรนํามาใช้ ให้เรี ยกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และเจ้าหนี้ท้ งั หลายเพื่อรับรองข้อเสนอโดยการออกเสี ยง โดยการลงมติของ
ผูถ้ ือหุน้ ถือตามเสี ยงข้างมาก ส่ วนการลงมิติของเจ้าหนี้ถือเสี ยงสามในสี่ ส่วนของมูลค่า
หนี้ 2
2.3.2 กระบวนการชําระหนี้ในคดีลม้ ละลาย (Bankruptcy หรื อ Liquidation)
กรณี ลูกหนี้เป็ นบุคคลธรรมดา จะเรี ยกกระบวนการนี้วา่ Bankruptcy
อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ที่กาํ หนด โดย Insolvency Act 1986 Part IX มาตรา 263H - 379B
ลูกหนี้อาจถูกฟ้ องต่อศาลให้ตกเป็ นบุคคลล้มละลายได้ แต่ต้ งั แต่วนั ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559
เป็ นต้นมา ลูกหนี้ไม่สามารถยืน่ คําร้องต่อศาลให้ตนเองเป็ นบุคคลล้มละลาย หากลูกหนี้
สมัครใจเป็ นบุคคลล้มละลาย ต้องทําคําร้องยืน่ ต่อเข้าสู่ กระบวนการ Adjudication Process
ที่อยูภ่ ายใต้หน่วยงานคดีลม้ ละลายใหม่ (Insolvency Office) โดยมีผวู ้ นิ ิจฉัย (Adjudicator)
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจเช่นเดียวกับศาลในการออกคําสั่งให้ลม้ ละลาย (Bankruptcy Order) ซึ่งช่วย
ลดกระบวนการพิจารณาในศาล แต่อย่างไรก็ตาม ศาลยังคงมีอาํ นาจในกระบวนการ
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ล้มละลายที่เริ่ มต้นจากกระบวนการ Adjudication Process ทุกประการ 1 เมื่อมีคาํ สั่งให้
ลูกหนี้ลม้ ละลายไม่วา่ จากศาลหรื อผูว้ นิ ิจฉัยก็ตาม จะมีการแต่งตั้งทรัสตี เพื่อเข้ามาควบคุม
ดูแลทรัพย์สินของลูกหนี้โดยอัตโนมัติ 2 โดยไม่จาํ เป็ นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสาร
สิ ทธิแต่อย่างใด 3
กรณี ลูกหนี้เป็ นนิติบุคคล กระบวนการล้มละลายสามารถกระทําโดย
สมัครใจ (Voluntary Liquidation) หรื อโดยคําพิพากษาของศาล (Compulsory Liquidation)
กระบวนการนี้จะมีการแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชี (Liquidator) เพื่อเข้าควบคุมกิจการของบริ ษทั
และดําเนินการขายทรัพย์สินของลูกหนี้เพือ่ นํามาชําระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ท้ งั หลาย
ตามลําดับ เมื่อกระบวนการสิ้ นสุ ด จะมีการเลิกบริ ษทั ในกรณี เข้าสู่ กระบวนการโดย
คําพิพากษาของศาล
เนื่องด้วยกระบวนการบังคดีลม้ ละลาย มีจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้มี
การแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างเท่าเทียมกันแก่เจ้าหนี้ทุกคน จึงมีการจัดตั้งบุคคลเข้ามา
เพื่อดูแลและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ หากบุคคลธรรมดาเป็ นลูกหนี้ในคดีลม้ ละลาย
(Bankruptcy) จะมีการจัดตั้งทรัสตี (Trustee) แต่หากนิติบุคคลเป็ นลูกหนี้ในคดีลม้ ละลาย
(Liquidation) จะมีการจัดตั้งผูช้ าํ ระบัญชี (Liquidator) มาดูแลกองทรัพย์สินแทนลูกหนี้
โดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (Official Receiver) จะทําหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
หรื อผูช้ าํ ระบัญชีโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งองค์กรภาคเอกชนเป็ นผูด้ าํ เนินการ
จัดการทรัพย์สิน (Insolvency Practitioner) โดยเจ้าหนี้อาจเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูด้ าํ เนินการจัดการ
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ทรัพย์สินด้วยตนเอง 1 หรื อโดยอนุมตั ิของรัฐมนตรี 2 หรื อหากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
เห็นว่า เป็ นการจําเป็ นและสมควร อาจเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูด้ าํ เนินการจัดการทรัพย์สินเองก็ได้
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เป็ นลูกจ้างของรัฐที่ถูกจ้าง โดย Insolvency Service and Officers
ของ County Court หรื อ High Court ส่ วนผูด้ าํ เนินการจัดการทรัพย์สินโดยมากมักจะเป็ น
นักบัญชีหรื อนักกฎหมายในองค์กรภาคเอกชน
เมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เป็ นผูค้ วบคุมดูแลทรัพย์สิน
ของลูกหนี้โดยอัตโนมัติ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะเริ่ มทําหน้าที่เบื้องต้น ดังนี้ 3
1) เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ตอ้ งโฆษณาคําสั่งล้มละลาย และแจ้งต่อ
นายทะเบียนว่า บริ ษทั อยูใ่ นสถานะล้มละลาย
2) เจ้าหนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์อาจขอให้ผจู ้ ดั การบริ ษทั ยืน่ คําชี้แจงเกี่ยวกับ
กิจการและทรัพย์สิน (Statement of Affairs) 4 ที่ประกอบไปด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินของบริ ษทั หนี้และความรับผิด รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีหน้าที่ส่งรายงานแก่เจ้าหนี้ท้ งั หลายในส่ วน
ของการชําระบัญชีบริ ษทั และคําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน
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4) เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ตอ้ งติดต่อเจ้าหนี้ทุกคนเท่าที่ทราบให้ส่ง
หลักฐานแห่งหนี้เพื่อให้ทราบถึงจํานวนเงินที่ลูกหนี้คา้ งชําระอยูท่ ้ งั หมดรวมถึง
พยานหลักฐานอื่น
2.4 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาอันเป็ นหลักประกัน
ทรัพย์สินทางปั ญญาสามารถนําไปเป็ นหลักประกันแบบภาระติดพัน (Charge)
ได้ 2 ประเภท คือ
2.4.1 ภาระติดพันที่เกิดจากกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร (Legal Charge) ซึ่งเป็ น
การก่อให้เกิดภาระติดพันเพื่อประกันการชําระหนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เช่น
การทําสัญญาจํานํา (Pledge) หรื อจํานอง (Mortgage) ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถ
ทําสัญญาจํานําได้ เนื่องจากเป็ นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ าง ไม่สามารถสมบูรณ์ดว้ ยการส่ งมอบ
ได้ ทําได้เพียงนําไปทําสัญญาจํานองเท่านั้น
กรณี จาํ นองทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นประกัน เจ้าหนี้ผรู ้ ับจํานอง
หลักประกัน (Mortgagee) สามารถใช้สิทธิในฐานะผูร้ ับจํานองตามกฎหมายในการขาย
หรื อโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาเพื่อนํามาชําระหนี้ดว้ ยตนเองได้ หรื อเจ้าหนี้จะแต่งตั้ง
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver) เพื่อจัดการให้เจ้าหนี้ได้เข้าครอบครองทรัพย์สินและ/หรื อ
ดําเนินการขายทรัพย์สินนั้นก็ได้ นอกจากนี้ เจ้าหนี้สามารถใช้ประโยชน์จากสิ ทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยการทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้สิทธิได้1
2.4.2 ภาระติดพันที่เกิดจากหลักเอควิต้ ี (Equitable Charge) ซึ่งเป็ นการประกัน
การชําระหนี้โดยที่เจ้าหนี้ยงั ไม่ได้สิทธิในทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน เป็ นเพียงแค่ภาระ
ติดพันกับตัวทรัพย์ (Encumbrance) เท่านั้น เจ้าหนี้จึงต้องบังคับหลักประกันด้วยการยืน่
คําร้องต่อศาล ภาระติดพันที่เกิดจากหลักเอควิต้ ี แบ่งออกได้เป็ นอีก 2 ประเภทย่อย คือ
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2.4.2.1 หลักประกันแบบเฉพาะเจาะจง (Fixed Charge) หมายถึง การทํา
สัญญาโดยระบุชดั แจ้งว่าทรัพย์สินใดถูกนํามาใช้เป็ นหลักประกันการชําระหนี้ โดยลูกหนี้
ผูใ้ ห้หลักประกันต้องมอบทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ผรู ้ ับประกันจึง
ก่อให้เกิดทรัพยสิ ทธิ เหนือตัวทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกัน และลูกหนี้ผใู ้ ห้หลักประกัน
ไม่มีสิทธิจดั การอันใดกับทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกันอีกต่อไป หากปรากฏว่าลูกหนี้
ผูใ้ ห้หลักประกันไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญา หรื อกระทําผิดสัญญา เจ้าหนี้ผรู ้ ับประกัน
ผูม้ ีทรัพยสิ ทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกัน จึงสามารถเข้ายึดหรื อถือเอาทรัพย์สิน
อันเป็ นหลักประกันได้ทนั ที การบังคับหลักประกันแบบเฉพาะเจาะจงจึงมิได้มีความยุง่ ยาก
ซับซ้อน
2.4.2.2 หลักประกันแบบลอย (Floating Charge) หมายถึง การทําสัญญา
โดยยังมิได้มีการระบุชดั แจ้งว่า ทรัพย์สินใดเป็ นทรัพย์ที่ถูกนํามาใช้เป็ นหลักประกัน
การชําระหนี้ ระบุเพียงแต่ชนิด ประเภท หรื อกลุ่มของทรัพย์สินนั้นเท่านั้น โดยลูกหนี้
ผูใ้ ห้หลักประกันไม่จาํ ต้องส่ งมอบทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ผรู ้ ับประกัน
จึงยังไม่ทาํ ให้เจ้าหนี้ผรู ้ ับประกันเป็ นผูท้ รงทรัพยสิ ทธิ เหนือทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกัน
แต่อย่างใด และลูกหนี้ผใู ้ ห้หลักประกันยังคงมีสิทธิ ในการจัดการทรัพย์สินอันเป็ น
หลักประกันได้ตามปกติ
เมื่อเจ้าหนี้ยงั ไม่ถือเป็ นผูท้ รงทรัพยสิ ทธิ เหนือทรัพย์สินอันเป็ น
หลักประกัน กฎหมายจึงได้วางข้อกําหนดให้ลูกหนี้ผใู ้ ห้หลักประกันต้องนําสัญญา
หลักประกันแบบลอยไปจดทะเบียนที่บริ ษทั ลูกหนี้ 1 และจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจแก่เจ้าหนี้ผรู ้ ับประกันว่าจะได้รับชําระหนี้และสามารถนํามาใช้ยนั
กับเจ้าหนี้รายอื่นได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้วางทรัพย์สิน
นั้นเป็ นทรัพย์สินที่มีหลักประกันแบบลอย (Floating Charge) อยู่ สิ ทธิของเจ้าหนี้
ผูร้ ับประกันในการบังคับเอาแก่ทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกัน จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิด
เหตุการณ์บางอย่างอันเป็ นผลให้ทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกันเกิดการแปลงสภาพ
(Crystallization) จากหลักประกันแบบลอย กลายเป็ นหลักประกันแบบเฉพาะเจาะจง
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ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการแปลงสภาพหลักประกัน ได้แก่ กรณี บริ ษทั ลูกหนี้หยุด
ดําเนินกิจการ กรณี มีการบอกเลิกอํานาจการจัดการของกรรมการของบริ ษทั ลูกหนี้ กรณี
เจ้าหนี้ผรู ้ ับประกันใช้สิทธิตามข้อตกลงในสัญญาเข้าแทรกแซงอํานาจในการจัดการแก่
ทรัพย์สินอันเป็ นเป็ นหลักประกัน กรณี มีเหตุการณ์ที่กาํ หนดไว้ในหุน้ กูร้ ื อสัญญาว่า ให้
แปลงสภาพทั้งหมดหรื อบางส่ วน การแปลงสภาพหลักประกัน มีผลทําให้เจ้าหนี้เป็ น
ผูม้ ีทรัพยสิ ทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกัน เพื่อดําเนินการบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน
อันเป็ นหลักประกันต่อไป ทั้งนี้ สิ ทธิของเจ้าหนี้ในหลักประกันแบบลอยจะมีมากน้อย
เท่าใดนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงในสัญญาด้วย
กรณี นาํ ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นหลักประกันแบบเฉพาะเจาะจง
หรื อแบบลอย 1 เมื่อลูกหนี้ผใู ้ ห้หลักประกันผิดสัญญาหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง จึงเกิด
สิ ทธิแก่เจ้าหนี้ผรู ้ ับประกันในการบังคับชําระหนี้ เจ้าหนี้สามารถเลือกแต่งตั้งทนายเพื่อ
ทําหน้าที่ดาํ เนินการขายภายในกรอบอํานาจที่กาํ หนดในสัญญาหลักประกัน หรื อแต่งตั้ง
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์เพื่อดําเนินการให้เจ้าหนี้ได้เข้าครอบครองทรัพย์สินทางปั ญญาและ/หรื อ
ดําเนินขายทรัพย์สินทางปั ญญาอันเป็ นหลักประกัน นอกจากนี้ เจ้าหนี้สามารถใช้ประโยชน์
จากสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยการทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ได้เช่นกัน
วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็ นหลักประกัน
แบบเฉพาะเจาะจงหรื อแบบลอยที่ได้รับความนิยม คือ การแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์เป็ นผูด้ ูแล
และบังคับหลักประกัน (Administrative Receivership) ซึ่งทําหน้าที่บริ หารจัดการทรัพย์สิน
ทั้งหมดของลูกหนี้ที่นาํ ไปใช้เป็ นหลักประกันแบบเฉพาะเจาะจงและหลักประกันแบบลอย
และทําหน้าที่นาํ ทรัพย์สินเหล่านั้นออกขายเพื่อนํามาให้แก่เจ้าหนี้ผรู ้ ับประกันและจัดสรร
แก่เจ้าหนี้รายอื่น 2 นอกจากนี้ ผูด้ ูแลและบังคับหลักประกันยังมีอาํ นาจในการบริ หารจัดการ
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ธุรกิจของบริ ษทั ของลูกหนี้อีกด้วย 1 ซึ่งแตกต่างจากกรณี การแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (Official Receiver) ตามคดีลม้ ละลายที่มีอาํ นาจเพียงแค่การบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ของลูกหนี้เท่านั้น 2 แต่ อย่างไรก็ตาม การดูแลและบังคับหลักประกัน ไม่ก่อให้เกิด
สภาวะพักชําระหนี้ (Moratorium) ส่ งผลให้เจ้าหนี้อาจดําเนินการบังคับเอาแก่หลักประกัน
หรื อดําเนินการทางกฎหมายให้ลูกหนี้กลายเป็ นบุคคลล้มละลายในขณะที่กระบวนการนี้
ยังดําเนินการอยูก่ เ็ ป็ นได้
ในกรณี ที่หลักประกันแบบลอยครอบคลุมทรัพย์สินทั้งหมด
ของบริ ษทั ไม่ใช่เพียงทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิของตนในการแต่งตั้ง
ผูบ้ ริ หารจัดการทรัพย์สิน (Administrator) เพื่อดําเนินการขายกิจการของบริ ษทั รวมถึง
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนํามาชําระหนี้ การแต่งตั้งผูบ้ ริ หารจัดการทรัพย์สินสามารถทํา
ได้ท้ งั ในศาลและนอกศาล การแต่งตั้งในศาล สามารถกระทําได้โดยให้ผบู ้ ริ หารจัดการ
ทรัพย์สินที่คดั เลือกโดยบริ ษทั ลูกหนี้ หรื อกรรมการบริ ษทั ลูกหนี้ หรื อบรรดาเจ้าหนี้
ทั้งหลายยืน่ ร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้ง ส่ วนการแต่งตั้งนอกศาล สามารถกระทําได้โดย
เจ้าหนี้ผรู ้ ับประกันแบบลอย หรื อบริ ษทั ลูกหนี้ หรื อกรรมการบริ ษทั ลูกหนี้เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
โดยกรอกแบบฟอร์มที่ศาล ผูบ้ ริ หารจัดการทรัพย์สินมีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดการและ
ควบคุมการประกอบกิจการในฐานะที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ลูกหนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อให้บริ ษทั สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ (Going Concern) หรื อเพื่อให้การขาย
ทรัพย์สินเกิดประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ลูกหนี้และบรรดาเจ้าหนี้ คุณลักษณะเด่นของ
กระบวนการบริ หารจัดการทรัพย์สิน คือ เกิดสภาวะพักชําระหนี้ (Moratorium) ส่ งผลให้
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เจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับเอาแก่หลักประกันหรื อดําเนินการทางกฎหมายแก่บริ ษทั ลูกหนี้
เช่น ไม่สามารถร้องขอต่อศาลให้ลูกหนี้เป็ นบุคคลล้มละลาย
บางกรณี ก่อนเข้าสู่ กระบวนการบริ หารและจัดการทรัพย์สิน
อันเป็ นหลักประกันของลูกหนี้ นิติบุคคลได้ทาํ ข้อตกลงกับผูซ้ ้ือถึงเงื่อนไขและราคา
ทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งผูบ้ ริ การจัดการทรัพย์สินตามขั้นตอนของ
กฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องของเจ้าหนี้ผรู ้ ับประกันและป้องกันไม่ให้นิติบุคคลล้มละลาย 1 กระบวนการนี้ถูกเรี ยกว่า Pre-Packaged Administration เมื่อพิจารณาจาก
หลักฐานที่ปรากฏในคดีส่วนมาก ทรัพย์สินของลูกหนี้มกั จะถูกขายให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่เกี่ยวข้อง 2 เช่น กรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น กระบวนการนี้จึงถูกโต้แย้งใน
เรื่ องของความโปร่ งใส เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะ และ
ไม่จาํ เป็ นต้องได้รับคํารับรองจากเจ้าหนี้ผรู ้ ับประกันก่อนแต่อย่างใด
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2.5 การยึดและอายัดทรัพย์ สินทางปัญญา
2.5.1 การยึดและอายัดลิขสิ ทธิ์
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นสิ ทธิ ที่ได้มาโดยอัตโนมัติ (Automatic Rights) ไม่มี
กระบวนการจดทะเบียนเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ซึ่งแตกต่างจากทรัพย์สินทางปั ญญาประเภท
อื่นที่ตอ้ งมีการจดทะเบียน ลิขสิ ทธิ์ จะเริ่ มให้ความคุม้ ครองตั้งแต่วนั ที่งานนั้นได้สร้างสรรค์
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ขึ้นตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ (CPDA88) 1 งานสร้างสรรค์อนั มีลิขสิ ทธิ์นบั เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกองทรัพย์สินในคดีลม้ ละลาย รายได้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากลิขสิ ทธิ์สามารถถูกนํายึดได้
เต็มจํานวน หากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ได้ทาํ ข้อตกลงหรื อสัญญาให้ประโยชน์ในลิขสิ ทธิ์แก่ผใู ้ ด
บุคคลที่เป็ นคู่สัญญาจะได้รับการแจ้งถึงคําสั่งล้มละลายและอาจถูกขอให้มอบสําเนา
ข้อตกลงหรื อข้อสัญญา รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายได้อนั เกิดจากลิขสิ ทธิ์น้ นั
ลิขสิ ทธิ์ เป็ นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง จึงสามารถถูกบังคับคดีได้ตามกฎหมาย
งานอันมีลิขสิ ทธิ์ที่ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนก่อนมีคาํ สั่งให้ลม้ ละลายตกเป็ นกองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ในคดีลม้ ละลาย หากงานอันมีลิขสิ ทธิ์สร้างสรรค์ข้ ึนในขณะล้มละลาย ทรัสตี
สามารถเรี ยกเก็บได้ในฐานะทรัพย์สินที่ได้รับมาภายหลัง (After-Acquired Property)
2.5.1.1 การยึดและอายัดสิ ทธิบตั ร
เมื่อมีการออกหนังสื อรับรองการจดทะเบียนสิ ทธิบตั รแล้ว
สิ ทธิบตั รก็สามารถถูกซื้อหรื อนําออกขายได้อย่างเช่นทรัพย์สินอื่น การจําหน่าย จ่าย
โอนสิ ทธิบตั รต้องมีการทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงชื่อโดยคู่สัญญาทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ในธุ รกรรมนั้น สิ ทธิ บตั รสามารถนําไปใช้เป็ นหลักประกันได้ดว้ ยการจํานอง เมื่อมีคาํ สั่ง
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย สิ ทธิบตั รและสิ ทธิ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ ทธิบตั รจะตกเป็ นของ
กองทรัพย์สินของลูกหนี้หรื อผูด้ ูแลทรัพย์สินเหมือนเช่นกรณี ลิขสิ ทธิ์ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ควรหาหลักฐานยืนยันความเป็ นเจ้าของสิ ทธิ บตั รโดนค้นหาที่ UKIPO ผ่านเว็บไซต์
www.ipo.gov.uk
2.5.1.2 การยึดและอายัดเครื่ องหมายการค้าและเครื่ องหมายบริ การ
เครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายบริ การ สามารถตกเป็ น
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีลม้ ละลายได้เช่นกัน โดยปกติแล้ว เครื่ องหมายการค้าหรื อ
บริ การจะต้องจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปั ญญา จึงสามารถนําออกขายได้ดว้ ยวิธีการ
เช่นเดียวกับสิ ทธิบตั ร หากบุคคลล้มละลายมีสิทธิได้รับค่าสิ ทธิ จากเครื่ องหมายจดทะเบียน
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เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์สามารถเรี ยกเก็บค่าสิ ทธิดว้ ยการขอให้ศาลออกคําสั่ง IPA หรื อ
IPO แล้วแต่วา่ วิธีการใดจะเหมาะสม 1 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ตอ้ งส่ งหนังสื อบอก
กล่าวแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถึงการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถ้ ือสิ ทธิ
2.5.1.3 การยึดและอายัดชื่อทางการค้า
ในการขายชื่อทางการค้าดั้งเดิม เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์สามารถ
เปลี่ยนชื่อของบริ ษทั ที่ถูกพิพากษาให้ลม้ ละลายได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องผูช้ าํ ระบัญชีหรื อ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีอาํ นาจกระทําการในนามของบริ ษทั เพื่อเปลี่ยนชื่อทางการค้า
แล้ว แจ้งไปยัง Companies House เพื่อให้ชื่อใหม่มีผลใช้บงั คับตามกฎหมาย แต่สิ่งที่
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ตอ้ งพึงระวังในการเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษ คือ ภายใน 5 ปี ห้ามใช้ชื่อผูก้ รรมการบริ ษทั หรื อผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังบริ ษทั มาใช้เป็ น
ชื่อใหม่ ห้ามใช้ชื่อเดิมที่บริ ษทั เคยใช้ และต้องระวังการเปลี่ยนชื่อที่มีโอกาสก่อให้เกิด
การลวงขาย กล่าวคือ ห้ามใช้ชื่อที่มีความเหมือนหรื อคล้ายกับชื่อเดิมจนทําให้สาธารณชน
สับสันหลงผิด
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2.6 การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา
เมื่อทําการยึดหรื ออายัดสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาแล้ว ต่อมา คือ ขั้นตอน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินปัญญาก่อนนําออกขายเพื่อชําระหนี้ ซึ่งนับว่าเป็ นเรื่ องที่มี
ความซับซ้อน เนื่องจากมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นอยูก่ บั หลากหลายปั จจัย จาก
การศึกษาคู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (Guidance: Valuing Your Intellectual

Government of the United Kingdom, Enforcing an IPA or IPO where the
Bankrupt or Former Bankrupt is Not Co-Operating [Online], available URL:
https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/technicalmanual/ch2536/Chapter31/part7/part
10/part_10.htm, 2011 (August, 25).
1
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Property) 1 และงานวิจยั เรื่ อง Hidden Value: A study of the UK IP Valuation Market ที่จดั ทํา
ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสหราชอาณาจักร
(Intellectual Property Office--UKIPO) พบว่า การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ในประเทศอังกฤษมีหลากหลายวิธี แต่ส่วนมากจะใช้ 3 วิธี หลักในการประเมินมูลค่า ได้แก่
การประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากต้นทุน (Cost Method) การประเมินมูลค่าโดยพิจารณา
จากราคาตลาด (Market Method) และการประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากรายได้ (Income or
Economic Benefit Method) ซึ่งทุกวิธีลว้ นมีขอ้ จํากัดในตัวเอง และไม่มีวธิ ีใดที่เหมาะสม
กับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
2.6.1 การประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากต้นทุน (Cost Method)
การประเมินจากต้นทุน เป็ นการสํารวจทุนที่ใช้ไปในการสร้างสรรค์
หรื อพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญานั้น โดยต้องพิจารณาถึงต้นทุนการผลิต ต้นทุนด้าน
เครื่ องมือและอุปกรณ์ ต้นทุนด้านการสร้างต้นแบบ ต้นทุนด้านการทดลอง การวิจยั และ
การพัฒนา ต้นทุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ต้นทุนด้านบุคลากร ต้นทุนด้าน
การขอใบรับรอง รวมถึงต้นทุนการจดแจ้งหรื อจดทะเบียนสิ ทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างไรก็ดี วิธีการประเมินจากต้นทุน ไม่อาจสะท้อนมูลค่าอันแท้จริ งของทรัพย์สินทาง
ปัญญา เนื่องจากมิได้คาํ นวณถึงราคาตลาดในปัจจุบนั ศักยภาพในการสร้างกําไรหรื อ
ผลประโยชน์ในอนาคต และมิได้คาํ นึงถึงอายุการคุม้ ครองของทรัพย์สินทางปัญญา
ซึ่งอาจมีระยะเวลาจํากัด ดังนั้น วิธีน้ ีจึงเหมาะที่จะนําไปปรับใช้กบั ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่คาํ นวณหาผลกําไรในอนาคตได้ยาก หรื อทรัพย์สินทางปัญญาที่ยงั เพิ่งเริ่ มต้น ลงทุน
ไม่มากนัก
2.6.2 การประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากราคาตลาด (Market Method)
การประเมินจากราคาตลาด เป็ นการเปรี ยบเทียบราคาตลาดของทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่อยูใ่ นประเภทเดียวกัน ในตลาดเดียวกัน ซึ่งต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ
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UK Intellectual Property Office, Guidance Valuing Your Intellectual Property
[Online], available URL: https://www.gov.uk/guidance/valuing-your-intellectualproperty, 2017 (November, 15).
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ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทของทรัพย์สินปั ญญา ประเภทของอุตสาหกรรม ส่ วนแบ่งในตลาด
โอกาสในการแข่งขันแย่งส่ วนแบ่งตลาด มาตรการทางกฎหมายที่คุม้ ครองการเติบโต
ของตลาด ศักยภาพในการประกอบกิจการเพื่อหากําไร รวมถึงอายุคุม้ ครองที่เหลือในการหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานั้น วิธีการนี้เป็ นวิธีที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็ น
การพิจารณาบนพื้นฐานของความจริ ง ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ตีมูลค่าที่นาํ มาปฏิบตั ิตามได้จริ ง
อีกทั้งสามารถนํามาปรับใช้กบั ทรัพย์สินทางปั ญญาได้ทุกประเภท แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการ
นี้มีจุดอ่อนในการหาข้อมูลเพื่อทําการเปรี ยบเทียบ เนื่องจากการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ
ส่ วนมากเป็ นเอกสารลับ ไม่เปิ ดเผย นอกจากนี้ ยังเป็ นการยากสําหรับทรัพย์สินทางปั ญญา
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ หรื อเป็ นสิ่ งใหม่ไม่เคยมีการคิดค้นมาก่อน ในการหาทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่นที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงเพื่อนํามาใช้ในการเปรี ยบเทียบ วิธีการนี้จึงไม่ค่อยนิยม
นํามาใช้ในประเมินมูลค่าสิ ทธิบตั ร เนื่องจากมูลค่าของสิ ทธิบตั รอยูท่ ี่ความใหม่
2.6.3 การประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากรายได้ (Income or Economic Benefit
Method)
การประเมินจากรายได้ เป็ นการพิจารณาผลตอบแทนหรื อรายได้ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยคํานึงถึงต้นทุนในการหารายได้ ปัจจัยที่ส่งผลถึงการเติบโตของ
รายได้ ปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลถึงการเสื่ อมถอยของรายได้ รวมถึงระยะเวลาในการหารายได้
ผลลัพธ์สุดท้าย คือ มูลค่าปัจจุบนั (Net Present Value--NPV) วิธีการนี้ได้รับความนิยมมาก
ในวงการธุ รกิจ เนื่องจากเป็ นการคาดการณ์บนพื้นฐานของโครงสร้างธุรกิจ แต่ขอ้ เสี ย คือ
เป็ นเพียงการคาดการณ์ในอนาคต ไม่มีความแน่นอน อีกทั้งไม่ได้คาํ นึงถึงผลประกอบการ
ในอดีตที่ผา่ นมา ความยุง่ ยากของวิธีน้ ี ได้แก่ ความยากในการคาดการณ์วงจรชีวติ ทาง
เศรษฐกิจของทรัพย์สอนทางปัญญา ความยากในการคาดการณ์รายได้หลายปี ข้างหน้า
ความไม่แน่นอนในอนาคตหมายความว่า ไม่มีความชัดแจ้งแท้จริ งในการคํานวณรายได้
สําหรับ 4-5 ปี ขึ้นไป จึงเป็ นการยากที่จะนําวิธีการนี้มาใช้กบั เทคโนโลยีท่ีพ่ งึ เริ่ มพัฒนา
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ตอ้ งคํานึงถึง ได้แก่ จุดแข็งของทรัพย์สินทางปัญญา
ขนาดของตลาดที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการเข้าสู่ ตลาด ธรรมชาติของการแข่งขัน ความเสี่ ยง
ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจ ทักษะของพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการจดทะเบียน การบังคับสิ ทธิ และการป้องกันสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
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3. สวีเดน
3.1 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ ไป
การบังคับคดีจะดําเนินการโดยหลังศาลมีคาํ พิพากษา คู่ความฝ่ ายที่ชนะสามารถ
ยืน่ คําร้องขอบังคับได้หากจําเลยไม่กระทําตามคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ศาล หน่วยบังคับคดี
(Kronofogdemyndigheten) จะดําเนินการแทนเจ้าหนี้ บังคับใช้กฎหมาย และสามารถ
อุทธรณ์ไปยังศาลจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะซึ่งการพิพากษาของศาลชั้นต้น
ยังสามารถยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้และท้ายสุ ดไปยังศาลฎีกา การยืน่ คําร้องขอให้
บังคับคดี ผูย้ นื่ คําขอต้องแนบคําพิพากษาหรื อคําสั่งของศาล หรื อถ้าผูอ้ นุญาตยินยอมให้
ใช้สาํ เนาถูกต้อง คําพิพากษา ซึ่งประกอบด้วย ภาระผูกพันในการชําระหนี้ สามารถบังคับ
ได้แม้วา่ ยังไม่ถึงที่สุด (การอุทธรณ์ระหว่างการพิจารณา) แต่ลูกหนี้สามารถหลีกเลี่ยง
การบังคับคดีได้โดยการวางหลักประกันที่ครอบคลุมจํานวนหนี้ ตามที่ฟ้องมานั้น
การบังคับคดีแพ่งได้วางหลักไว้ในวิธีพิจารณาคดีของศาล The Code of
Judicial Procedure (SFS 1942: 740) 1 บรรพ 2 การพิจารณาคดีแพ่งทัว่ ไป
ส่ วนที่ 1 กระบวนการการพิจารณาคดีแพ่ง บรรพ 10 เขตอํานาจศาล มาตรา
10 หากคดีที่พิจารณาอยูน่ อกเขตอํานาจศาลหรื ออยูใ่ นเขตอํานาจศาลชํานัญพิเศษ หรื อ
เกี่ยวข้องโดยระเบียบ คําสั่ง ก็ให้ศาลที่มีอาํ นาจนั้นพิจารณาได้โดยอนุญาโตตุลาการ 2
บรรพ 15 อายัดชัว่ คราวและมาตรการความปลอดภัย ในส่ วนนี้จะวางหลัก
เกี่ยวกับการยึด อายัด ทรัพย์ หรื อสิ่ งที่เป็ นประกันในคดี โดยจะเน้นแต่เฉพาะทรัพย์สิน
(Property) และให้หน่วยงานในการบังคับคดีหลังจากศาลมีคาํ พิพากษา เรี ยกว่า
Kronofogden3 (Enforcement Authority) ประกอบประมวลกฎหมายการบังคับคดี
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The Swedish Code of Judicial Procedure was Promulgated in 1942 (SFS 1942:
740) and Came into Force on 1 January 1948.
2
Ibid., Ch. 10, Section 17.
3
Kronofogden [Online], available URL: https://www.kronofogden.se, 2017
(November, 16).
1

90
The Enforcement Code (1981: 774) 1 ทั้งนี้ ศาลมีอาํ นาจในการพิจารณา ตามความเหมาะสม
ตามเหตุอนั ควร ในส่ วนท้ายของบรรพ 15 มาตรา 10 ได้วางหลักให้ภายใต้บทบัญญัติประมวลกฎหมายนี้ นําไปใช้กบั หน่วยงานบังคับคดี ถ้ามีความจําเป็ นการบังคับใช้ศาล
อาจออกข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้กไ็ ด้ 2
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672) 3

3.2 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย
ส่ วนการบังคับคดีในคดีลม้ ละลาย ได้มีหลักกฎหมาย Bankruptcy Act (1987:
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หน่วยงานบังคับคดี (Kronofogden) เป็ นผูด้ าํ เนินการบังคับ ยึดทรัพย์ตาม
คําพิพากษาเช่นกัน โดย Section 11 ให้นาํ บทที่ 15 วิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่ องการยึด อายัด
ทรัพย์ของลูกหนี้ มาบังคับใช้ได้เช่นเดียวกับการบังคับคดีแพ่ง (Chapter 15 of the Code
on Judicial Procedure) แต่ไม่บงั คับใช้กบั ประมวลกฎหมายบังคับคดี บทที่ 16 มาตรา 15
วรรค 2 ศาลอาจมีขอ้ ยกเว้นในการยึดทรัพย์สินได้
3.3 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาอันเป็ นหลักประกัน
จากโครงสร้างระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าการตลาดของ
สวีเดน จากหัวข้อ 2.4.1. ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการค้าการตลาด ที่ได้วางหลักไว้ในประมวลกฎหมายการตลาด The Marketing Act วัตถุประสงค์ คือ การส่ งเสริ มผลประโยชน์ของ
ผูบ้ ริ โภคและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผลิตภัณฑ์และเพื่อป้องกันการตลาดที่ไม่เป็ น

Regeringskansliet, Utsökningsbalken (1981: 774) [Online], available URL:
http://www.gov.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2002/01/ds200245/, 2017 (November, 19).
2
The Enforcement Code (1981: 828).
3
Konkurslag (1987: 672).
1
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ธรรมต่อผูบ้ ริ โภคและผูค้ า้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการตลาดสามารถพบ ใน Section 361 ให้นาํ
บรรพ 15 2 วิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้ ในกรณี ที่มีการเรี ยกค่าเสี ยหายอันเกิด
ความเสี ยหายในทางการตลาด นัน่ ย่อมหมายถึง สิ นค้าที่อยูใ่ นหมวดกฎหมายนี้ อยูใ่ นข่าย
ที่สามารถบังคับคดีได้เช่นกัน
3.4 การยึดและอายัดทรัพย์ สินทางปัญญา
ในส่ วนของประมวลกฎหมายบังคับคดี (The Enforcement Code, 1981: 828)
ที่มีหน่วยงานบังคับคดี (Kronofogden) เป็ นผูด้ าํ เนินการบังคับยึดทรัพย์น้ นั ได้วางหลัก
ในบรรพ 4 มาตรา 7 เกี่ยวกับทรัพย์ที่ยดึ ได้แก่ ทรัพย์สินส่ วนตัว 3 ที่มีอยูท่ ี่สามารถบังคับ
ใช้ได้ มีค่า มีราคา รวมถึงทรัพย์ที่จดทะเบียน หรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ร้องขอ เว้นแต่อยูใ่ น
บรรพ 6 ที่ไม่อยูใ่ นข่ายบังคับคดีได้ ในส่ วนนี้จะเป็ นการวางหลักการยึดทรัพย์สินทัว่ ๆ ไป
บรรพ 5 มาตรา 94 วางหลักเกี่ยวกับการยึดสิ ทธิอนั เกี่ยวกับงานวรรณกรรม
หรื องานอันมีลิขสิ ทธิ์ ที่ยงั มีอายุงานคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์อยูห่ ากสามารถคํานวณค่าใช้จ่ายได้
ก็สามารถยึดบังคัดคดีได้
79

Swedish Code of Statutes the Marketing Act, Section 36 “In Order to Secure
a Claim Relating to a Market Disruption Charge the Court may Order Attachment.
In that Case the Provisions of Chapter 15 of the Code of Judicial Procedure Concerning
Attachment to Secure a Claim shall Apply.”
2
The Code of Judicial Procedure, Chapter 15 Provisional Attachment and Other
Security Measures.
3
Jordabalken (Land Law) ได้ให้นิยามว่า Intellectual Property เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว
(Personal Property)
4
Utsökningsbalk (1981: 774) Svensk Författningssamling 1981: 774, § När Rätt
Till Litterärt Eller Konstnärligt verk Eller Annat Sådant ej får Utmätas, får ej Heller Rätt
Till Vederlag för Utnyttjande av Rättigheten Utmätas Innan Denna har Utnyttjats så
som Förutsätts för att Vederlag Skall Utgå och Vederlaget kan Beräknas.
1
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บรรพ 7 ได้ให้บงั คับใช้กบั ส่ วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ . . .
การชําระเงินตามงวดระยะเวลาสําหรับการใช้สิทธิบตั ร สิ ทธิในงานวรรณกรรม
งาน ศิลปกรรมหรื อสิ ทธิ อื่นใด อันเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางธุรกิจ 1
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3.5 การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา
ในระดับสหภาพยุโรป (EU Level) คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (The
European Commission) โดยคณะกรรมการทัว่ ไป (DGs) ได้มอบหมายให้มีการศึกษา
และจัดตั้งกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญหลากหลายแขนงกับประเด็นสิ นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ าง Intangibles
และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทาง
ปัญญา (IP and IPRs)
ในระดับประเทศสมาชิกสวีเดน กฎหมายว่าด้วยเรื่ องทรัพย์สิน (Property
Law) ได้แบ่งประเภทของทรัพย์สินส่ วนบุคคล (Personal Property) คือ ทรัพย์ที่ไม่ใช่
อสังหาริ มทรัพย์ แบ่งออกเป็ น 2 นัย คือ
3.5.1 Tangible Personal Property หรื อ Chattels (Lösa Saker) หากตีความตาม
กฎหมายสวีเดน หมายถึง การขายสิ นค้าและบริ การ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายเรื่ อง เช่น
The Sale of Goods Act2 ว่าด้วยการขายสิ นค้าในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic Countries
ยกเว้นเดนมาร์ก) วัตถุประสงค์เพื่อขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค ออกกฎระเบียบโดย Consumer
Sale of Goods Act3 และในระดับระหว่างประเทศ ออกกฎระเบียบโดย The International
Sale of Goods Act4 การประกันหลักทรัพย์ในสังหาริ มทรัพย์แก่เจ้าหนี้ในทรัพย์ส่วน
7 Kap. Utmätning av lön m.m. Allmänna Bestämelser, 1 § Bestämmelserna i
Detta Kapitel Gäller i Fråga om Utmätning av. . ., 3. Periodiskt Vederlag för Utnyttjande
av Patent, Rätt Till Litterärt Eller Konstnärligt verk Eller Annan Sådan Rättighet Eller
för Överlåtelse av Rörelse.
2
Köplag (1990: 931).
3
Konsummentköplag (1990: 932).
4
Lag 1987: 882 Om Internationella Köp.
1
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Personal Property เช่น จํานํา การให้ใช้สิทธิครอบครองในหลักทรัพย์แก่เจ้าหนี้มีสิทธิดีกว่า
บุคคลภายนอก 1
3.5.2 Intangible Personal Property คือ หุน้ สิ ทธิ ตราสารที่เปลี่ยนมือ
(Negotiable Instruments) 2 เช่น ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่
ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า และ ความลับทางการค้า การทําที่พกั อาศัยหรื อ
บ้านจัดสรร (Housing Coopertives) 3
สอดคล้องกับแนวคิดในระดับ EU ดังที่กล่าวมาข้างต้น พิจารณา
สิ นทรัพย์ในธุ รกิจที่จะมาประเมิน เช่น สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิ ทธิ์
การออกแบบ แฟรนไชส์ ใบอนุญาต กระบวนการ ความลับทางการค้า ฐานข้อมูล เป็ นต้น
สามารถประเมินค่าได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ เช่น
1) การคํานวณต้นทุนที่เกิดขึ้นหากบริ ษทั มีการพัฒนาสิ นทรัพย์
ที่คล้ายกัน (วิธีตน้ ทุน)
2) เปรี ยบเทียบกับธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่คล้ายกันในตลาด
(วิธีการตลาด)
3) การประมาณค่าทัว่ ไปอื่น ๆ (ค่ารอยัลตี้ ผลกําไรส่ วนเกินหรื อค่าสิ ทธิ
สู งสุ ดที่เกิดขึ้นจากสัญญาส่ วนทุน รายได้กาํ ไร ฯลฯ)
วิธีการเหล่านี้ ประกอบด้วย ข้อดีและข้อเสี ยและจําเป็ นต้องเลือกตาม
ประเภทของวัตถุประสงค์ในการประเมินและวิธีการใช้งาน ของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ตอ้ งการประเมิน 4
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Carlson, ibid., p. 283.
2
Värdepapper
3
Bostadsrätt
4
Innovaccess-Intellectual Property Portal, Intellectual Property Valuation
[Online], available URL: http://www.innovaccess.eu/intellectual-property-valuation,
2018 (January, 8).
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4. ฝรั่งเศส
4.1 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ ไป
การบังคับคดีในฝรั่งเศสวางหลักไว้ใน “Code des Procédures Civiles
D’exécution” 1 หรื อประมวลวิธีบงั คับคดีแพ่ง มาตรา 231-233 ประกอบกับประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา (Code de la Propriété Intellectuelle) โดยจะกระทําโดย
หน่วยงานบังคับคดี (Huissier de Justice)
4.1.1 การบังคับคดีแพ่งในฝรั่งเศส 2
ในหลักทัว่ ไป เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะสามารถบังคับคดีได้กต็ ่อเมื่อ
คดีน้ นั ได้ถึงที่สุดแล้ว (Res Judicata) เว้นแต่เมื่อลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้รับอนุญาตให้มี
ระยะเวลาปฏิบตั ิตามคําพิพากษา (Grace Period) หรื อศาลได้มีคาํ สั่งให้ใช้วธิ ีการบังคับคดี
ชัว่ คราว (Exécution Provisoire) การบังคับคับคดีน้ ีจะอยูใ่ นอํานาจของผูพ้ ิพากษาพิเศษ Juge
de L’exécution ซึ่งมีอาํ นาจชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการบังคับคดี
หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่ปฏิบตั ิตามคําบังคับทัว่ ไป เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจดําเนินการได้ ดังนี้
1) การอายัดสิ ทธิเรี ยกร้อง (Garnishee Proceedings) เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาอาจเรี ยกร้องให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็ นหนี้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ชําระหนี้
แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาโดยตรง วิธีการนี้ไม่จาํ ต้องอาศัยคําสัง่ จากศาล โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะส่ งจดหมายให้แก่บุคคลภายนอก และแจ้งให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ
ภายใน 8 วันนับแต่ส่งหมายให้บุคคลภายนอกแล้ว
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Legifrance [Online], available URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode
.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948, 2018 (January, 8).
2
Alexandre Bailly and others, Litigation and Enforcement in France: Overview
Thomson Reuters Practical Law [Online], available URL: https://uk.practicallaw
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2) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งไม่ได้รับชําระหนี้ อาจยึดทรัพย์ของลูกหนี้
ไม่วา่ จะอยูใ่ นความครอบครองของลูกหนี้หรื อไม่กต็ าม ได้โดยไม่ตอ้ งมีคาํ สัง่ เพิ่มเติม
จากศาลทรัพย์ที่ได้น้ ีเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจเก็บไว้หรื อขายเพื่อเอาเงินมาชําระหนี้
3) บังคับคดีต่ออสังหาริ มทรัพย์ โดยการให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ส่ งจดหมายเรี ยกให้ชาํ ระหนี้ภายใน 8 วัน และมีขอ้ ความแจ้งแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาว่า
ถ้าไม่ชาํ ระจะประกาศโฆษณาเพื่อขายอสังหาริ มทรัพย์ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องประกาศ
โฆษณาภายใน 2 เดือนนับแต่ที่ได้ส่งจดหมายแก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา เมื่อได้ประกาศ
โฆษณาแล้ว ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไม่อาจขายอสังหาริ มทรัพย์ได้อีก หลังจากนั้นให้มี
การกําหนดเงื่อนไขการขายและขายอสังหาริ มทรัพย์น้ นั โดยการขายทอดตลาด
โจทก์อาจขอให้มีการบังคับคดีชว่ั คราว (Exécution Provisoire) ได้โดย
วิธีการดังข้างต้นได้ก่อนการพิจารณาคดี โดยโจทก์ตอ้ งวางประกันจํานวนพอสมควร
ที่จะชดใช้จาํ เลยหากแพ้คดี
4.2 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย
ประเทศฝรั่งเศสมีกระบวนการก่อนล้มละลายและกระบวนการล้มละลาย
6 รู ปแบบ แบ่งได้เป็ นกระบวนการซึ่ งศาลให้การช่วยเหลือ และกระบวนการซึ่ งศาลควบคุม
ดังนี้
1) Mandat ad Hoc คือ กระบวนการก่อนล้มละลายซึ่งศาลให้การช่วยเหลือ
โดยลูกหนี้อาจขอให้ศาลตั้ง Mandataire ad Hoc เป็ นผูด้ าํ เนินการช่วยเหลือและดูแล
การเจรจาระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้หลัก กระบวนการนี้เป็ นความลับและไม่มีกาํ หนดเวลา
หน้าที่ของ Mandataire ad Hoc จะเป็ นไปตามที่ศาลกําหนด
2) กระบวนการไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการล้มละลายซึ่งศาลให้การช่วยเหลือ
โดยลูกหนี้ซ่ ึ งเผชิญกับปั ญหาทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรื อการเงิน สามารถที่จะขอให้
ศาลตั้งผูไ้ กล่เกลี่ยมาช่วยในการเจรจากับเจ้าหนี้หลักได้ ถ้าลูกหนี้น้ นั ไม่ลม้ ละลายมาแล้ว
มากกว่า 45 วัน
เมื่อกระบวนการได้ขอ้ ตกลงเป็ นที่ยตุ ิแล้ว ข้อตกลงที่ได้อาจให้ศาลรับรู ้
หรื อเห็นชอบก็ได้ การที่ให้ศาลรับรู ้จะมีผลให้ขอ้ ตกลงบังคับได้อย่างคําพิพากษาของ
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ศาลและสามารถเก็บเป็ นความลับได้ ส่ วนการที่ให้ศาลเห็นชอบจะมีผลให้หนี้ใหม่ตาม
ข้อตกลงของเจ้าหนี้มีบุริมสิ ทธิหากต้องมีการขายชําระบัญชีลูกหนี้ในอนาคตและต้องมี
การเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ศาลจะตั้งให้ผไู ้ กล่เกลี่ยดําเนินการได้ไม่เกิน 4 เดือน และ
ขยายเวลาได้ไม่เกิน 1 เดือน หากผูไ้ กล่เกลี่ยร้องขอ
3) กระบวนการ Sauvegarde คือ กระบวนการล้มละลายซึ่งศาลควบคุม โดย
ลูกหนี้ซ่ ึงยังไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว (Cessation de Paiement) แต่กาํ ลังเผชิญปั ญหาทางการเงิน
ซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ดาํ เนินการฟื้ นฟูกิจการก่อนล้มละลาย โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ 2 คณะกรรมการ ได้แก่ เจ้าหนี้ซ่ ึงเป็ นสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าซึ่งลูกหนี้
ต้องยืน่ แผนฟื้ นฟูกิจการให้เจ้าหนี้ซ่ ึงไม่ได้รับผลกระทบจากแผนพื้นฟูกิจการ หรื อที่
จะได้รับชําระหนี้ครบถ้วนไม่มีสิทธิที่จะออกเสี ยงในคณะกรรมการ
แผนฟื้ นฟูกิจการ อาจประกอบด้วย การเปลี่ยนระยะเวลาการชําระหนี้
การชําระหนี้แต่บางส่ วน การเปลี่ยนหนี้เป็ นทุน หรื อการขายกิจการบางส่ วน มติยอมรับ
ที่ประชุมคณะกรรมการต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย 2 ใน 3 หากคณะกรรมการเจ้าหนี้
ยอมรับและศาลเห็นชอบ มติจะมีผลผูกมัดเจ้าหนี้ทุกคน ถ้าคณะกรรมการเจ้าหนี้ไม่
เห็นชอบ ศาลอาจสั่งให้ขยายระยะเวลาชําระหนี้ได้ไม่เกิน 10 ปี กระบวนการนี้ปรับมาจาก
Chapter 11 ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริ กา
4) กระบวนการ Sauvegarde Financière Accélérée คือ กระบวนการ Sauvegarde
รู ปแบบเฉพาะสําหรับกิจการขนาดใหญ่ซ่ ึงผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยมาแล้วแต่ไม่สาํ เร็จ
กระบวนการนี้จะดําเนินการอย่างรวดเร็ว และศาลจะให้ใช้ต่อเมื่อเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
ส่ วนใหญ่ยนิ ยอมด้วยกับแผนฟื้ นฟูกิจการในกระบวนการไกล่เกลี่ย กระบวนการนี้มีข้ ึน
เพื่อให้การฟื้ นฟูกิจการดําเนินไปได้ ไม่เสี ยไปเพราะเจ้าหนี้สถาบันการเงินส่ วนน้อย
5) กระบวนการ Redressement Judiciaire คือ กระบวนการล้มละลาย ซึ่งศาล
ควบคุม สําหรับลูกหนี้ซ่ ึ งมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยจะเริ่ มต้นเมื่อเจ้าหนี้หรื อพนักงานอัยการร้องขอ วิธีการต่าง ๆ คล้ายคลึงกับในกระบวนการ Sauvegarde ได้แก่ ต้องมีการยอมรับ
แผนฟื้ นฟูกิจการโดยคณะกรรมการเจ้าหนี้ อาจอนุมตั ิแผนให้เปลี่ยนระยะเวลาการชําระหนี้
การชําระหนี้แต่บางส่ วน การเปลี่ยนหนี้เป็ นทุน หรื อการขายกิจการบางส่ วนได้
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6) กระบวนการ Judicial Liquidation คือ กระบวนการล้มละลายซึ่งศาลควบคุม
ซึ่งศาลขายทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ กระบวนการนี้ดาํ เนินไปจนไม่มี
ทรัพย์สินใดที่จะขายมาชําระหนี้ได้อีก โดย 2 ปี หลังจากที่ศาลมีคาํ สั่ง เจ้าหนี้อาจขอให้
เลิกกระบวนการนี้ได้
4.3 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาอันเป็ นหลักประกัน
มาตรา 232-1 สิ ทธิน้ นั อาจถูกยึดจากหน่วยงานซึ่งเป็ นผูอ้ อกสิ ทธิน้ นั
มาตรา 232-5 เจ้าหนี้อาจทําการยึดได้ โดยส่ งจดหมายหมายแจ้งเตือนซึ่งต้องมี
ข้อความดังต่อไปนี้ มิฉะนั้นเป็ นโมฆะ
1) ชื่อและภูมิลาํ เนาของลูกหนี้
2) หนี้ที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการยึดทรัพย์สิน
3) ข้อความแสดงจํานวน หนี้ประธาน ค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ย และให้แสดง
อัตราดอกเบี้ยด้วย
4) ข้อความแสดงว่าการยึด จะทําให้ลูกหนี้เสี ยไปซึ่ งสิ ทธิใด ๆ อันเกิดแต่
ทรัพย์สินนั้น
5) คําสั่งให้ลูกหนี้แจ้งให้ทราบซึ่งการที่ได้เอาทรัพย์สินนั้นเป็ นประกันไว้
มาตรา 232-6 ภายในกําหนด 8 วัน เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแจ้งการยึด
ให้ลูกหนี้ทราบ โดยต้องมีขอ้ ความดังต่อไปนี้ มิฉะนั้นเป็ นโมฆะ
1) สําเนาบันทึกการยึดทรัพย์สินนั้น
2) ข้อความแสดงอย่างชัดเจนว่า หากมีขอ้ คัดค้าน ต้องทําคําคัดค้านเป็ นหนังสื อ
ยืน่ ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีที่เป็ นผูด้ าํ เนินการยึดนั้น ภายในกําหนด 1 เดือน
3) ศาลบังคับคดี (Juge de L’exécution) ที่มีเขตอํานาจ
4) ข้อความแสดงอย่างชัดเจนว่า ลูกหนี้มีสิทธิ ที่จะขายอย่างเป็ นมิตร (Vente
Amiable) ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดตามข้อกําหนดในมาตรา 233-3
5) ข้อความในมาตรา 221-30 ถึง 221-32 และ 233-3
มาตรา 232-8 การยึดทรัพย์สินนั้น ทําให้ลูกหนี้สิ้นไปซึ่งสิ ทธิใด ๆ อันเกิด
แต่ทรัพย์สินนั้น
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ลูกหนี้อาจขอให้ปลดการจํากัดสิ ทธิน้ ีได้โดยวางเงินประกันตามสมควรแก่

เจ้าหนี้

มาตรา 233-1 การขายบังคับคดีจะกระทําได้เมื่อ เจ้าหนี้มีคาํ ร้องโดยแสดง
หลักฐานว่าไม่มีการคัดค้านภายในกําหนด 1 เดือนนับแต่การยึด หรื อศาลได้ยกคําคัดค้าน
ของลูกหนี้แล้ว
มาตรา 233-2 กรณี มีการยึดหลายครั้ง เงินที่ได้จากการขาย ให้แบ่งแก่เจ้าหนี้
ทุกรายซึ่ งได้ทาํ การยึดก่อนมีการขายนั้น
มาตรา 233-5 กรณี ที่ไม่สามารถที่จะขายอย่างเป็ นมิตร (Vente Amiable) ได้
ให้ขายโดยการขายทอดตลาด
มาตรา 233-6 ในการประกาศขาย นอกจากรายละเอียดกระบวนการในขั้นตอน
ที่ผา่ นมาแล้วจะต้องมี
1) สถานภาพของบริ ษทั 1
2) เอกสารทุกชนิดที่จาํ เป็ นในการรับรู ้ถึงราคาของสิ ทธิซ่ ึงนําออกขายนั้น
มาตรา 233-8 โฆษณาการขายโดยแสดง วัน เวลา และสถานที่ ที่ขายนั้น
ทางหนังสื อพิมพ์ และติดประกาศ
การโฆษณาต้องทําไม่เกินหนึ่งเดือน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันขาย
ทอดตลาดที่กาํ หนดไว้
ให้มีหนังสื อแจ้งไปยังลูกหนี้ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องถึงการขายทอดตลาดนั้น
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4.4 การยึดและอายัดทรัพย์ สินทางปัญญา
กระบวนการบังคับคดีลิขสิ ทธิ์ในฝรั่งเศส
ตามประมวลทรัพย์สินทางปัญญา (Code de la Propriété Intellectuelle)
Saisie et Vente Forcée de Droits Incorporels [Online], available URL:
http://www.dubois-huissier-93.com/ventes-aux-encheres/saisie-vente-forcee-droitsincorporels, 2018 (January, 8); และ ระบุวา่ สําหรับทรัพย์สินบางประเภท e.g. ใบอนุญาต
ขับรถสาธารณะไม่จาํ ต้องระบุ
1
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มาตรา 333-1 เมื่องานสร้างสรรค์ของเจ้าของลิขสิ ทธิ์ถูกยึด ศาลอาจสั่งให้จ่าย
เงินจํานวนหนึ่งหรื อเงินส่ วนหนึ่ง แก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์เพื่อเป็ นเบี้ยยังชีพได้
มาตรา 333-2 เงินส่ วนหนึ่ง ที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์หรื อภรรยาหรื อบุตร ได้รับจาก
การมีลิขสิ ทธิ์นั้น ไม่อาจบังคับคดีได้
มาตรา 333-3 เงินส่ วนที่บงั คับคดีไม่ได้น้ ี ต้องไม่นอ้ ยกว่า 4/5 ของทั้งหมด
แต่ไม่เกินจํานวนที่ระบุในกฎหมายแรงงาน
มาตรา 333-4 บทบัญญัติในส่ วนนี้ ไม่ตดั สิ ทธิ ที่จะบังคับคดีตามกฎหมายแพ่งว่าด้วยค่าเลี้ยงดู (บุตร)
การบังคับคดีกบั สิ ทธิ บตั ร (La Saisie des Droits Incorporels--BREVET) 1
มีการวางหลักเกณฑ์บางประการไว้ในประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(Code de la Propriété Intellectuelle)
1) การบังคับคดีกบั สิ ทธิ บตั รจะกระทําโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี (Huissier de
Justice) หรื อเจ้าพนักงานการคลัง (Huissier des Finances Publiques)
มาตรา 623-21 วรรค 1 การยึดสิ ทธิ บตั รจะมีผลเมื่อหมายบังคับคดีส่งไปยัง
ผูท้ รงสิ ทธิบตั ร กรมทรัพย์สินทางปั ญญา และผูม้ ีสิทธิในสิ ทธิ บตั รนั้นแล้ว การส่ งหมายนี้
จะทําให้เจ้าหนี้ซ่ ึงเข้ายึด หมดสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสิ ทธิอนั เกี่ยวข้องกับ
สิ ทธิบตั รนั้น
มาตรา 623-21 วรรค 2 เจ้าหนี้ผเู ้ ข้ายึด ต้องแสดงต่อศาลภายในเวลา 15 วัน
นับแต่วนั ที่หมายบังคับคดีส่งเรี ยบร้อยแล้ว ถึงความสมบูรณ์ของการยึด และเพื่อการขาย
สิ ทธิบตั รนั้น มิเช่นนั้นการยึดเป็ นโมฆะ
มาตรา 613-53 การกระทําใด ๆ ที่ส่งผลต่อความเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
ต้องจดแก้ ในทะเบียนสิ ทธิบตั รแห่งชาติ โดยวิธีการตามที่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
บัญญัติ
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REC-Mise en Œuvre du Recouvrement Forcé-SAISIES et Ventes
Particulières-Saisie de Biens Incorporels: Brevets et Licences [Online], available
URL: http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2755-PGP, 2017 (December, 20).
1
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มาตรา 613-9 ในการจะใช้ยนั บุคคลภายนอกได้น้ นั การโอนหรื อ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสิ ทธิบตั รจะต้องมีการจดทะเบียนในทะเบียนสิ ทธิ บตั รแห่งชาติ
มาตรา 615-17 ศาลสู งที่มีเขตอํานาจเหนือสิ ทธิบตั ร คือ ศาลที่พระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมกําหนดให้มีอาํ นาจดังนั้น
2) ศาลมีหน้าที่ ตรวจสอบการความสมบูรณ์ของหนี้ ยืนยันความสมบูรณ์ของ
การยึด สั่งขายทอดตลาดสิ ทธิบตั ร และจัดการขายสิ ทธิบตั รนั้น
ซึ่งวิธีการบังคับคดีสิทธิบตั รนี้สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ทางการคลังและภาษี
4.5 การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา
4.5.1 หลักทัว่ ไป 1
การประเมินราคาทรัพย์สินทางปั ญญาซึ่ งเป็ นที่ยอมรับนั้น สามารถแบ่ง
ได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ วิธีการเทียบจากราคาตลาด (Axées sur le Marché) วิธีการ
คิดจากค่าใช้จ่าย (Fondées sur les Coûts) และวิธีการประเมินจากความได้เปรี ยบทาง
เศรษฐกิจในอนาคต (Reposant sur des Evaluations D’avantages Economiques Passés
ou Futurs)
วิธีการเทียบจากราคาตลาด (Axées sur le Marché) เป็ นวิธีการที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญนิยมสู งสุ ดในสถานการณ์อุดมคติ นัน่ คือ อาศัยการเปรี ยบเทียบจากการซื้ อขายที่
คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีอุปสรรคสําคัญ นัน่ คือ ความยากในการหาการซื้อขาย
ที่คล้ายคลึงกันอย่างแท้จริ ง แม้ในการซื้อขายทรัพย์ธรรมดาก็ตาม ดังนั้น เมื่อนําวิธีการนี้
มาใช้กบั ทรัพย์สินทางปัญญาอุปสรรคนี้ยง่ิ มากขึ้นไปอีก เนื่องจากแทบเป็ นไปไม่ได้ที่จะ
พบการซื้ อขายซึ่ งสามารถเทียบเคียงกันได้ ความยากลําบากในการหาการซื้ อขายซึ่ งสามารถ
เทียบเคียงกันได้ของทรัพย์สินทางปั ญญานี้เกิดจากความแตกต่างกันของทรัพย์สินทาง
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Kelvin King. La Valeur de la Propriété Intellectuelle, de L’actif Incorporel
et du Fonds de Commerce [Online], available URL: https://www.wipo.int/sme/
fr/documents/value_ip_intangible_assets.htm, 2017 (December, 20).
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ปัญญาแต่ละอัน และสภาพของทรัพย์สินทางปั ญญาซึ่ งมีการซื้อขายกันน้อย การซื้อขาย
ที่มีกม็ กั เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของการซื้ อขายหลักทําให้เป็ นเรื่ องที่มีการเก็บเป็ นความลับ
อย่างมาก อุปสรรคเหล่านี้ทาํ ให้วธิ ีการนี้ไม่เหมาะสมสําหรับการประเมินราคาทรัพย์สิน
ทางปัญญา
วิธีการคิดจากค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ (Fondées sur les Coûts) ได้แก่
การคิดจากค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ หรื อค่าใช้จ่ายในการสร้างสิ่ งทดแทน โดยอนุมานว่า
มีความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสร้างสรรค์และมูลค่าของทรัพย์สินนั้นนั้น
โดยไม่มีปัจจัยอื่นส่ งผลกระทบ ข้อดีของการประเมินราคาโดยวิธีการนี้ คือ สามารถทํา
ได้ง่าย แต่มีขอ้ เสี ย คือ ไม่ได้มีการคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงิน หรื อค่าใช้จ่าย
ในการรักษาทรัพย์สินทางปัญญานั้น
วิธีการประเมินจากความได้เปรี ยบทางเศรษฐกิจในอนาคต (Reposant
sur des Evaluations D’avantages Economiques Passés ou Futurs) หรื อวิธีการคิดจาก
รายได้ (Méthodes des Revenus) สามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) Capitalisation des Bénéfices Cumulatifs คือ การประเมินราคาโดย
การประมาณอัตราผลตอบแทนรวมที่อาจได้รับจากทรัพย์สินนั้น (Rentabilité Cumulative
Réalisable) แล้วนํามาคูณกับตัวแปรซึ่ งกําหนดขึ้นโดยการพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ
ของทรัพย์สินทางปัญญานั้นนั้น เช่น ส่ วนแบ่งการตลาด การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนในอนาคต ระดับการคุม้ ครอง เป็ นต้น
2) Différenciation des Bénéfices Bruts คือ การประเมินราคาโดย
การคํานวณจากส่ วนต่างระหว่างสิ นค้าซึ่ งได้รับการคุม้ ครองโดยทรัพย์สินทางปัญญากับ
สิ นค้าทัว่ ไป เช่น ความต่างของราคา ระหว่างสิ นค้าที่มีกบั ไม่มีเครื่ องหมายการค้า
หรื อระหว่างสิ นค้ามีสิทธิ บตั รกับทัว่ ไปซึ่งไม่มีสิทธิบตั ร วิธีการนี้ได้รับความนิยมใน
การประเมินราคาเครื่ องหมายการค้า แต่มีอุปสรรคในการประเมินราคาสิ ทธิ บตั รเนื่องจาก
หาสิ นค้าทัว่ ไปซึ่งไม่มีสิทธิบตั รได้ยาก
3) Bénéfices Excédentaires คือ การประเมินราคาโดยการ พิจารณาราคา
ของส่ วนทรัพย์มีรูปร่ างเพื่อใช้เป็ นจุดอ้างอิง โดยราคานี้ คือ ราคาที่ทาํ ให้เกิดการลงทุน
ในทรัพย์ส่วนมีรูปร่ างนั้น มูลค่าที่สูงกว่าราคาที่ใช้อา้ งอิงนี้ยอ่ มพิจารณาได้วา่ เกิดขึ้นจาก

102
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา การประเมินราคาโดยวิธีน้ ีวางอยูบ่ นหลักการว่ามีการคํานึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพย์สินนี้ในอนาคต
4) L’Allégement au Titre des Redevances คือ การประเมินราคาโดย
พิจารณาจากค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ผซู ้ ้ือยินยอมที่จะจ่ายเพื่อใช้ทรัพย์สินทางปั ญญานั้น
การคํานวณจะรวมรายรับที่อาจได้จากค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ ีมาเพื่อประเมินเป็ นราคา
โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงจากการลงทุนด้วย
การประเมินราคาโดยวิธีการประเมินจากความได้เปรี ยบทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตนี้ โดยเฉพาะ 3 วิธี หลังเป็ นวิธีการที่มีการคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ครบถ้วนที่สุด
อย่างไรก็ตาม ในการประมาณรายรับหรื อราคาในอนาคตนั้นต้องมีการคํานึงถึงมูลค่าที่ลด
ถอยลงของเงินในอนาคตด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการปรับลดมูลค่าโดยการใช้อตั ราคิดลด
(Taux D’actualisation) มาคํานวณ ประกอบด้วย
4.5.2 การประเมินราคาสิ ทธิบตั ร 1
การประเมินราคาสิ ทธิ บตั รมีอยู่ 3 วิธีการด้วยกัน ได้แก่
1) Par les Coûts de Recherche คือ การประเมินราคาจากค่าใช้จ่ายใน
การคิดค้นพัฒนาให้ได้สิทธิบตั รนั้นมา
วิธีการนี้มีขอ้ จํากัดเนื่องจากสิ ทธิบตั รอาจมีราคาสู งกว่า หรื อตํ่ากว่า
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของตลาดและปัจจัยอื่น ๆ
2) Grâce aux Bénéfices Cumulés คือ การประเมินราคาจากอัตรา
ผลตอบแทนรวมที่จะได้รับจากสิ ทธิบตั รนั้น จนกระทัง่ ถึงเวลาหนึ่ง ๆ (t) ซึ่ งไม่เกินไปกว่า
เวลาที่ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย
การคิดตามสมการนี้อาศัยการประมาณว่า ผูท้ รงสิ ทธิบตั รจะได้รับ
ค่าตอบแทน 20% ของรายรับจากสิ ทธิ บตั รทั้งหมด โดยอีก 80% จะใช้เป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการใช้ประโยชน์สิทธิบตั ร เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิตสิ นค้า
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Incorporel et Immatériel Véritables Enjeux de L’évaluation [Online],
available URL: http://docplayer.fr/8689549-Chapitre-5-incorporel-et-immateriel-veritablesenjeux-de-l-evaluation.html, 2018 (November, 14).
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เวลา t นี้ ประมาณจากเวลาที่สิทธิบตั รนั้นยังมีประโยชน์ใน
การพาณิ ชย์โดยคํานึงถึงความก้าวหน้าและแนวโน้มการพัฒนาในอุตสาหกรรมของ
สิ ทธิบตั รนั้นนั้น
3) D’apres L’administration Fiscale คือ การประเมินราคาจากค่าอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในสิ ทธิบตั ร นํามาคํานวณรวมกับตัวแปร ซึ่งกําหนดโดยคํานึงถึงอายุ
การคุม้ ครองสิ ทธิบตั รซึ่งเหลืออยู่
ราคาสิ ทธิบตั ร = K x รายรับจากค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ซึ่งเหลืออยู่

เมื่อ K คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ซึ่งกําหนดขึ้นจากอายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั ร

4.5.3 การประเมินราคาชื่อทางการค้าและเครื่ องหมายการค้าในฝรั่งเศส 1
1) วิธีการประเมินราคาจากค่าใช้จ่าย (Approches par les Coûts) ได้แก่
การประเมินจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป (Coûts Historiques) และการประเมินจากค่าใช้จ่ายที่ตอ้ ง
ใช้ในการสร้างขึ้นทดแทน (Coûts de Reconstitution) วิธีการนี้เหมาะสําหรับใช้กาํ หนด
ราคาขั้นตํ่าของเครื่ องหมายการค้าซึ่งต้องอาศัยการลงทุนในการสื่ อสารในการสร้างขึ้น
การกําหนดราคาอาจใช้การลงทุนในช่วง 5 หรื อ 10 ปี ล่าสุ ดเป็ นตัวกําหนด
2) วิธีการประเมินจากราคาตลาด (Approches par le Marché) ได้แก่
การประเมินโดยตรง (Transactions Comparables) คือ เทียบเคียงจากการซื้ อขายในระยะเวลา
ที่ผา่ นมาไม่นานซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันทั้งในด้านตําแหน่งในตลาด ชื่อเสี ยงของ
เครื่ องหมายการค้า โอกาสทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางกฎหมาย
และการประเมินโดยอ้อม (Méthode des Redevances) คือ การประเมิน
ราคาจากค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิของเครื่ องหมายการค้าซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
95
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3) วิธีการประเมินจากรายได้ (Approches par les Revenus) ได้แก่
การประเมินจาก “ราคาพิเศษ” (Méthode de la Prime de Prix) คือ การประเมินราคา
เครื่ องหมายการค้าโดยเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าที่มีเครื่ องหมายการค้า กับสิ นค้าซึ่ งมีลกั ษณะ
อย่างเดียวกันในท้องตลาดซึ่งไม่มีเครื่ องหมายการค้าอยู่ ส่ วนต่างระหว่างราคาทั้งสองนี้
จะได้เป็ นรายรับ ซึ่ งเกิดจากเครื่ องหมายการค้า การประเมินจากกําไรส่ วนเพิ่ม (Approche
par les Surprofits) คือ การประเมินราคาเครื่ องหมายการค้าจากกําไรส่ วนที่เกิดขึ้นเกินจาก
รายรับปกติ และการประเมินจากค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Approche par les Redevances)
5. เยอรมัน
5.1 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ ไป
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เยอรมัน Code of Civil Procedure1
การบังคับคดีในประเทศเยอรมันกระทํา โดยพนักงานบังคับคดี “Gerichtsvollzieher”
(Bailiff) ตามคําพิพากษาบังคับคดีของศาล โดยส่ ง “Titel, Klausel, Zustellung” ตามสิ ทธิ เรี ยกร้อง (Titel) นั้น จะมีหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการใช้สิทธิบงั คับคดี (Vollstreckungsklausel) แนบท้ายคําพิพากษา ส่ งไปฝ่ ายลูกหนี้ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวได้
มาตรา 704 วางหลักเกี่ยวกับการบังคับคดีไว้ ไม่เพียงแต่เฉพาะคําพิพากษา
ของศาลเท่านั้นแต่ยงั รวมถึงในกระบวนพิจารณา หรื อตามคําสัง่ ศาล
Section 7042 “Enforceable Final Judgments Compulsory Enforcement may
be Pursued Based on Final Judgments that have Become Final and Binding, or that
have been Declared Provisionally Enforceable.”
ศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ตามมาตรา 8061 วรรค (1) ในการดําเนินการ
การบังคับคดี
Zivilprozessordnung (ZPO).
2
Ibid., § 704 Vollstreckbare Endurteile “Die Zwangsvollstreckung Findet Statt
aus Endurteilen, die Rechtskräftig oder für Vorläufig Vollstreckbar Erklärt Sind.”
1
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จากหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี พอสรุ ปขอบเขตของงานได้ ดังนี้
1) การบังคับใช้สิทธิเรี ยกร้องเกี่ยวกับเงินอันเกี่ยวกับสังหาริ มทรัพย์
2) การเรี ยกร้องประกันภัย
3) การบันทึกดัชนีสินทรัพย์
4) การโอนทรัพย์สินและบุคคลสิ ทธิ์ซึ่งรวมถึงการขับไล่ที่ดินและทรัพย์สิน
อะพาร์ตเมนต์
5) การกําจัดสิ ทธิการบังคับใช้ให้กระทําการงดเว้นกระทําการ
6) เช็ค และตัว๋ เงินประกัน
7) อายัดทรัพย์ระหว่างพิจารณาคดี
8) ยับยั้งและแสดงการชําระหนี้ของลูกหนี้
9) ตราประทับอสังหาริ มทรัพย์และการปิ ดผนึก
10) บังคับตามและคําสั่งศาล
11) แจ้งการยึดทรัพย์
12) การส่ งคําสั่งยึดและการโอนกรรมสิ ทธิ์ในเอกสารแนบ
13) การจัดส่ งสิ นค้านอกสถานที่ยดึ สังหาริ มทรัพย์
ในกระบวนการบังคับคดีแพ่งเยอรมันจะเหมือนกับประมวลวิธีพิจารณา
ความแพ่งกับประเทศไทย เพราะเยอรมันเป็ นต้นแบบหากแต่ เยอรมันจะมีหลักกฎหมาย
ที่เยอะและละเอียดกว่ามาก
ทรัพย์สินที่สามารถบังคับคดีได้มีหลักกฎหมายวางหลักไว้ใน มาตรา 8112
ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สิ ทธิ เรี ยกร้อง และสิ ทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ และทรัพย์สิน
ที่แท้จริ งของลูกหนี้ ในขณะที่เงินรายได้และทรัพย์สินที่ไม่อยูใ่ นข่ายบังคดีกไ็ ด้มีบญั ญัติ
Zivilprozessordnung (ZPO), § 806 ZPO Keine Gewährleistung bei
Pfandveräußerung “Wird ein Gegenstand auf Grund der Pfändung veräußert, so steht
dem Erwerber Wegen Eines Mangels im Recht oder Wegen Eines Mangels der
Veräußerten Sache ein Anspruch auf Gewährleistung Nicht zu.”
2
Ibid., § 811 ZPO, Unpfändbare Sachen.
1
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ไว้ในมาตรา 8501
5.2 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) Act on Enforced Auctions and Receivership (Gesetz über die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung)
2) Civil Code (Bürgerlichen Gesetzbuch--BGB)
3) Fiscal Code (Abgabenordnung--AO); of the Fiscal Code (AO) where
such Instructions have been Issued Based on an Equivalent Provision of Federal Law
or Land
4) Insolvency Statute (Insolvenzordnung--InsO)
5) Act on the Administration of Copyright and Neighbouring Rights
[Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten]
เมื่อศาลมีคาพิพากษาล้มละลาย บริ ษทั ที่ประกาศเป็ นลูกหนี้ลม้ ละลายนั้น
ศาลมีอาํ นาจโอนกรรมสิ ทธิ์ และสิ ทธิต่าง ๆ ให้ผชู ้ าํ ระบัญชี เป็ นผูด้ าํ เนินการชําระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้
และในประมวลกฎหมายล้มละลายประเทศเยอรมัน (Insolvenzordnung--InsO)
ได้วางหลักกฎหมายและเขตอํานาจศาลในคดีลม้ ละลายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีเอากับ
ทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่ องสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้าและสิ ทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไว้ในมาตรา 3 2 และมาตรา 12 1
101
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Zivilprozessordnung (ZPO), § 850f ZPO, Änderung des Unpfändbaren
Betrages.
2
Insolvency Statute, Section 3 International Jurisdiction 1. The Courts of the Member
State within the Territory of which the Centre of a Debtors Main Interests is Situated shall
have Jurisdiction to open Insolvency Proceedings. In the Case a Company or Legal
1
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5.3 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาอันเป็ นหลักประกัน 2
ตามกฎหมายเยอรมันนั้นมีวธิ ีการสร้างหลักประกัน 2 ประการ ได้แก่
การจํานําสิ ทธิ (Pfandrecht an Rechten) และการโอนสิ ทธิเพื่อเป็ นประกัน
(Sicherungsabtretung) โดยแยกพิจารณาได้ ดังนี้
5.3.1 การจํานําสิ ทธิ (Pfandrecht an Rechten) นั้น สามารถทําได้โดย
กระบวนการเดียวกับการโอนสิ ทธิน้ นั เช่น ในกรณี ของลิขสิ ทธิ์ สามารถที่จะจํานําสิ ทธิ
ได้โดยอาศัยความยินยอมของผูส้ ร้างสรรค์ เมื่อได้มีการจํานําสิ ทธิแล้ว ผูท้ รงสิ ทธิเดิม
ยังคงไม่เสี ยไปซึ่งสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น และผูร้ ับจํานําก็ไม่มีสิทธิในดอกผล
ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปั ญญานั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้เป็ นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม
โดยทัว่ ไปผูท้ รงสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาจะไม่สามารถทําการใด ๆ อันจะทําให้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นระงับสิ้ นไปได้โดยปราศจากความยินยอมของผูร้ ับจํานํา
สิ ทธิซ่ ึงจํานํานี้สามารถที่จะบังคับสิ ทธิได้แต่โดยการฟ้องบังคับคดี
(Compulsory Execution) ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 1277 3 เท่านั้น
103
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Person, the Place of the Registered Office shall be Presumed to be the Centre of Its Main
Interests in the Absence of Proof to the Contrary.
1
Insolvency Statute, Section 12 Community Patents and Trade Marks For the
Purposes of this Regulation, a Community Patent, a Community trade Mark or any other
Similar Right Established by Community Law may be Included only in the Proceedings
Referred to in Article 3 (1).
2
Masanori Ikeda, Study on the Intellectual Property Security System in
Germany – Security Systems as Distribution and Management Schemes for
Intellectual Property Rights [Online], available URL: https://www.iip.or.jp/e/e
_summary/pdf/detail2007/e19_16.pdf, 2019 (August, 29).
3
Bürgerliches Gesetzbuch, Section 1277, Satisfaction by Execution “The Pledgee
may Seek his Satisfaction from the Right only on the Basis of an Enforceable Judgment in
Accordance with the Provisions Governing Execution, Unless otherwise Provided.
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อย่างไรก็ตาม การบังคับสิ ทธิจาํ นําโดยวิธีน้ ีเป็ นวิธีการที่ค่อนข้างยากเนื่องจากปัญหา
ในการประเมินราคาของทรัพย์สินทางปัญญา
5.3.2 การโอนสิ ทธิ เพื่อเป็ นประกัน วิธีการสร้างหลักประกัน ประการที่สอง
คือ การโอนสิ ทธิเพื่อเป็ นประกัน (Sicherungsabtretung) เป็ นวิธีการซึ่งได้รับความนิยม
มากกว่าการจํานําสิ ทธิ สิ ทธิใด ๆ ซึ่งสามารถโอนกันได้น้ นั ย่อมสามารถที่จะใช้เป็ น
หลักประกันโดยการโอนสิ ทธิได้ นัน่ คือ สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาจะโอนไปยังเจ้าหนี้
โดยมีสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กบั ลูกหนี้วา่ จะให้สิทธิ ที่โอนไปนั้นเป็ นประกันนี้ สัญญา
ระหว่างเจ้าหนี้กบั ลูกหนี้น้ ีถือเป็ นสัญญาภายใน (Innenverhältnis) ดังนั้น แม้เจ้าหนี้
จะโอนทรัพย์สินทางปั ญญาไปยังบุคคลภายนอกก็ยอ่ มทําได้โดยชอบ โดยจะมีผลเป็ นเพียง
การผิดสัญญากับลูกหนี้เท่านั้น
โดยทัว่ ไปการโอนสิ ทธิ เพื่อเป็ นประกันนี้จะมีการตกลงในสัญญาระหว่าง
ลูกหนี้กบั เจ้าหนี้ อนุญาตให้ลูกหนี้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาต่อไปได้ หากมีการผิด
นัดชําระหนี้ข้ ึน เจ้าหนี้จึงจะถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ นั เพื่อเตรี ยมการบังคับหลักประกัน
ต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากสําหรับบุคคลภายนอกแล้ว เจ้าหนี้ได้รับโอนสิ ทธิมาโดยชอบแล้ว
เจ้าหนี้จึงชอบที่จะดําเนินการบังคับสิ ทธิ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้ทนั ที เช่น การขายหลักประกัน
แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การบังคับหลักประกันจะต้องกระทําโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกหนี้ดว้ ย
5.3.3 ลิขสิ ทธิ์ ไม่สามารถนําไปเป็ นหลักประกันเพราะลิขสิ ทธิ์ไม่สามารถโอน
ได้ดว้ ยวิธีการนี้หากแต่ อนุญาตในรู ปแบบของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานอันมีลิขสิ ทธิ์
นั้นหรื อสามารถจํานําได้

The Provisions of Section 1229 and Section 1245 (2) are Unaffected.”; และ ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน, มาตรา 1277 ผูร้ ับจํานําอาจบังคับสิ ทธิได้แต่โดยคําพิพากษา ซึ่ งอาจ
บังคับได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดี เว้นแต่กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนบทบัญญัติแห่ง มาตรา 1229 และ 1245 (2).
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5.3.4 สิ ทธิบตั ร สามารถนํามาประกันต่อเจ้าหนี้ได้โดยทําการจดทะเบียนสิ ทธิ
การจํานํา (Pledge) ได้ที่ German Patent and Trade Mark Office (DPMA) หากแต่ความสมบูรณ์ในสิ ทธิหลักประกันไม่จาํ เป็ นต้องจดทะเบียน
5.3.5 เครื่ องหมายการค้า กฎหมายไม่ได้กาํ หนดแบบในการวางมัดจํา จํานํา
หรื อการวางหลักประกันในเครื่ องหมายการค้า หากแต่เครื่ องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในสหภาพยุโรป ต้องจดทะเบียนหลักประกันหรื อมัดจํา จํานํา คําประกัน ต่อ European
Union Intellectual Property Office (EUIPO) ตามหลักสุ จริ ต (Bona Fide) เพือ่ ป้องกัน
บุคคลภายนอกละเมิดเครื่ องหมายการค้าที่นาํ ไปเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ
5.4 การยึดและอายัดทรัพย์ สินทางปัญญา
ในคดีลิขสิ ทธิ์ จะดูที่สัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยพิจาณาจากอายุ
การคุม้ ครองของผูร้ ับอนุญาตหรื อสัญญาแบ่งสิ ทธิ (Sub-Licensees) เป็ นหลัก แม้สัญญา
อนุญาตหลักจะหมดอายุ (Main Licence) (ภายใต้กฎหมายลิขสิ ทธิ์) โดยปกติสิทธิใน
การใช้งานลิขสิ ทธิ์จะระงับไปด้วย แต่ถา้ ได้ทาํ สัญญาแบ่งสิ ทธิ์ (Sub-Licensees) หากยัง
ไม่หมดอายุกส็ ามารถเรี ยกเก็บค่าลิขสิ ทธิ์ (Royalty) หรื อดําเนินการ ยึด อายัด ค่าลิขสิ ทธิ์
(Royalty) ดังกล่าวได้ เช่นคดี Take Five (GRUR 2012, 914) and M2 Trade (GRUR 2012,
916) Cases, the Federal Court of Justice คดีน้ ีถือเป็ นการคุม้ ครองผูไ้ ด้รับใบอนุญาตใน
สถานการณ์ที่สิทธิในใบอนุญาตหลักระงับลงด้วยขอบเขตหรื อข้อจํากัดในสัญญาของ
ผูอ้ นุญาต (เช่น สถานการณ์ที่ขอ้ ตกลงใบอนุญาตหลักถูกยกเลิกโดยไม่มีขอ้ บกพร่ องใด ๆ
ย่อมไม่ส่งผลต่อ สัญญาการแบ่งสิ ทธิหรื อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Sublicensee)
มาตรา 103 1 ถูกนําไปใช้ในคดีลม้ ละลายที่มีการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licence Contracts) โดยให้อาํ นาจเจ้าพนักงานในการบังคับคดีเป็ น
105

Insolvency Statute, Section 103 – Insolvency Administrator’s Right of Choice,
(1) If a Reciprocal Contract has not been Performed or has not been Fully Performed by
the Debtor and the other Party at the Time when Insolvency Proceedings are Commenced,
1
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ผูเ้ ลือกบังคับระหว่างผูอ้ นุญาต (Licensor) และผูข้ ออนุญาต (Licensee) แม้วา่ ในหลัก
กฎหมายจะมิได้บญั ญัติไว้ชดั เจน ดังมีคดีตวั อย่าง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีในสิ ทธิ บตั ร
ผ่านสัญญาอนุญาต เช่น
คดี Infineon v. Michael Jaffé as Insolvency Administrator of Qimonda at
the Higher Regional Court Munich (Docket 6 U 541/12) ทั้งสองบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในสิ ทธิบตั ร (Patent Cross-Licence Agreements)
คดี Frand 1 v. Orange-Book-Standard Decision (NJW-RR 2009, 1047)
คดี Düsseldorf Regional Court of 21 March 2013 in the Case of Huawei v.
ZTE (Docket 4b O 104/12) ทั้งสามคดีน้ ีจะเป็ นลักษณะที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิ
ที่จะไปรับชําระหนี้ของผูข้ ออนุญาตใช้สิทธิ บตั รที่จะต้องจ่ายค่าสัญญาอนุญาตใช้สิทธิบตั ร
(Royalty-Free Cross-Licence) ตามระยะเวลาที่เหลือ
5.5 การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา 2
ในประเทศเยอรมันมีกฎหมายที่ให้ความคุม้ ครองลูกจ้างในการคิดค้น ประดิษฐ์
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คือ

German Employee Invention Act 167 เป็ นบทบัญญัติน้ ีให้ค่าตอบแทนงาน
ประดิษฐ์ของพนักงานจนถึงการแจ้งให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเป็ นรางวัลสําหรับ
การทําสิ่ งประดิษฐ์ดงั กล่าว ในการประเมินราคาของทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิ ทธิ์

the Insolvency Administrator may Perform the Contract in Place of the Debtor and
Demand Performance from the Other Party.
1
Frand v. Orange-Book-Standard Decision [Online], available URL: https://
thelawreviews.co.uk/edition/the-intellectual-property-review-edition-5/1136640/
Germany, 2017 (November, 15).
2
Valuation of Patents–License Analogy Based Approaches According to
Employees’ Inventions Remuneration Calculation in Germany, Prof. Dr. Heinz Goddar
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สิ ทธิบตั ร หรื อเครื่ องหมายการค้า จะมีวธิ ี การที่คล้ายคลึงกัน ที่นิยมใช้ในประเทศเยอรมัน
มี 3 วิธี ได้แก่
3.5.1 Cost Approach
มูลค่าของสิ่ งหนึ่ง = ต้นทุนในการหาสิ่ งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน
วิธีการ ก็คือ เริ่ มที่การประมาณการต้นทุนในราคาทรัพย์สินทางปัญญา ราคาปัจจุบนั
แล้วหักลบด้วยค่าเสื่ อม (ถ้ามี) บวกด้วยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินทางปั ญญา ก็จะได้
มูลค่าของทรัพย์สินนั้น
3.5.2 Yield Approach
เป็ นวิธีคิดค่าตอบแทนให้พนักงานที่คิดประดิษฐ์ ได้รับสิ ทธิ บตั รให้แก่
นายจ้าง
3.5.3 NPV
C0 คือ กระแสเงินสดของค่าโรยัลตี (Royalty) ในปี เริ่ มต้น
C1 ปี หลังจากนั้นถัดมา
Cty หมายถึง ค่าโรยัลตี (Royalty) ปี ของการขายที่ได้รับการคุม้ ครอง
(สิ ทธิบตั ร)
r คือ อัตราคิดลดที่จะใช้ เช่น อัตราดอกเบี้ยธนาคารโดยเฉลี่ยที่ใช้ใน
การให้กยู้ มื เงิน เช่น ดอกเบี้ย 10% หมายถึง r = 0.1
C1
C2
Cty
NPV = C0 + ––––– + ––––– 2. . . + ––––– ty
1 + r (1 + r)
(1 + r)
6. แนวทางการพัฒนาการบังคับคดีเอากับทรัพย์ สินทางปัญญาของไทย
การบังคับคดีของไทยในปัจจุบนั เน้นให้ความสําคัญในเรื่ องของราคาทรัพย์สิน
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษามุ่งหวังให้มีการขายทอดตลาดในราคาที่สูงที่สุด เพื่อให้ตนได้รับ
ชําระหนี้ได้มากที่สุด ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเองก็มุ่งหวังให้มีการขายทอดตลาดในราคา
ที่สูงที่สุด เพื่อให้ตนได้มีโอกาสลดหนี้ให้ได้มากที่สุด หากทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีได้
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ถูกขายทอดตลาดในราคาที่เป็ นธรรม ย่อมเป็ นผลประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
และฝ่ ายลูกหนี้ตามคําพิพากษา จึงเป็ นเหตุให้ราคาทรัพย์สินจําต้องได้รับการประเมินมูลค่า
อย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
การขจัดการใช้อาํ นาจดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐออกไปให้ได้มากที่สุดจะทําให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ าํ การยึดทรัพย์สินและนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาดไม่ตอ้ งพบเจอกับ
ปัญหาร้องเรี ยนเกี่ยวกับความไม่โปร่ งใส สําหรับการบังคับคดีของไทย เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในตําแหน่งนิติกร จะทําหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงาน
บังคับคดีตามกฎหมายในการยึดทรัพย์สินและนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาด โดยอาศัย
การประเมินราคาตามสภาพสังหาริ มทรัพย์ที่พบ แต่สาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ใช้ดุลยพินิจแม้แต่นอ้ ย เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทําการนําเอา
ราคาประเมินที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้นาํ ส่ งตอนตั้งเรื่ องบังคับคดีมาใช้เป็ นราคาประเมิน
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเอง ไม่มีการปรับเพิ่มหรื อลดลงแต่อย่างใด และใช้ราคาดังกล่าว
เป็ นราคาในการเริ่ มการขายทอดตลาด
ราคาประเมินเช่นว่านี้ แม้กฎหมายจะเปิ ดช่องให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษานําส่ ง
ราคาประเมินที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถให้การรับรองด้วยตนเองได้ ไม่ปิดกั้นว่าต้อง
เป็ นราคาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองให้เท่านั้น แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ว เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
แทบไม่นาํ ราคาประเมินอื่นใดมานําส่ งแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเลย เพราะต้องการตัดปัญหา
เรื่ องความน่าเชื่อถือในราคาประเมินที่นาํ ส่ ง หากนําส่ งราคาประเมินที่สูงเกินจริ งก็มกั
ไม่สามารถจะชี้แจงได้วา่ ใช้หลักเกณฑ์อะไรมาพิจารณา และหากนําส่ งราคาประเมินที่ต่าํ
เกินไป ทั้งฝ่ ายเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาและลูกหนี้ตามคําพิพากษาก็จะเสี ยเปรี ยบ เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาจึงตัดปัญหาเรื่ องราคาประเมินออกไปในช่วงเริ่ มต้นของการบังคับคดี
กล่าวคือ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะนําส่ งราคาประเมินกรมธนารักษ์หรื อราคาประเมิน
กรมที่ดินแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี โดยไม่ร้องขอให้เจ้าหน้าที่รัฐจากกรมธนารักษ์หรื อ
กรมที่ดินทําการลงนามรับรองให้ แต่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจะลงนามรับรองด้วยตนเอง
เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่ วนของการรับรองเอกสารคัดถ่ายจากหน่วยงานของรัฐ
ราคาประเมินของกรมธนารักษ์หรื อที่มกั เรี ยกกันติดปากกันว่า ราคาประเมิน
กรมที่ดินนั้น เป็ นราคาประเมินที่อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการของภาครัฐในการประเมิน
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มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ตามเขตพื้นที่และทําเล ซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือค่อนข้างสู ง และ
ถูกใช้เป็ นมาตรฐานกลาง แต่สาํ หรับภาคเอกชนแล้ว ราคาประเมินดังกล่าวอาจถูกมองว่า
เป็ นราคาที่ค่อนข้างตํ่า มิใช่ราคาที่ซ้ือขายกันในท้องตลาดอย่างแท้จริ ง ทําให้ประเด็น
เรื่ องราคาประเมินของกรมธนารักษ์หรื อราคาประเมินกรมที่ดินมักถูกคัดค้านก่อน
การขายทอดตลาดอยูเ่ สมอ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงราคาประเมินที่กระบวนการบังคับคดีตอ้ งนําไปใช้
กับการขายทอดตลาดแล้ว ก็จะพบว่า “การประเมินมูลค่า” เป็ นสิ่ งสําคัญสู งสุ ดต่อการให้
ราคา และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดเมื่อขายทอดตลาดได้ราคาที่สูงที่สุดและเป็ นธรรม ทว่า
การประเมินมูลค่ากลับไม่ใช่เรื่ องง่ายดาย ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ของการคํานวณให้
เหมาะสมแก่ทรัพย์สินแต่ละรู ปแบบ และต้องอาศัยความชํานาญของผูท้ ี่มีประสบการณ์
ในการทํางานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรู ปแบบ แม้วา่ การประเมินมูลค่า
สังหาริ มทรัพย์ยงั ไม่มีบรรทัดฐานที่ชดั เจนและแน่นอน แต่สาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์แล้ว
ราคาประเมินของกรมธนารักษ์หรื อราคาประเมินกรมที่ดินเป็ นหลักฐานของการประเมิน
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่ชดั เจนและแน่นอนมากที่สุดในปัจจุบนั
เมื่อพิจารณาถึงทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ยิง่ ต้องตระหนักและให้ความสําคัญ
มากยิง่ ขึ้น การประเมินมูลค่าอาจยากยิง่ กว่าทรัพย์สินทัว่ ไป เมื่อทรัพย์สินทางปัญญา
มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทัว่ ไปอย่างสิ้ นเชิง ไม่มีทาํ เลที่ต้ งั ของทรัพย์สิน ไม่มีสภาพ
ชํารุ ดทรุ ดโทรมตามกาลเวลา ไม่สามารถจับต้องได้ มีเพียงมูลค่าที่อาจเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ได้ตามกาลเวลาเท่านั้น การประเมินมูลค่าแบบเดิมที่มีใช้อยูเ่ ดิมไม่อาจตอบสนองสภาวะ
เศรษฐกิจในยุคใหม่
ข้อมูลการประเมินมูลค่าที่อยูใ่ นรู ปของราคาประเมินของกรมธนารักษ์หรื อราคา
ประเมินกรมที่ดิน ซึ่งเป็ นข้อมูลการประเมินมูลค่าที่สาํ คัญยิง่ ที่กรมบังคับคดีนาํ มาใช้
เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการบังคับคดีและขายทอดตลาดที่มีอยูเ่ ดิม อาจไม่เหมาะสมต่อ
การบังคับคดีในอนาคต หากว่าการบังคับคดีน้ นั จะต้องเป็ นการบังคับคดีเอากับทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทย
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กรมธนารักษ์
กรมที่ดิน

กรมบังคับคดี
ภาพที่ 1 ส่ วนราชการที่ทาํ หน้าที่ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
มิติใหม่ของการบังคับคดีไทย จําต้องมีววิ ฒั นาการที่สาํ คัญในการขยายความสามารถ
ของการบังคับคดีให้ครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญา ให้บงั คับเอากับทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทยและนําไปขายทอดตลาดได้อย่างแท้จริ ง ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาใน
ต่างประเทศนั้นถูกมองว่าเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่า และมีกระบวนการบังคับคดีเป็ นการเฉพาะ
โดยเป็ นการสร้างกระบวนการหรื อวิธีพิเศษขึ้นมารองรับ ทว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่เป็ นเรื่ องเก่าที่ถกเถียงกันอย่างไม่รู้จบ และมักมา
บรรจบด้วยราคาที่ทุกฝ่ ายพอใจ กลายเป็ นราคาที่ไม่มีการประเมินมูลค่า ขาดความชัดเจน
และแน่นอน
เมื่อกฎหมายไทยมาถึงยุคที่ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน ไม่อาจรอปัญหาที่ถกเถียง
อย่างหาข้อยุติไม่ได้ จึงได้มีการปรับแก้ขอ้ กฎหมายเพื่อให้รองรับต่อการบังคับคดีเอากับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 1 แต่ขอ้ กฎหมายดังกล่าวเป็ นเพียงการเปิ ดช่องให้การบังคับ
คดีเอากับทรัพย์สินทางปั ญญาของไทยเป็ นสิ่ งที่สามารถกระทําได้เท่านั้น และกระทําได้
เท่าที่สภาพแห่งกฎหมายเปิ ดช่อง ในส่ วนนี้เองการปฏิบตั ิงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยังคงต้องอาศัยกฎหมายฉบับอื่นอีก ต้องมีการทําความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาของ
ไทยตามกฎหมายแต่ละฉบับ หากการประเมินมูลค่าตามหลักการและทฤษฎีไม่สามารถ
จับต้องและปฏิบตั ิได้จริ ง ประเทศไทยอาจต้องนํากระบวนการประเมินมูลค่าที่มีอยูเ่ ดิม
มาปรับเปลี่ยนและสร้างเป็ นวิธีใหม่ วิธีเฉพาะในการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทาง
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ปัญญาของไทย ให้กลายเป็ น “การประเมินมูลค่าทางเลือก” หรื อ “การประเมินมูลค่า
วิธีเฉพาะ”
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นหน่วยงานของรัฐหรื อส่ วนราชการที่ดูแลกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาของไทยมากที่สุด อาจกลายเป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทมากที่สุด
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ องค์ความรู ้และข้อมูลของทรัพย์สินทางปั ญญาของไทยได้ถูกจัดรวมไว้
ที่แห่งนี้ หน่วยงานของรัฐหรื อส่ วนราชการในลําดับถัดมาที่มีความสําคัญไม่แพ้กนั คือ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า หน่วยงานของรัฐหรื อส่ วนราชการที่ดูแลการจดทะเบียนนิติบุคคล
การสอบบัญชีและปิ ดงบการเงินของนิติบุคคล ซึ่งมีขอ้ มูลการเงินและทรัพย์สินของ
นิติบุคคลอันอาจนํามาใช้ประโยชน์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาได้
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่ วนราชการสังกัด
กระทรวงพาณิ ชย์ สามารถเข้ามาทําหน้าที่แทนกรมธนารักษ์ และกรมที่ดิน ในการนําส่ ง
ข้อมูลราคาประเมินแก่กรมบังคับคดีได้ในการตั้งเรื่ องบังคับคดีและขายทอดตลาดได้
หากเทียบเคียงรู ปแบบการใช้ราคาประเมินที่มีอยูเ่ ดิม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมบังคับคดี
ภาพที่ 2 ส่ วนราชการที่สามารถสร้างฐานข้อมูลมูลค่า/การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า มีกฎหมายในความดูแล ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดง
ให้เห็นเป็ นประจักษ์แล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมีมูลค่าในทางธุรกิจ 1 จึงทําให้
การค้นข้อมูลทางทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญามีความสะดวกรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
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ในประการต่อมา การประเมินมูลค่าต้องพึ่งพาระบบทะเบียนหรื อฐานข้อมูลเป็ น
สําคัญ แต่ทรัพย์สินทางปั ญญาของไทยมีอยูห่ ลากหลายรู ปแบบ มีท้ งั ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มีทะเบียน และทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีทะเบียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยุง่ ยาก และ
ต้องมีวธิ ีการประเมินมูลค่าที่ซบั ซ้อนมากยิง่ ขึ้น โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญา
ที่ไม่มีทะเบียนอาจต้องมีข้ นั ตอนที่ละเอียดอ่อนมากกว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีทะเบียน

ภาพที่ 3 ทรัพย์สินทางปั ญญาหลักซึ่งเป็ นที่นิยมในทางการค้า
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีอยูห่ ลากหลายรู ปแบบนั้น เป็ นส่ วนขยายหรื อเป็ นรู ปแบบ
ที่เพิ่มเติมมาจากทรัพย์สินทางปัญญาหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร และ
เครื่ องหมายการค้า อันเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาหลักที่มีมาอย่างยาวนานแล้ว 1 และสําหรับ
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สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานวิจัยเรื่ อง การคุ้มครองทรัพย์ สิน
ทางปัญญา (ส่ วนหนึ่งของโครงการแผนแม่ บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549)
(กรุ งเทพมหานคร: สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541), หน้า 5-7.
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ประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลและแนวความคิดทางกฎหมายจากต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก
ในสมัยก่อน ประเทศไทยมิได้ให้ความคุม้ ครองจํากัดอยูแ่ ต่เฉพาะเครื่ องหมายการค้าที่มี
ทะเบียนเท่านั้น ยังมีทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้ารู ปแบบอื่น ๆ จึงอาจทําให้ตอ้ งมี
การพิจารณาถึงเครื่ องหมายการค้าที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียน และชื่อทางการค้า ด้วย
6.1 การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญาของไทย
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่ องง่ายดาย ไม่ใช่แค่การตีราคา
แต่เป็ นศาสตร์และศิลป์ ที่ล้ าํ ลึกในการใช้ขอ้ เท็จจริ งและปั จจัยอื่น ๆ ที่หลากหลายเพื่อที่จะ
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความแม่นยําและเหมาะสมให้ได้มากที่สุด
อันเป็ นการรองรับกระบวนการทางธุรกิจซึ่งใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทุน หรื ออาศัย
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นแต้มต่อในทางธุรกิจ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญาไม่มีวธิ ีการที่ตายตัว ไม่มีวธิ ี การที่ได้รับ
การยอมรับกันอย่างแพร่ หลาย เป็ นเพียงแนวทางที่แต่ละองค์กรเห็นว่า เหมาะสมที่จะ
หยิบยก มาใช้งานในแต่ละกรณี ทั้งนี้ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างศึกษากระบวนวิธี
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญากันมาอย่างยาวนานแล้ว
หากพิจารณาถึงกระบวนวิธีในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่มุ่งหวัง
มูลค่าเป็ นตัวเงิน อาจต้องอาศัยการเทียบเคียงกระบวนวิธีเดียวกันกับที่ทาํ การประเมินมูลค่า
สิ นทรัพย์ที่จบั ต้องได้ โดยอาจแบ่งวิธีการประเมินมูลค่าได้ออกเป็ น 3 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี้ 1
(1) วิธีการประเมินด้วยรายได้ (2) วิธีคิดจากราคาตลาด และ (3) วิธีคิดจากค่าใช้จ่าย
6.1.1 วิธีการประเมินด้วยรายได้
วิธีการประเมินด้วยรายได้ มุ่งเน้นการพิจารณาความสามารถในการสร้าง
รายได้ของทรัพย์สินทางปั ญญา ค่อนข้างเหมาะสมกับการประเมินมูลค่าลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร
และเครื่ องหมายการค้า โดยเป็ นการประมาณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสรายได้ที่มาจาก
1 11

ปรี ดา ยังสุ ขสถาพร, ทรัพย์ สินทางปัญญาน่ ารู้ และวิธีการประเมินมูลค่ า
(กรุ งเทพมหานคร: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2551), หน้า 54-57.
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การใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาตลอดช่วงอายุขยั ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งอาจแตกต่างจาก
ระยะเวลาของการให้ความคุม้ ครองตามกฎหมาย 1
ในระหว่างการวิจยั และพัฒนาโครงการใด ๆ ทรัพย์สินทางปัญญา
จะถือว่าเป็ นหนี้สิน เพราะว่ายังอยูใ่ นขั้นตอนของการใช้เงินลงทุน ยังไม่มีการสร้างรายได้
ขึ้นมา ผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่สมํ่าเสมอ ซึ่งต้องอาศัยการคิดค่าใช้จ่าย
แบบวงจรชีวติ (Life Cycle Costing--LCC) โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวหนึ่งในปัจจุบนั จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องทําการคํานวณหา
1) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ วิจยั และพัฒนา ผลิต การตลาด และ
จัดจําหน่าย
2) อายุของสิ นค้าหรื อบริ การ
3) อายุของทรัพย์สินทางปัญญา
4) เวลาและปริ มาณของรายได้ที่คาดหวัง
5) ปัจจัยความเสี่ ยงและอัตราเงินเฟ้อ
ทั้งหมดนี้เรี ยกว่า การคํานวณค่าใช้จ่ายแบบวงจรชีวติ ซึ่งสามารถใช้
ในการหามูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value--NPV) ของทรัพย์สินทางปั ญญา หาก
ทรัพย์สินทางปัญญาตัวใดตัวหนึ่งเริ่ มนําไปใช้ในการสร้างสิ นค้า สร้างกระบวนการใหม่
หรื อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นบ้างแล้ว ก็สามารถใช้การประเมินมูลค่าเพื่อหาค่ากระแสเงินสด
คิดลดพื้นฐาน (Discounted Cash Flow--DCF) ที่เพียงพอสําหรับการหามูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ
ของทรัพย์สินทางปัญญา 2
ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาตัวหนึ่ง
ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการขออนุญาตให้ใช้สิทธิแก่บริ ษทั หนึ่งชื่อ บริ ษทั ทรัพย์สินทางปัญญา
จํากัด จะต้องทําการคํานวณหาค่าประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์บนฐานของข้อตกลงด้าน
รายได้ข้ นั ตํ่าที่ตกลงกัน ดังนี้ 3
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เรื่ องเดียวกัน, หน้า 54-55.
2
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 84-85.
3
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 85-86.
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ข้อเท็จจริ ง
ข้อตกลงกําหนดให้ บริ ษทั ทรัพย์สินทางปัญญา จํากัด สามารถใช้
ประโยชน์จากสิ ทธิบตั รได้ตลอดอายุของสิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิบตั รไทยออกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 และเหลือระยะเวลา
ของการคุม้ ครองอีก 14.5 ปี
ค่าสิ ทธิรวมขั้นตํ่าที่การันตีเท่ากับ 100,000 บาทต่อปี
การชําระเงินโดยรวมภาษีจะชําระเป็ นรายปี ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
คํานวณ
ค่าสิ ทธิรายปี
100,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) 7% 7,000 บาท
จํานวนเงินรวม VAT 107,000 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3,000 บาท
จํานวนเงินสุ ทธิ
104,000 บาท
ตารางที่ 1 Scenario การประเมิน
อัตรา
NPV
ส่ วนลด (บาท)
2548
14.5 14% 676,348 104,000
10
10% 677,374 104,000
7
7% 591,758 104,000
อายุ

ปี พ.ศ.
2549 2550 2551
89,440 76,918 66,150
93,600 84,240 75,816
96,760 89,949 83,653

... 2562 2563
... 12,589 10,827
...
...

หมายเหตุ: อัตราส่ วนลด คือ ค่ารวมของอัตราเงินเฟ้ อ + อัตราดอกเบี้ย + ค่าความเสี่ ยงต่าง ๆ
ที่มา: ปรี ดา ยังสุ ขสถาพร, ทรัพย์ สินทางปัญญาน่ ารู้ และวิธีการประเมินมูลค่ า
(กรุ งเทพมหานคร: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2551), หน้า 86.
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ค่า NPV สามารถคํานวณได้จากการใช้โปรแกรมตารางคํานวณ (Spreadsheet)
ทัว่ ไป

โดยให้ NPV = (อัตราส่ วนลด, ค่าที่ 1, ค่าที่ 2, ค่าที่ 3, . . . , ค่าที่ N)

ภาพเหตุการณ์การประเมินในข้างต้นสะท้อนความน่าจะเป็ นในการแปรผัน
ของค่าตัวเลขต่าง ๆ ตามช่วงอายุของสิ นค้าที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งก็จะมีอายุเท่ากับระยะเวลา
ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในสิ ทธิ บตั ร ช่วงระยะเวลาที่ส้ ันกว่าก็น่าจะมีความเสี่ ยงที่ต่าํ กว่า
จึงมีอตั ราส่ วนที่ต่าํ กว่าด้วย ดังนั้น ค่า NPV ของสิ ทธิ บตั รนี้จึงอยูใ่ นช่วงระหว่าง
591,700 บาท ถึง 677,300 บาท ทว่า วิธีการดังกล่าวนี้เป็ นวิธีการที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยม
เหมาะสมสําหรับการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี 1
6.1.2 วิธีคิดจากราคาตลาด
วิธีคิดจากราคาตลาดใช้คาํ นวณเพื่อทําการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อที่เรี ยกว่า บริ ษทั มหาชน จํากัด
โดยใช้ตวั เลขข้อมูลจากบัญชีงบดุลของบริ ษทั โดยเริ่ มจากการหามูลค่าตามบัญชีหรื อ
Book Value โดยนําเอาค่าสิ นทรัพย์รวม (A) ลบด้วยหนี้สินรวม (L) และถ้าหาก Book
Value นั้นรวมค่าของทรัพย์สินที่จบั ต้องไม่ได้ (I) ใด ๆ เอาไว้กใ็ ห้ลบค่านั้นออกไปด้วย
ดังนั้น จะได้สมการค่าสุ ทธิของทรัพย์สินที่จบั ต้องได้ ดังนี้ 2
1 15
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Net Tangible Assets (N) = A – L – I
A = Total Assets/สิ นทรัพย์รวม
L = Total Liabilities/หนี้สินรวม
I = Any Intangible Assets/ทรัพย์สินที่จบั ต้องไม่ได้อื่น ๆ

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 86.
2
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 68.
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มูลค่าตลาด หรื อ Market Capitalization (C) ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ คือ ราคาต่อหุน้ คูณด้วยจํานวนหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งข้อมูลส่ วนนี้สามารถ
หาได้จากตลาดหลักทรัพย์ ค่าโดยประมาณของสิ นทรัพย์จบั ต้องไม่ได้ที่ไม่สามารถจําแนก
แยกแยะได้ หรื อ Unidentifiable Intangible Assets (U) เช่น Goodwill สามารถประมาณว่า
คือ ร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด หรื อ
U = 0.1 x C
การประเมินค่าตลาดของบริ ษทั จะได้จากสมการ
C = N + U + IP Assets
ดังนั้น
IP Assets (N) = C – (N + U)
= 0.9 C – N
ในความเป็ นจริ ง ค่าที่ได้น้ ีเป็ นค่าคงเหลือ (Residual Value) ของบริ ษทั
มหาชน ภายหลังจากหักลบค่าสุ ทธิของทรัพย์สินที่จบั ต้องได้ท้ งั หมดกับค่าเหมาะสม
โดยประมาณของทรัพย์สินจับต้องไม่ได้ที่ไม่สามารถจําแนกแยกแยะได้ อย่างไรก็ตาม
การประเมินด้วยวิธีน้ ีมีจุดอ่อนที่เด่นชัด คือ มูลค่าของทรัพย์สินทางปั ญญาไม่ได้รับ
การพิจารณาแบบแยกส่ วนออกจากกันเป็ นรายทรัพย์สิน และมูลค่ารวมของทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะแกว่งไปตามมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั แต่ยงั คงมีประโยชน์อยูบ่ า้ ง เพราะการประเมิน
มูลค่าของบริ ษทั นอกเหนือจากการมองแต่ Book Value ของบริ ษทั สามารถทําให้ทราบ
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มูลค่าของทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีอยูข่ องบริ ษทั ซึ่งจะทําให้ทราบศักยภาพและแนวโน้ม
ของการสร้างรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุน้ ได้ในอนาคต 1
ยกตัวอย่างเช่น กรณี อนุสิทธิบตั รของ บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษทั มีอนุสิทธิ บตั รอยู่ 1 อนุสิทธิ บตั ร (ข้อมูลจากฐานข้อมูล
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) คือ อนุสิทธิบตั ร เลขที่ 209
ออกเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2544 ชื่อการประดิษฐ์ “เครื่ องตรวจหาทิศทางและที่ต้ งั
ของแหล่งกําเนิดสัญญาณคลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติ” โดยที่บริ ษทั มีชื่อเสี ยงในประเทศไทย
และมีขอ้ มูลคาดการณ์โดยประมาณจากข้อมูลทางตลาดและข้อมูลจากบัญชีงบดุลของ
บริ ษทั
หน่วย: ล้านบาท
Capitalization (C) = 281,472.06 (ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548)
Total Assets (A) = 121,167.60 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
Total Liabilities (L) = 53,080.43 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
Intangible Assets (I) = 90,431.65 (จากการคํานวณรวมค่า Assets
under Concession Agreement, Concession Rights, Goodwill และ other Assets-Net
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั คือ
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IP Assets = 0.9 x 281,472.06 – (121,167.60 – 53,080.43 – 90,431.65)
= 253,324.854 – (–22,344.48)
= 275,669.33 หรื อ 275,669,330,000 ล้านบาท
การคํานวณในข้างต้น จะพบว่า มูลค่าของทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั
โดยรวมมีมูลค่าโดยประมาณสู งถึงร้อยละ 98 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด นับว่า
ค่อนข้างสู งมากกับการที่มีเพียงอนุสิทธิ บตั รเดียว แต่ขอ้ มูลตรงนี้ ไม่ได้หมายความว่า
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 69.
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ตลาดให้ค่าของอนุสิทธิบตั รถึง 275,669.33 ล้านบาท แท้จริ งแล้วตัวเลขนี้ได้รวมถึงมูลค่า
แบรนด์ (Brand Value) ซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ในตลาดทุน ซึ่งมักเป็ นไปได้อยู่
2 ลักษณะ คือ ถ้าไม่เป็ นการประเมินมูลค่าตํ่ากว่าที่ควรจะเป็ นก็อาจจะเป็ นการประเมิน
มูลค่าที่สูงเกินกว่าที่ควร เพราะมูลค่าของการซื้อขายหุน้ เป็ นการสะท้อนถึงการคาดการณ์
ผลประกอบการในอนาคต 1
6.1.3 วิธีคิดจากค่าใช้จ่าย
วิธีคิดจากค่าใช้จ่ายเป็ นการหามูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญาจากค่าใช้จ่าย
ที่องค์กรได้ใช้จ่ายไป หากองค์กรเป็ นผูพ้ ฒั นาหรื อสร้างทรัพย์สินทางปั ญญานั้นขึ้นมาเอง
ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาขึ้นมาเองภายในองค์กรหรื อแสวงหามาจากภายนอกองค์กร
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจรวมถึงการผลิตซํ้าหรื อการทดแทน 2
หากคิดค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในอดีต ค่าใช้จ่ายในอดีต (H) จะหมายถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งในขั้นตอนของการประดิษฐ์ หรื อการวิจยั และพัฒนาทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้น ซึ่ งสามารถคํานวณได้ง่าย ๆ โดยได้มาจากค่าใช้จ่ายที่เป็ นตัวเงินจริ งที่ได้ลงทุน
ไป (Funds Invested--F) รวมกับแฟคเตอร์ (Factor) ค่าเสี ยโอกาสจากเงินจํานวนนั้นตาม
ระยะเวลาที่ได้ใช้จ่ายไป (Time Cost of Money--T) โดยคํานวณบนฐานอัตราดอกเบี้ยใน
ระยะเวลานั้น ๆ จึงทําให้วิธีคิดแบบนี้ค่อนข้างง่ายสําหรับการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาในระยะเวลาของการทําวิจยั และพัฒนา ซึ่งมีสมการ ดังนี้ 3
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H= F+T
ยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั ก ได้ใช้จ่ายเงินจํานวน 1,000,000 บาทต่อปี
ในงานวิจยั โครงการหนึ่งเป็ นระยะเวลา 2 ปี แม้วา่ บริ ษทั ก อาจจะกล่าวได้ว่า ทรัพย์สิน
ทางปัญญาก็มีมูลค่าเป็ นอย่างน้อยที่สุดเท่ากับเงินจํานวนที่บริ ษทั ได้ใช้จ่ายไป 2 ปี หรื อ
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 69-70.
2
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 56.
3
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 72.
1
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2,000,000 บาท ก็ตาม ทว่า ยอดเงินเช่นว่านี้ไม่ได้รวมค่าเสี ยโอกาสไว้ดว้ ย หากว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก (หรื อในทางกลับกัน ถ้าเป็ นการกูย้ มื เงินมาเพื่อทําการวิจยั จะต้องใช้อตั รา
ดอกเบี้ยเงินกู)้ ขณะที่ทาํ โครงการเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีสมมติฐานอีกประการหนึ่ง
ว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมสําหรับความเสี่ ยงทางเทคนิคของการทําวิจยั โครงการนี้
ด้วยแล้ว การประเมินค่าใช้จ่ายจากอดีตของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับ 1
121

H = 2,000,000 + [(1,000,000 x 0.04) + (2,000,000 x 0.04)]
= 2,000,000 + 40,000 + 80,000
= 2,120,000
อย่างไรก็ตาม วิธีน้ ีไม่ใช่วา่ จะไม่มีปัญหาเลย ตรงกันข้าม กลับมีปัญหา
ประการที่สาํ คัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ตามมาหลังจากการค้นพบ
หรื อได้ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นในระยะยาว 2
แท้จริ งแล้ว ยังมีปัญหาพื้นฐานและปั ญหาในทางปฏิบตั ิอื่น ๆ อีกมากมาย
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญา นักวิชาการต่าง ๆ พยายามพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ
ขึ้นมาอยูต่ ลอด เช่น วิธีการประเมินบนฐานของตลาดหุน้ วิธีการประเมินโดยใช้ฐานข้อมูล
การต่ออายุสิทธิบตั ร จนกว่าที่วธิ ีการใหม่ ๆ เหล่านี้จะมีการพัฒนามากพอ ในปัจจุบนั นี้
ดูเหมือนว่าวิธีการประเมินด้วยรายได้ตามที่กล่าวมาในข้างต้นยังคงเป็ นวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ดี ผูป้ ระเมินมูลค่าควรใช้วธิ ีการ
ประเมินมูลค่ามากกว่าหนึ่งวิธีในการทําการประเมินมูลค่าเพื่อให้ได้ค่าที่มีความน่าเชื่อถือ
และเป็ นที่ยอมรับ 3
122
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เรื่ องเดียวกัน, หน้า 72-73.
2
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 73.
3
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 57.
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ในขณะที่หลักการประเมินราคาทรัพย์สินทางปั ญญาของสมาคมผูป้ ระเมินราคาแห่ งประเทศไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (สมาคมวิชาชีพ) ได้จดั ทํา “แนวทางและหลักเกณฑ์
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” 1 สําหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิจ พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีรายละเอียด ส่ วนที่เป็ นวิธีการประเมินราคา ดังนี้
1) ผูป้ ระเมินราคาต้องผ่านการทดสอบความสามารถจากสมาคมวิชาชีพ
2) หลักเกณฑ์น้ ีใช้สาํ หรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ซึ่งมูลค่าไม่เกินกว่า 3 ล้านบาท
3) มูลค่าตลาดที่ประเมินได้ ได้แก่ ราคาที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงเต็มใจ
ซื้อขายกัน โดยไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง เสนอขายในระยะเวลาพอสมควร ทั้งสองฝ่ าย
ตกลงด้วยความรอบรู ้รอบคอบ ปราศจากภาวะกดดัน และสามารถโอนสิ ทธิในทรัพย์สิน
ได้
4) การประเมินราคาทรัพย์สินทางปั ญญา ควรใช้วธิ ีคิดจากรายได้
(Income Approach) แบ่งเป็ น 2 วิธี
(1) วิธีคิดจากอัตราทุน (Direct Capitalization Approach)
124

Value =

Net Operating Income
Capitalization Rate

Value คือ มูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญา
Net Operating Income คือ รายได้สุทธิที่ได้รับจากทรัพย์สินนั้น
ในปี ที่รายได้ค่อนข้างมีเสถียรภาพ
Capitalization Rate คือ อัตราผลตอบแทนเป็ นร้อยละที่คาดว่า
จะได้รับจากทรัพย์สิน
แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (2016); และ
สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่ วมกับสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
1
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วิธีการนี้ ผูป้ ระเมินจะประมาณ Capitalization Rate โดยจะคํานึง
ถึงความเสี่ ยงทั้งมวลด้วย แล้วนําอัตราผลตอบแทนนี้ไปพิจารณาร่ วมกับรายได้สุทธิที่ได้รับ
จากทรัพย์สินนั้น
วิธีการนี้ รายได้สุทธิที่ได้รับจากทรัพย์สินนั้นในปี หนึ่ง ๆ ควรที่
จะต้องมีค่าคงที่หรื อไม่แกว่งมากนัก จึงจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยํา จึงทําให้มีผมู ้ องว่า
ไม่เหมาะสมกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญา 1
(2) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach--DCF)
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n

Value (DCF) = Σ

i=1

Net Operating Income (NOI)
(1 + Discount Rate)i

Value (DCF) คือ มูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญาที่ประมาณได้
จากวิธี DCF

Net Operating Income คือ รายได้สุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
จากทรัพย์สินนั้นในแต่ละปี ในอนาคต
Discount Rate คือ อัตราคิดลดของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ
วิธีการนี้ ผูป้ ระเมินจะประมาณรายได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ในแต่ละปี ในอนาคต แล้วนํามาคิดลดให้เป็ นมูลค่าของรายได้น้ นั ๆ ในปั จจุบนั แล้วนํามา
รวมกันเพื่อเป็ นมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบนั
จํานวนปี (n) ที่ทาํ การคาดการณ์รายได้ในอนาคตจะสั้นกว่า
ช่วงชีวติ ทางเศรษฐกิจ (Economic Life) หรื อระยะเวลาที่กฎหมายคุม้ ครอง (Legal Life)
ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
ก. อัตราผลตอบแทน (Capitalization Rate) และอัตราคิดลด
(Discount Rate) ต้องมาจากข้อมูลของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อจาก
การเปลี่ยนมือระหว่างกัน หรื อพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ ยงของธุรกิจ หรื อประเภทของ
ประชาพิจารณ์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ (2013);
และ สํานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1
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ทรัพย์สิน โดยผูป้ ระเมินต้องสามารถอธิ บายที่มาที่ไปได้อย่างมีเหตุผลและมีหลักฐาน
รองรับ
ข. หากทรัพย์สินทางปั ญญานั้น มีขอ้ มูลการซื้อ-ขายกันในตลาด
โดยกําหนดปั จจัยเปรี ยบเทียบได้อย่างมีหลักฐาน น่าเชื่อถือ ผูป้ ระเมินจะใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบ
กับราคาตลาด (Market Approach) ในการประเมินราคาก็ได้ แต่ตอ้ งสามารถอธิบายและ
มีขอ้ มูลสนับสนุนการวิเคราะห์
ก) ในการประเมิน ผูป้ ระเมินควรมีเอกสารข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) เอกสารหลักฐาน และรายละเอียดของทรัพย์สินทาง
ปัญญา
(ข) แผนธุรกิจของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
(ค) ประมาณการทางการเงิน
(ง) ผลประกอบการย้อนหลัง
ข) ให้ผปู ้ ระเมินจัดทํารายงานการประเมินตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมวิชาชีพ

บทที่ 4
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัญหาของการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญา
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และสหราชอาณาจักร ใช้ระบบกฎหมายแบบจารี ตประเพณี
(Common Law System) โดยการพิจารณาคดีส่วนใหญ่จะอาศัยตัวบทกฎหมายประกอบจารี ต
ประเพณี หรื อคําพิพากษาของศาลในการวินิจฉัยตัดสิ นคดี ส่ วนประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อกั ษร (Civil Law System) โดยมุ่งพิจารณาคดีจากตัวบทกฎหมาย
เป็ นสําคัญ ซึ่งทําให้แนวทางการบังคับคดีของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารี ตประเพณี ต้องศึกษาจากคดีที่เกิดขึ้นจริ งและแนวทางปฏิบตั ิที่ศาลใช้เป็ นหลัก
นอกจากแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างในส่ วนของระบบกฎหมายแล้ว
ระบบการปกครองก็ส่งผลต่อการบังคับคดีของแต่ละประเทศเช่นกัน การที่ประเทศสหรัฐอเมริ กามีระบบปกครองในรู ปแบบสหพันธรัฐ โดยแต่ละรัฐจะมีศาลประจํารัฐ ซึ่งมี
ความเป็ นเอกเทศทั้งในแง่ของกฎหมาย กระบวนการในศาล และกระบวนการบังคับคดี
ศาลประจํารัฐมิจาํ ต้องยึดคําพิพากษาของศาลในรัฐอื่นมาเป็ นบรรทัดฐานในการพิจารณา
ตัดสิ นคดี ส่ งผลให้ศาลในแต่ละรัฐอาจมีความเห็นที่ขดั แย้งกันได้ ส่ วนสหราชอาณาจักร
มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ประกอบไปด้วย
4 ประเทศ 1 ซึ่งแต่ละประเทศจะมีกฎหมายของตัวเอง แต่มีสาระสําคัญคล้ายกัน อย่างไร
ก็ตาม ระบบของศาลในประเทศไทยอยูภ่ ายใต้หลักกฎหมายเดียวกัน การบังคับคดีจึงน่าจะ
ไปในทิศทางเดียวกัน
ในขณะที่ขอ้ บังสหภาพยุโรป ได้กาํ หนดกรอบกระบวนการและวิธีการพิจารณา
การบังคับคดี ภายในสหภาพยุโรป เพื่อการนี้ขอ้ บังสหภาพยุโรปกําหนดให้เขตอํานาจ
ที่ลูกหนี้มีสถานทําการงานหลักเป็ นผูด้ าํ เนินกระบวนการบังคับคดี ดังนั้น กฎหมายของ
รัฐภาคี ซึ่งลูกหนี้มีสถานทําการงานหลักจะกําหนดวิธีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0

อังกฤษ, เวลส์, สกอตแลนด์, ไอร์แลนด์เหนือ
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ในระหว่างกระบวนการบังคับคดีแพ่ง แม้วา่ จะได้มีการปรับตัวเข้าหากันของกฎหมาย
ในยุโรปโดยเฉพาะในเรื่ องการบังคับสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา มีบทบัญญัติในประเทศ
ในยุโรป เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาเกี่ยวกับการโอนสิ ทธิผา่ นสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) เช่น ในประเทศเยอรมันนั้น ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ได้กระทําลงโดยลูกจ้างอาจตกเป็ นของลูกจ้างหรื อนายจ้างแตกต่างกันไปตามทรัพย์สิน
ทางปั ญญาแต่ละชนิด แต่ในกรณี ที่ทรัพย์สินทางปัญญาจะตกเป็ นของนายจ้างได้น้ นั จะต้อง
เป็ นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ งได้กระทําลงภายใต้ขอบเขตของสัญญาจ้างแรงงานนั้น ๆ เท่านั้น
กฎหมายของรัฐภาคีในสหภาพยุโรปที่ควบคุมกระบวนการล้มละลาย ไม่ได้ถือสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา หรื อตัวทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างไปจากสิ นทรัพย์หรื อสัญญา
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกันก็ไม่มีบทบัญญัติชดั แจ้งว่าควรจะจัดการสิ ทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างไรเมื่อผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ลม้ ละลายในหลาย ๆ
ประเทศในยุโรป หลักสัญญาทัว่ ไปจะนํามาใช้บงั คับ และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะถูก
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับสัญญาทัว่ ไป
หน้าที่หลักของผูท้ าํ งานด้านการบังคับคดีในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป นัน่ คือ
มีหน้าที่ทาํ ให้สินทรัพย์ของลูกหนี้มีมูลค่ามากที่สุดในกระบวนการโอนสิ ทธิ กฎหมาย
ภายในเกี่ยวกับการขายสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาในคดีแพ่งและหรื อแม้แต่คดีลม้ ละลาย
สามารถที่จะส่ งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ขาย สิ ทธิของผูท้ าํ งาน
ด้านการจัดการกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างกันไปตาม
กฎหมายของรัฐภาคี ประเภทของกระบวนการแพ่งและล้มละลาย และสภาพของสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญานั้น
เป็ นที่แน่ชดั ว่า แม้จะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หากแต่
ในเรื่ องของการไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาในกระบวน
การล้มละลาย แต่การจัดการนี้กม็ ีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในแต่ละรัฐภาคี ดังนั้น
การพิจารณาประเทศในยุโรปแต่ละประเทศแยกจากกันจึงจําเป็ นในการอธิ บายการจัดการ
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาระหว่างการล้มละลายในแต่ละประเทศ
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1. ปัญหาในการยึดทรัพย์ สินทางปัญญา
การยึดทรัพย์สาํ หรับคดีแพ่งในประเทศไทย เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องทําการตั้ง
เรื่ องขอบังคับคดี โดยการสื บหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เตรี ยมเอกสารเพื่อ
ยืน่ คําขอบังคับคดี วางเงินทดรองจ่าย รวมถึงเตรี ยมพาหนะแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อ
ไปดําเนินการยึดทรัพย์ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ เป็ นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในการที่จะ
สื บหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อนําไปแสดงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งหาก
ตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์ อาจทําได้โดยการประสานงานกับส่ วนราชการ
หรื อหน่วยงานที่จดั ทําทะเบียนควบคุมสังหาริ มทรัพย์ เช่น รถยนต์ อาจประสานงานกับ
กรมการขนส่ งทางบก เป็ นต้น หากตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ อาจทําได้
โดยการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อหาอสังหาริ มทรัพย์ที่ปรากฏชื่อลูกหนี้ ครอบครัว
ของลูกหนี้ รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ซึ่งอาจนํามาบังคับคดีได้
โดยตรวจสอบตามภูมิลาํ เนาเดิม และภูมิลาํ เนาปัจจุบนั 1 ปัญหา คือ หากทรัพย์ที่ตอ้ งการ
นํายึดนั้นเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาจะสื บหาทรัพย์น้ นั อย่างไร
1

1.1 การสื บหาทรัพย์ สินทางปัญญา
1.1.1 กรณี ทรัพย์สินทางปั ญญามีการขึ้นทะเบียน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เจ้าหนี้สามารถหาข้อมูลทรัพย์สินทางปั ญญา
อย่างสิ ทธิ บตั ร หรื อเครื่ องหมายการค้าได้จาก United States Patent and Trademark Office
(USPTO) และสามารถหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอย่างลิขสิ ทธิ์ได้จาก United States
Copyright Office ส่ วนสหราชอาณาจักร เจ้าหนี้สามารถหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาได้
จาก United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) ทั้งนี้ แม้เจ้าหนี้จะขึ้นศาล
ในประเทศหนึ่ง ก็อาจมีทรัพย์สินทางปั ญญาที่ได้รับความคุม้ ครองในประเทศอื่นก็ได้
โดยทําการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงการคลัง, “ที่ กค 0530.7/ว 107 “เรื่ องแนวทางปฏิบตั ิในการบังคับคดีและสื บหาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา,” 4 ตุลาคม 2544.
1
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ในแต่ละประเทศ ดังนั้น การสื บหาทรัพย์สินทางปั ญญาที่ข้ ึนทะเบียนไว้ในประเทศไทย
จึงควรประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา แล้วขอทําการคัดถ่ายสําเนาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาตั้งเรื่ องขอบังคับคดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบังคับคดีของ
ต่างประเทศ
ส่ วนสหภาพยุโรป เจ้าหนี้สามารถหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างสิ ทธิ บตั ร หรื อเครื่ องหมายการค้าได้จาก European Union Intellectual Property
Office (EUIPO) หากลูกหนี้ได้ยนื่ คําขอหรื อจดทะเบียนในสหภาพยุโรป นอกจากนั้น
สามารถสื บค้นได้ที่หน่วยงานองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของแต่ละประเทศ
ในการหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอย่างลิขสิ ทธิ์ได้จาก Collective Management
Societies (CMOs) แม้เจ้าหนี้จะขึ้นศาลในประเทศหนึ่ง ก็อาจมีทรัพย์สินทางปั ญญาที่ได้รับ
ความคุม้ ครองในประเทศอื่นก็ได้ โดยทําการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาในแต่ละประเทศ ดังนั้น การสื บหาทรัพย์สินทางปั ญญา
ที่ข้ ึนทะเบียนไว้ในประเทศไทยจึงควรประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปั ญญา แล้วขอทํา
การคัดถ่ายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาตั้งเรื่ องขอบังคับคดี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทาง
การบังคับคดีของต่างประเทศ
1.1.2 กรณี ทรัพย์สินทางปั ญญาไม่มีการขึ้นทะเบียน
หากทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีการขึ้นทะเบียน จะทําให้ยากต่อ
การตรวจสอบ เช่น เครื่ องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรื องานลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น
โดยเฉพาะงานลิขสิ ทธิ์ที่กฎหมายไม่ได้บงั คับให้ตอ้ งขึ้นทะเบียน ก็ได้รับความคุม้ ครอง
โดยอัตโนมัติ แม้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเปิ ดโอกาสให้นาํ งานลิขสิ ทธิ์มาแจ้งต่อ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กต็ าม
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา มีกระบวนการบังคับคดีหลังคําพิพากษาที่จะ
เปิ ดโอกาสให้เจ้าหนี้ยนื่ คําร้องต่อศาลเพื่อให้ออกหมายเรี ยก (Order to Appear--ORAP)
ให้ลูกหนี้มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลแล้วเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้
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หากลูกหนี้ฝ่าฝื นจะถูกลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาล 1 นอกจากนี้ กระบวนการ ORAP
ยังเปิ ดโอกาสให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษายืน่ คําขอต่อศาล บังคับให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
โอนสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ เพื่อความสะดวกในการจัดการกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อีกด้วย 2 เอกสารที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาต้องเตรี ยมสําหรับ
กระบวนการ ORAP ได้แก่ คําร้องขอเข้ากระบวนการ ORAP เอกสารยืนยันความมีอยู่
ของทรัพย์สินทางปัญญา ร่ างคําสั่งของศาลที่ตอ้ งการขออนุมตั ิ ร่ างสัญญาการโอนสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา โดยเอกสารควรจะมีการรับรองความถูกต้องของเอกสารจาก
เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจ (Notary Public) ส่ วนในสหราชอาณาจักร เจ้าหนี้สามารถยืน่ คําขอ
ต่อศาล เพื่อให้ลูกหนี้มาให้ถอ้ ยคําภายใต้คาํ สัตย์สาบานเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้
ได้เช่นกันภายใต้ Civil Procedure Rules Part 713 หากลูกหนี้ขดั ขืนย่อมมีความผิดฐาน
ละเมิดอํานาจศาล 4
ส่ วนการตรวจสอบทรัพย์สินทางปั ญญาที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนใน
ประเทศไทยนั้น เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 2775 เพื่อยืน่ คําขอฝ่ ายเดียวโดยทําเป็ นคําร้องให้ศาลทําการไต่สวนลูกหนี้
2

3

5

Cook, op. cit.
2
N.Y. C.P.L.R. 5228 (a) (McKinney 2010); Tex. CIV. Prac. & Rem Code Ann.
§ 64.001 (2009); and MICH. Comp. Laws § 600.2926 (2010).
3
Civil Procedure, Rules Part 71-Orders to Obtain Information from Judgement
Debtors.
4
Ibid., Rules Part 81.
5
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 277 ในการบังคับคดี ถ้าเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษามีเหตุอนั สมควรเชื่อได้วา่ ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพย์สินที่จะต้องถูก
บังคับคดีมากกว่าที่ตนทราบ หรื อมีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีแต่ไม่ทราบว่าทรัพย์สิน
นั้นตั้งอยูห่ รื อเก็บรักษาไว้ที่ใด หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็ นของลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรื อไม่ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยืน่ คําขอฝ่ ายเดียวโดยทําเป็ นคําร้องเพื่อให้
ศาลทําการไต่สวนได้
1
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ตามคําพิพากษาหรื อบุคคลอื่นที่เชื่อว่าอยูใ่ นฐานะที่จะให้ถอ้ ยคําอันจะเป็ นประโยชน์ได้
หากเจ้าหนี้ตามคําพิพากษามีเหตุอนั สมควรเชื่อได้วา่ ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพย์สิน
ที่จะต้องถูกบังคับคดีมากกว่าที่ตนทราบ หรื อมีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีแต่ไม่ทราบ
ว่าทรัพย์สินนั้นตั้งอยูห่ รื อเก็บรักษาไว้ที่ใด หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ทรัพย์สินใดเป็ น
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรื อไม่ ถ้าหากผูร้ ับหมายเรี ยกขัดขืนก็ยอ่ มมีความผิดฐานละเมิด
อํานาจศาลเช่นกัน 1 แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ให้อาํ นาจ
แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในการร้องขอต่อศาลให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาโอนสิ ทธิทาง
ทะเบียนให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใด
สําหรับการยึดทรัพย์สาํ หรับคดีลม้ ละลายในประเทศไทย เจ้าหนี้ไม่ตอ้ ง
ทําการตั้งเรื่ องขอบังคับคดีอย่างเช่นคดีแพ่งทัว่ ไป หลังจากศาลมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์แล้ว
จะเป็ นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ซึ่ งมีอาํ นาจในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้
ซึ่งอาจเอามาชําระหนี้ได้ตามพระราชบัญญัติลม้ ละลาย มาตรา 109 เพื่อนํามาจัดสรรให้แก่
บรรดาเจ้าหนี้ และมีอาํ นาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 โดย
สามารถทราบรายละเอียดของกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ได้ในการไต่สวน
ลูกหนี้โดยเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 42-44 หากลูกหนี้ไม่ไปให้การไต่สวนโดย
เปิ ดเผย เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์สามารถรายงานศาลเพื่อขอออกหมายจับลูกหนี้ได้ ซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกับการยึดทรัพย์ในคดีลม้ ละลายของประเทศสหรัฐอเมริ กาและสหราช7

เมื่อมีคาํ ขอตามวรรคหนึ่ง หรื อเมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่การบังคับคดี
ในคดีมโนสาเร่ ศาลมีอาํ นาจออกหมายเรี ยกลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรื อบุคคลอื่นที่เชื่อว่า
อยูใ่ นฐานะที่จะให้ถอ้ ยคําอันจะเป็ นประโยชน์มาศาลด้วยตนเองเพื่อการไต่สวนเช่นว่า
นั้นได้ และมีอาํ นาจสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่ งเอกสาร หรื อวัตถุพยานซึ่ งอยูใ่ นความยึดถือหรื อ
อํานาจของผูน้ ้ นั อันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ทั้งนี้ ตามกําหนด และ
เงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควร
1
วินยั ลํ้าเลิศ, กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 1 (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2557), หน้า 170.
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อาณาจักร ที่ตอ้ งมาให้ถอ้ ยคําแก่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เกี่ยวกับข้อมูลของทรัพย์สิน
และกิจการของตน 1
8

1.2 เอกสารทีใ่ ช้ ในการบังคับคดี
เอกสารที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจําเป็ นต้องเตรี ยมเพื่อตั้งเรื่ องขอบังคับคดีใน
การยึดทรัพย์ จะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของทรัพย์ที่ตอ้ งการนํายึด หากต้องการการนํายึดที่ดิน
หรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างในประเทศไทย เอกสารประกอบการบังคับคดี มีดงั นี้ 2
1) ต้นฉบับโฉนดที่ดิน สัญญาจํานอง (ถ้ามี)
ถ้าเป็ นสําเนาต้องเป็ นสําเนาที่เป็ นปั จจุบนั ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดิน รับรอง
ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยึด
2) สําเนาทะเบียนบ้านของจําเลย ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ คู่สมรสของจําเลย ทายาท
ของจําเลยผูต้ าย ซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยึด
3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของโจทก์และจําเลย
4) แผนที่การเดินทางไปที่ต้ งั ทรัพย์ที่จะยึด พร้อมสําเนา 1 ชุด
5) ภาพถ่ายปัจจุบนั ของทรัพย์ที่จะยึดและแผนผังของทรัพย์ที่จะยึด โดยระบุ
ขนาดกว้าง-ยาว
6) เขียนคําขอยึดทรัพย์ ณ ที่ทาํ การ (แบบ 3 ก) และวางเงินค่าใช้จ่าย สํานวนละ
2,500 บาท
หากต้องการนํายึดสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย เอกสารประกอบการบังคับคดี
มีดงั นี้ 3
9

10

Government of the United Kingdom, Guide to Bankruptcy [Online], available
URL: https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-bankruptcyt, 2018
(December, 16).
2
กรมบังคับคดี, คู่มือติดต่ อราชการ [Online], available URL: http://www.led
.go.th/datacenter/pdf/E-BOOK_Manual2559.pdf, 2561 (ธันวาคม, 15).
3
เรื่ องเดียวกัน.
1
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1) สําเนาทะเบียนบ้านของจําเลย หรื อคู่สมรสของจําเลย (กรณี สินสมรส)
ซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยึด
2) เขียนคําขอยึดทรัพย์ตาม (แบบ 7) แจ้งสถานที่ที่จะไปยึดทรัพย์สิน
3) วางเงินค่าใช้จ่าย สํานวนละ 1,500 บาท
4) จัดหาหรื อเตรี ยมยานพาหนะ สําหรับ รับ-ส่ ง เจ้าพนักงานบังคับคดี
5) ตระเตรี ยมยานพาหนะและคนเพื่อขนย้ายทรัพย์ที่ยดึ ไปเก็บรักษา ณ สถาน
รักษาทรัพย์ กรมบังคับคดี หรื อสถานที่ของโจทก์
การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยยังไม่มีการบังคับใช้
อย่างแพร่ หลายเหมือนเช่นอย่างการยึดอสังหาริ มทรัพย์หรื อสังหาริ มทรัพย์ เนื่องด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพิง่ จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บงั คับคดีกบั
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ในปี พ.ศ. 2560 จึงมีปัญหาว่าเอกสารประกอบการบังคับคดีทรัพย์สินทางปัญญาต้องประกอบด้วยเอกสารใดบ้าง
แม้การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาในไทยยังไม่แพร่ หลาย แต่เอกสาร
ประกอบการบังคับคดีของทรัพย์สินทางปัญญา เคยมีปรากฏอยูใ่ นเอกสารประกอบการ
ดําเนินงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีกองยึดทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ซึ่ งในเอกสารดังกล่าว
ก็มิได้มีการกล่าวถึงทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท มีเพียงแต่เครื่ องหมายการค้า เท่านั้น
เอกสารเขียนไว้ดงั นี้
“เครื่ องหมายการค้า เอกสารประกอบการบังคับคดี ดังนี้ ต้นฉบับเครื่ องหมาย
การค้า สัญญาจํานองจํานํา (ถ้ามี) หรื อสําเนาที่เจ้าพนักงานรับรองให้ไม่เกิน 1 เดือน ณ
วันยึด ภูมิลาํ เนาของผูข้ อเครื่ องหมายการค้า สําเนาคําฟ้อง และบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม”1
แนวทางการปฏิบตั ิของกองยึดทรัพย์สิน สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการกําหนดเอกสารประกอบการบังคับคดีของทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น ๆ ได้

กรมบังคับคดี, กองยึดทรัพย์ สิน [Online], available URL: http://www.led.go
.th/datacenter/pdf/m-doc/07.pdf, 2561 (ธันวาคม, 10).
1
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1) ต้นฉบับเอกสารสิ ทธิของทรัพย์สินทางปั ญญาที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า หนังสื อสําคัญ
การจดทะเบียนสิ ทธิบตั ร หนังสื อรับรองความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น
ถ้าเป็ นสําเนา ต้องเป็ นสําเนาที่เป็ นปั จจุบนั ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญารับรองไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยึด
2. หนังสื อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
3. ภูมิลาํ เนาของผูข้ อเครื่ องหมายการค้า สิ ทธิบตั ร หรื อลิขสิ ทธิ์ แล้วแต่กรณี
4. สําเนาคําฟ้อง
5. บัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
หากศึกษาเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริ กากับสหราชอาณาจักรก็ยงั ไม่มีการกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างแน่ชดั ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของศาล
ในแต่ละคดี ซึ่งหากพิจารณาจากคดีโดยส่ วนมากจะมีการแนบเอกสารที่แสดงสิ ทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงภาพหรื อข้อความเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยสังเขป 1
หรื อร่ างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 2 (ในกรณี ที่ประสงค์ให้ลูกหนี้โอนสิ ทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้) เพื่อขอให้ศาลสั่งยึด
12

13

1.3 เขตอํานาจในการบังคับคดี
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบการอายัดคดีแพ่งทัว่ ไปในฝรั่งเศส เยอรมัน และสวีเดน

ประเทศฝรั่ งเศส
สถานะทางกฎหมายของ
ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์

การอายัดคดีแพ่งทัว่ ไป
- การแจ้งให้ผถู ้ ูกอายัดทรัพย์ทราบเป็ นสิ่ งจําเป็ นในความสมบูรณ์
ของการอายัด

Eastman Kodak Co., U.S. Bankruptcy Court, Case Number 12-10201.
2
Cook, op. cit.
1
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

คําแถลงของผูถ้ ูกอายัด
ทรัพย์

ความคุม้ ครองของลูกหนี้

การอายัดคดีแพ่งทัว่ ไป
- ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์จะยกข้อต่อสู ้ใด ๆ ก็ได้ รวมถึงข้อต่อสู ้ที่มีต่อ
สิ ทธิ เรี ยกร้องของลูกหนี้
- สิ ทธิ เรี ยกร้องในเรื่ องลาภมิควรได้ต่อลูกหนี้ ถ้าเงินที่จ่ายแก่เจ้าหนี้
มีจาํ นวนมากกว่าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้
- สิ ทธิ เรี ยกร้องฐาน กระทําการโดยไม่สุจริ ต (Mala Fide) ต่อเจ้าหนี้
ในเรื่ องการชําระหนี้เกินจํานวน
- ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์จะต้องให้ขอ้ มูล ในขณะนั้น (On the Spot) ต่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดี ข้อมูลเพิ่มเติมจะต้องให้หลังจากระยะเวลา
2 สัปดาห์
- คําแถลง ประกอบไปด้วย บัญชีท้งั หมด จํานวนที่ถูกยึด ข้อต่อสู ้
การอายัดทรัพย์ก่อนหน้า เป็ นต้น
- คําแถลงยอมรับ ถือเป็ นการรับรู ้ขอ้ เรี ยกร้อง
- หากไม่มีคาํ แถลง จะทําให้ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์ตอ้ งรับผิดในหนี้ท้งั หมด
ของลูกหนี้ แม้จะมีจาํ นวนมากกว่าหนี้ที่เขามีต่อลูกหนี้ก็ตาม
(การชําระหนี้น้ ี จะทําให้ผถู ้ ูกอายัดทรัพย์มีสิทธิ ในเรื่ องลาภมิควรได้
เหนื อลูกหนี้) เว้นแต่ มีเหตุอนั สมควร ลูกหนี้ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใด ๆ
เหนื อผูถ้ ูกอายัดทรัพย์เลย การอายัดทรัพย์ไม่สมบูรณ์ หรื อพนักงาน
บังคับคดีขยายเวลาให้
- เงินเดือนและสวัสดิการสังคมได้รับความคุม้ ครองแม้จะโอนไป
ยังบัญชีธนาคาร
- ลูกหนี้อาจเรี ยกร้องให้ธนาคารปล่อยรายได้ส่วนที่ได้รับ
การคุม้ ครองได้ทนั ที โดยการแสดงว่า รายได้น้ นั มาจากแหล่ง
ที่ได้รับความคุม้ ครอง และมีการยืนยันจากนายจ้างของลูกหนี้
เกี่ยวกับการคุม้ ครองนั้น
- นอกจากนี้ ลูกหนี้ยงั อาจขอให้ปล่อยเงินจํานวนเท่ากับสวัสดิการ
สังคมขั้นตํ่า โดยการส่ งหนังสื อไปยังธนาคาร
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การยึดสิ ทธิเรี ยกร้อง

การอายัดทรัพย์ขา้ มชาติ

การยอมรับคําพิพากษา
หรื อคําสั่งของต่างชาติ

การอายัดคดีแพ่งทัว่ ไป
- ผูใ้ ช้บญั ชีร่วมกับลูกหนี้ อาจขอให้ธนาคารปล่อยเงินจํานวนเท่ากับ
เงินเดือนของตน
- มีขอ้ บังคับพิเศษสําหรับผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีหนี้สินล้นพ้นตัว
- มีขอ้ บังคับพิเศษสําหรับเจ้าหนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดู
- คําสั่งอายัดทรัพย์มีผลทันทีให้สิทธิ เรี ยกร้องนั้นกลายเป็ นของ
เจ้าหนี้ ธนาคารจะเป็ นลูกหนี้เท่ากับจํานวนหนี้ของลูกหนี้
- เจ้าหนี้อาจยึดสิ ทธิ เรี ยกร้อง (กล่าวคือ เรี ยกร้องเงิน หรื อให้โอนเงิน
มายังบัญชีของตน) โดยการแสดงความยินยอมเป็ นหนังสื อของ
ลูกหนี้ หรื อภายในหนึ่งเดือนถ้าลูกหนี้ไม่คดั ค้านการอายัดหรื อ
แสดงคําสั่งศาลยกคําคัดค้านการอายัดของลูกหนี้
- คําพิพากษาของศาลบังคับคดีอาจถือเป็ นสิ ทธิ เหนื อผูถ้ ูกอายัดทรัพย์
ในกรณี ที่ ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์ยอมรับข้อเรี ยกร้อง หรื อลูกหนี้ มีสิทธิ
เหนื อเจ้าหนี้อยูแ่ ล้ว และหรื อไม่มีคาํ แถลง
- ผูย้ นื่ ก่อนมีสิทธิดีกว่า (ยกเว้นข้อเรี ยกร้องซึ่ งยืน่ ในวันเดียวกัน
ถือว่ามีสิทธิ เท่ากัน)
- ถ้ามีเจ้าหนี้หลายคน ดําเนิ นการอายัดทรัพย์ สิ ทธิ เรี ยกร้องจะแบ่ง
ให้แก่เจ้าหนี้ตามลําดับการยึดโดยศาลบังคับคดี
- การอายัดทรัพย์สามารถทําได้ถา้ ลูกหนี้มีภูมิลาํ เนาอยูต่ ่างด้าว
- การอายัดทรัพย์ทาํ ไม่ได้ถา้ ธนาคารมีภูมิลาํ เนาอยูต่ ่างด้าว
- การอายัดทรัพย์ในสาขาต่างประเทศของธนาคารฝรั่งเศส
ตามหลักการแล้วทําได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นบังคับแห่งกฎหมายความลับธนาคารของประเทศนั้น ๆ
- กฎหมายแห่ งประเทศที่สาขาธนาคารนั้นอยู่ (Lex Loci) จะนํามาใช้
บังคับ
-
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ประเทศเยอรมัน
สถานะทางกฎหมาย
ของผูถ้ ูกอายัดทรัพย์

การอายัดคดีแพ่งทัว่ ไป

- การแจ้งให้ผถู ้ ูกอายัดทรัพย์ทราบเป็ นสิ่ งจําเป็ นในความสมบูรณ์
ของการอายัด
- ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์จะยกข้อต่อสู ้ใด ๆ ก็ได้ รวมถึงข้อต่อสู ้ที่มีต่อสิ ทธิ
เรี ยกร้องของลูกหนี้
- มีความคุม้ ครองสําหรับการจ่ายเงินให้ลูกหนี้โดยสุ จริ ตหลัง
การอายัด
คําแถลงของผูถ้ ูกอายัดทรัพย์ - ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์มีหน้าที่ตอ้ งแถลง (หากเจ้าหนี้ตอ้ งการ) ว่าลูกหนี้
มีสิทธิ เรี ยกร้องที่สมบูรณ์อยูห่ รื อไม่ ว่ามีเจ้าหนี้ อื่นได้ยึดสิ ทธิ
เรี ยกร้องไปแล้วหรื อไม่
- ระยะเวลาในการทําคําแถลง คือ 2 สัปดาห์
- ถ้าคําแถลงของบุคคลภายนอกไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถูกต้อง ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์ตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายที่เจ้าหนี้ได้รับ
- คําแถลง (หรื อการไม่แถลง) ไม่ถือเป็ นการยอมรับข้อเรี ยกร้อง
ความคุม้ ครองของลูกหนี้ - เงินเดือนลูกหนี้ได้รับความคุม้ ครอง เงินเดือนซึ่ งโอนไปยัง
บัญชีธนาคารก็ได้รับความคุม้ ครองเช่นกัน
- เงินเดือนขั้นตํ่าของลูกหนี้และครอบครัว จะถูกยกเว้นจากการยึด
โดยอัตโนมัติ (ในกรณี สวัสดิการสังคม) หรื อโดยคําตัดสิ นของศาล
เมื่อลูกหนี้ ร้องขอ (ในกรณี เงินที่ได้จากการทํางาน)
- ธนาคารถูกห้ามไม่ให้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ในระยะเวลา 2 สัปดาห์
จากการอายัด ในระยะเวลาดังกล่าวลูกหนี้อาจร้องขอต่อศาล
เพื่อขอคุม้ ครองเงินเดือนขั้นตํ่า
- เจ้าหนี้และลูกหนี้อาจร้องขอต่อศาลบังคับคดี เพื่อขอคุม้ ครอง
เพิม่ เติมในสถานการณ์เฉพาะ (เช่น สิ ทธิ เรี ยกร้องมูลละเมิด)
การยึดสิ ทธิเรี ยกร้อง
- สิ ทธิ เรี ยกร้องซึ่งถูกยึด จะเป็ นของเจ้าหนี้ซ่ ึ งในที่สุดจะต้องฟ้อง
ให้ผถู ้ ูกอายัดทรัพย์ชาํ ระ
- ผูย้ นื่ ก่อนมีสิทธิดีกว่า
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การอายัดคดีแพ่งทัว่ ไป
- ถ้ามีเจ้าหนี้หลายคน ดําเนิ นการอายัดทรัพย์ สิ ทธิ เรี ยกร้องจะแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ตามลําดับ
การยึดโดยศาลบังคับคดี
การ
- ตามหลักการอาณาเขต ศาลบังคับคดีเยอรมันจะไม่ยดึ หนี้สินซึ่งมีอยูใ่ นต่างประเทศ (ถ้า
อายัด ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์มีภูมิลาํ เนาอยูต่ ่างประเทศ) การอายัดทรัพย์ขา้ มแดนจะไม่ใช้เนื่ องจาก
ทรัพย์ การแจ้งผูถ้ ูกอายัดทรัพย์จะไม่ได้กระทําโดยหน่วยงานกลาง
ข้าม - ตามมาตรา 14 ข้อบังคับ EC 1348/00 การใช้ไปรษณี ย ์ (สําหรับ
ชาติ
ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์ในต่างประเทศ) เป็ นไปได้ หลังจากปี ค.ศ. 2001 ศาลบังคับคดีเยอรมัน
ได้ส่งคําสั่งอายัดทรัพย์ไปยังต่างประเทศ (ออสเตรี ย และฝรั่งเศส)
- กระทัง่ ปั จจุบนั ยังไม่มีคาํ พิพากษาเกี่ยวกับปั ญหาว่าคําสั่ง
อายัดทรัพย์เช่นนั้น สมบูรณ์ในการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องมายังเจ้าหนี้หรื อไม่
การ
- ไม่มีการยอมรับคําสั่งอายัดทรัพย์ของต่างชาติ
ยอม - แต่ตามกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย ผลตามกฎหมาย-เอกชนของคําสั่งอายัด
รับคํา ทรัพย์ต่างชาติสามารถที่จะถูกยอมรับได้
พิพาก
ษา
หรื อ
คําสัง่
ของ
ต่างชา
ติ
ประเทศสวีเดน
สถานะ - การแจ้งให้ผถู ้ ูกอายัดทรัพย์ทราบอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ทาํ ให้คาํ สั่งอายัดทรัพย์เสี ยไป แต่
ทาง
เจ้าหน้าที่บงั คับคดีอาจต้องรับผิดใน
กฎหมา ความเสี ยหาย
ย
- ผูอ้ ายัดทรัพย์อาจต่อสู ้การอายัดได้โดยการอุทธรณ์
ของผู ้ - ในกรณี ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ ทธิ เรี ยกร้องซึ่งอายัด เจ้าหนี้จะต้องดําเนินคดีต่อ
ถูก
ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์ภายในหนึ่งเดือน หากไม่มีการดําเนินคดีในระยะเวลาดังกล่าวโดย
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ทรัพย์

เจ้าหนี้ (หรื อผูถ้ ูกอายัด-ทรัพย์) การอายัดทรัพย์จะถูกเพิกถอน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

คําแถลง
ของผู ้
ถูก
อายัด
ทรัพย์

ความ
คุม้ ครอ
งของ
ลูกหนี้
การยึด
สิ ทธิ
เรี ยกร้อ
ง

การ
อายัด
ทรัพย์

การอายัดคดีแพ่งทัว่ ไป
- ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์จะต้องให้ขอ้ มูลใด ๆ (เงินในบัญชีปัจจุบนั บัญชีเบิกล่วงหน้า ฯลฯ) ถ้า
เจ้าหน้าที่บงั คับคดีขอให้มีคาํ แถลง (แม้วา่ โดยปกติแล้วจะมีกฎหมายว่าด้วยความลับของ
ธนาคารบังคับก็ตาม) แต่เจ้าหนี้จะไม่รับรู ้ขอ้ มูลดังกล่าว
- เนื่ องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ตอ้ งสื บสวนสิ นทรัพย์ของลูกหนี้ โดยไม่มีสิทธิ
ทบทวนความชอบของคําพิพากษาหรื อคําสั่งศาล คําแถลงจึงไม่มีผลทางกฎหมายใด ๆ
- ถ้าไม่มีการแถลง ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์จะได้รับคําสั่งให้แถลงหรื อได้รับโทษปรับ (ไม่มีอตั รา
โทษขั้นสู งสําหรับค่าปรับ)
- เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่ารายรับของลูกหนี้กี่ส่วนสามารถที่จะเก็บไว้ได้
(จํานวนที่ถูกอายัด) และจํานวนที่เหลือไว้ให้ลูกหนี้ (จํานวนเก็บ)
- จํานวนเงินตามระดับในการครองชีพจะถูกยกเว้นจากการอายัด ข้อยกเว้นจะกําหนดไว้
โดยกฎหมาย
- บทบัญญัติคุม้ ครองจะบังคับโดยตําแหน่ง (Ex Officio)
- เจ้าพนักงานบังคับคดียดึ เงินในบัญชีและแบ่งปันให้แก่เจ้าหนี้ท้ งั หลาย
- ผูย้ นื่ ก่อนมีสิทธิ ดีกว่า
- เจ้าหนี้เพียงต้องขอเข้าร่ วมกระบวนการบังคับคดี โดยไม่ตอ้ งดําเนินการบังคับคดีใด ๆ
เอง
- ในกรณี ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ ทธิ เรี ยกร้องซึ่งอายัด เจ้าหนี้จะต้องดําเนินคดีต่อ
ผูถ้ ูกอายัดทรัพย์ภายในหนึ่งเดือน หากไม่มีการดําเนินคดีในระยะเวลาดังกล่าวโดย
เจ้าหนี้ (หรื อผูถ้ ูกอายัด-ทรัพย์) การอายัดทรัพย์จะถูกเพิกถอน
- การอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ซ่ ึ งอยูต่ ่างชาติทาํ ได้ ถ้าลูกหนี้มีสินทรัพย์ในสวีเดน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

การยอมรับคําพิพากษา
หรื อคําสั่งของต่างชาติ

การอายัดคดีแพ่งทัว่ ไป
- ไม่มีการอายัดทรัพย์ขา้ มแดนสําหรับผูถ้ ูกอายัดทรัพย์ในต่างประเทศ
หรื อสําหรับบัญชีในสาขาธนาคารซึ่ งอยูต่ ่างประเทศ
- การอายัดทรัพย์ขา้ มแดนไม่สามารถทําได้ เนื่องจาก พระราชบัญญัติอาณาเขตบังคับ (Territoriality of Enforcement Act)
- คําสัง่ บังคับคดีของต่างชาติไม่ถูกยอมรับหรื อบังคับ

การยึดทรัพย์ในประเทศไทย กรณี การยึดสังหาริ มทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะดําเนินการยึด ณ ที่ต้ งั ทรัพย์ ส่ วนกรณี การยึดอสังหาริ มทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะดําเนินการยึด ณ ที่ทาํ การ หรื อออกไปที่ต้ งั ทรัพย์เฉพาะกรณี ทรัพย์สาํ คัญ ซึ่งทรัพย์
ทั้งสองประเภทเป็ นทรัพย์ที่มีรูปร่ าง สามารถเห็นตัวทรัพย์ที่จะยึดได้อย่างชัดเจน
จึงสามารถระบุที่ต้ งั ของทรัพย์ได้ ว่าอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลใด หากทรัพย์ต้ งั อยูน่ อก
เขตอํานาจของศาลที่พิพากษาคดี เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาอาจยืน่ คําแถลงต่อศาลและ
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทํารายงานต่อศาล ขอให้ศาลที่ออกหมายส่ งหมายไปขอให้ศาล
ที่ทรัพย์น้ นั ตั้งอยู่ เพื่อให้ศาลนั้นสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีที่มีอยูใ่ นเขตอํานาจดําเนินการ
บังคับคดีและขายทอดตลาดทรัพย์แทน 1
แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ าง ไม่มีตวั ตน
จึงไม่สามารถระบุสถานที่ต้ งั ได้อย่างแน่ชดั ดังเช่นทรัพย์สินทัว่ ไป หากจะใช้วิธีการเข้า
ครอบครองทรัพย์เช่นอย่างสังหาริ มทรัพย์ ย่อมไม่สามารถกระทําได้ ยกตัวอย่างเช่น
หากต้องการยึดเครื่ องหมายการค้า แล้วไปนํายึดสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้านั้นมาทั้งหมด
14
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ก็มิใช่วา่ ลูกหนี้จะไม่สามารถผลิตสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้านั้นได้อีก เป็ นต้น สิ่ งหนึ่ง
ที่จะใช้ยนื ยันถึงการมีสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา คือ ชื่อทางทะเบียน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 จึงให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ การยึดสิ ทธิ ในสิ ทธิบตั ร
สิ ทธิในเครื่ องหมายการค้า หรื อสิ ทธิอย่างอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงหรื อเกี่ยวเนื่อง ซึ่งได้
จดทะเบียนหรื อขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยการแจ้งรายการสิ ทธิให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ทราบและแจ้งให้นายทะเบียนหรื อพนักงานผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
(กรมทรัพย์สินทางปัญญา) บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 1 เพื่อป้องกันมิให้ลูกหนี้จาํ หน่าย
จ่าย โอนสิ ทธิของตน
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 กล่าวถึง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการขึ้นทะเบียนเท่านั้น ส่ วนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยงั ไม่ได้มี
การขึ้นทะเบียน บัญญัติอยูใ่ นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309
ซึ่งกล่าวถึงการยึดสิ ทธิในเครื่ องหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียน ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิขอรับ
สิ ทธิบตั ร สิ ทธิในชื่อทางการค้าหรื อยีห่ อ้ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงหรื อ
เกี่ยวเนื่อง โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียน เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถ
ทําการยึดโดยการแจ้งรายการสิ ทธิให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบเท่านั้น
ในกรณี ที่ตอ้ งแจ้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้บนั ทึกการยึดไว้ใน
ทะเบียน แม้จะมีคล้ายคลึงกับการแจ้งอายัดที่ดินต่อกรมที่ดิน แต่ความแตกต่างที่สาํ คัญ
คือ ที่ดินมีสถานที่ต้ งั แน่นอน จึงทําให้ทราบว่าอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลใด และอยูใ่ นเขต
อํานาจสํานักงานบังคับคดีใด ในทางตรงกันข้ามทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่มีสถานที่ต้ งั
แน่นอน เป็ นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ าง ปัญหาที่ตามมา คือ การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญา
จะอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลใดหรื ออยูใ่ นเขตอํานาจของสํานักงานบังคับคดีใด
หากพิจารณาจากลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใช้หลักอาณาเขต (Principle of Territoriality) หมายความว่า
15
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ความคุม้ ครองสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาจะขึ้นอยูก่ บั กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ 1
หากมีการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กาก็ยอ่ มได้รับความคุม้ ครองเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กาเท่านั้น อีกทั้งสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ าง
จับต้องไม่ได้ กรณี ประเทศสหรัฐอเมริ กา จะเห็นได้จากคํากล่าวของศาลในคดี Stevens
v. Gladding ซึ่งกล่าวไว้วา่ สิ ทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างไม่ได้ดาํ รงอยูใ่ นรัฐหรื อเขตใด
เขตหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ดาํ รงอยูท่ วั่ สหรัฐอเมริ กา ซึ่งตามกฎหมายหรื อตามธรรมชาติไม่มี
แหล่งที่อยูแ่ น่นอน ดังนั้น ทุกเขตทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริ กามีอาํ นาจในการบังคับคดี
กับทรัพย์สินทางปัญญา โดยยืน่ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่าง United States Patent and Trademark Office (USPTO) หรื อ United States
Copyright Office ส่ วนกรณี สหราชอาณาจักร ก็อาศัยหลักการเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริ กา หากต้องการอายัดทะเบียนก็ให้ยนื่ ต่อต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปั ญญาอย่าง United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) ทั้งนี้
หน่วยงานที่รับจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กาและสหราชอาณาจักรมิได้มีสถานที่ต้ งั
ของหน่วยงานในทุกเมืองทุกรัฐ แต่สามารถนําไปยืน่ เรื่ องด้วยตนเองที่หน่วยงานหลักหรื อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
เมื่อมองในบริ บทของประเทศไทย ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ าง
ไม่มีตวั ตนเช่นเดียวกัน ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาจึงดํารงอยูท่ ว่ั ทุกเขตทุกจังหวัดใน
ประเทศไทย ศาลที่พิจารณาคดีและสํานักงานบังคับคดีที่อยูใ่ นเขตอํานาจของศาลนั้น
ย่อมมีอาํ นาจบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาของลูกหนี้ได้ แต่เนื่องจากกรมทรัพย์สิน16

Lydia Lundstedt, “Territoriality in Intellectual Property Law: A comparative
Study of the Interpretation and Operation of the Territoriality Principle in the Resolution of
Transborder Intellectual Property Infringement Disputes with Respect to International
Civil Jurisdiction, Applicable Law and the Territorial Scope of Application of Substantive
Intellectual Property Law in the European Union and United States,” (LL.D. dissertation,
Stockholm University, 2016), p. 28.
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ทางปัญญาที่เป็ นหน่วยงานที่รับจดทะเบียนตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดนนทบุรีเพียงแห่งเดียว หาก
ต้องนําการสันนิษฐานให้ทรัพย์สินทางปัญญามีที่ต้ งั เอาจากแหล่งที่มาหรื อสถานที่
จดทะเบียนเป็ นการตีความที่ก่อให้เกิดผลประหลาดทางกฎหมายแม้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็ นส่ วนราชการที่มีอาํ นาจหน้าที่พิจารณารับจดทะเบียนก็ตาม แต่กรมทรัพย์สินทางปั ญญาก็อาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินมอบอํานาจให้
สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดมีอาํ นาจรับคําขอแทนด้วย การตีความเรื่ องที่ต้ งั เอาจากแหล่งที่มา
หรื อสถานที่จดทะเบียนจะก่อให้เกิดปั ญหา และขัดกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เป็ นทรัพย์สินจับต้องไม่ได้ (Intangible Asset)
2. ปัญหาในการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา
2.1 ผู้มหี น้ าทีท่ าํ การประเมินทรัพย์ สินทางปัญญา
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่มีหน้าที่ทาํ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ในขั้นต้น คือ ลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ในคดีลม้ ละลายจําต้องยืน่ Asset Schedule หรื อแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน ซึ่ งต้องระบุมูลค่าปั จจุบนั ของทรัพย์สิน (Current Value) แต่หาก
ทรัสตี (Trustee) เห็นว่า ลูกหนี้ประเมินมูลค่าไม่เหมาะสม ก็สามารถโต้แย้งได้ ทั้งนี้ ทรัสตี
อาจทําการจ้างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าจากภายนอก เช่น
สํานักงานกฎหมาย เพื่อมาให้คาํ ปรึ กษาหรื อทําหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ก็ได้ 1 ส่ วนในคดีแพ่งผูท้ ี่มีหน้าที่ทาํ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญา คือ เจ้าหนี้
หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver) ที่ศาลแต่งตั้งตามคําแนะนําของเจ้าหนี้ แต่อย่างไรก็ตาม
เจ้าหนี้อาจใช้กระบวนการไต่สวนลูกหนี้ (Debtor’s Examination) เพื่อสอบถามมูลค่า
17

Chance M. McGhee, The Chapter 7 Trustee Challenging an Asset’s Value
[Online], available URL: https://www.chancemcgheelaw.com/sanantoniobankruptcyblog/
2017/05/12/the-chapter-7-trustee-challenging-an-assets-value/, 2017 (November 27).
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ทรัพย์สินจากลูกหนี้ หรื อให้ลูกหนี้ยนื่ Judgment Debtor’s Statement of Asset (SC-133)
หรื อแบบแสดงรายการทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ได้ 1
สหราชอาณาจักร ผูท้ ี่มีหน้าที่ทาํ การประเมินมูลค่าขั้นต้น คือ ลูกหนี้ เนื่องจาก
ลูกหนี้ในคดีแพ่งทัว่ ไปจําต้องยืน่ เอกสารประกอบการแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver)
ซึ่งต้องระบุมูลค่าของทรัพย์สิน 2 และลูกหนี้ในกระบวนการล้มละลายจําต้องยืน่ Statement
of Affairs หรื อแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งระบุให้ลูกหนี้ตอ้ งกรอกมูลค่า
ของทรัพย์สินแนบมาด้วย แต่หากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (Official Receiver) หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านล้มละลาย (Insolvency Practitioner) ในคดีลม้ ละลายเห็นว่า ลูกหนี้ประเมิน
มูลค่าไม่เหมาะสมหรื อเห็นว่า ควรจัดทําการประเมินมูลค่าเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของเจ้าหนี้
ก็สามารถว่าจ้างหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานกฎหมายเอกชน ให้จดั ทําการประเมิน
มูลค่าใหม่กไ็ ด้3
18
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2.2 วิธีการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา
จากการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร ประเทศสวีเดน ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งประเทศไทย พบว่า แนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาไม่มี
รู ปแบบที่แน่นอนตายตัว แต่ผปู ้ ระเมินจะเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับทรัพย์สินทางปัญญา
โดยคํานึงถึงข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งในทางปฏิบตั ิของผูป้ ระเมิน
General Corporate Services, Inc., What Assets Can Be Seized by a Judgment
Creditor [Online], available URL: https://www.assetprotectionplanners.com/strategies/
assets-seized-judgment-creditor/, 2017 (November, 18).
2
Practice Direction 69- Court’s Power to Appoint a Receiver.
3
Maurice Moses and Craig Lewis, Trust Me, I’m an Insolvency Practitioner
[Online], available URL: https://southsquare.com/wp-content/uploads/2018/07/
February-2015-Digest1.pdf, 2017 (November, 16).
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จะไม่นิยมเลือกใช้วธิ ีการประเมินในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่จะใช้
วิธีการประเมินหลายรู ปแบบแล้วนํามาเปรี ยบเทียบกันเพื่อหามูลค่าที่ควรจะเป็ นแก่
ทรัพย์สินทางปัญญานั้น 1
แนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแบ่งออกได้เป็ น
2 แนวทางหลัก ได้แก่ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินปัญญาเชิงปริ มาณ (Quantitative
Approach) และการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
โดยการประมูลมูลค่าเชิงปริ มาณจะเน้นไปที่การแปลงมูลค่าเป็ นตัวเงิน ส่ วนการประเมิน
มูลค่าเชิงคุณภาพ จะเน้นไปที่การประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งทางบวกและทางลบเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตัดสิ นใจอันเกี่ยวด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้น โดยมิได้แปลงมูลค่าเป็ นตัวเลขที่ชดั เจน อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่า
ทั้งสองแนวทาง จําต้องอาศัยข้อมูลของทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอ้ งการประเมินทั้งสิ้ น
เพื่อให้การประเมินสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สินทางปั ญญาได้อย่างถูกต้อง
แม่นยํา ทั้งนี้ องค์การทรัพย์สินทางปั ญญาโลก (WIPO) ได้ให้คาํ แนะนําถึงข้อมูลที่จาํ เป็ น
ต้องทราบก่อนเริ่ มประเมินมูลค่า โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วนสําคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อง
กับทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการตลาด และข้อมูลเชิงปฏิบตั ิอื่น 2
2.2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปั ญญา ที่ผปู ้ ระเมินจําเป็ นต้องทราบ
มีดงั ต่อไปนี้
1) ทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างที่ลูกหนี้เป็ นเจ้าของ
2) ลูกหนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้หรื อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบุคคลอื่นหรื อไม่
21
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European Commission, Final Report from the Expert Group on Intellectual
Property Valuation (Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2014),
p. 137.
2
The World Intellectual Property Organization (WIPO), Module 11 IP Valuation
[Online], available URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/
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1

148
3) ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ลูกหนี้เป็ นเจ้าของหรื อที่ลูกหนี้ใช้ประโยชน์อยู่
ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายในทุกประเทศที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ เช่น ต้องนําไป
จดทะเบียนเพื่อให้ได้รับความคุม้ ครองก่อนหรื อไม่ เป็ นต้น
4) ผูใ้ ดเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอ้ งการประเมินบ้าง ลูกหนี้
เป็ นเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียวหรื อมีเจ้าของร่ วมด้วย หรื อเป็ นของลูกจ้างหรื อหุน้ ส่ วนทางธุรกิจ
ของลูกหนี้
5) ปัจจัยอะไรบ้างที่อาจส่ งผลกระทบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น ระยะเวลาที่ยงั สามารถนํามาหาประโยชน์ได้ เป็ นต้น
6) ความเป็ นไปได้ที่บุคคลที่สามจะกล่าวอ้างว่า ตนมีสิทธิทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งอาจนํามาสู่ การฟ้องคดีในภายหลัง
7) ลูกหนี้มีความเป็ นอิสระในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
เพียงใด ทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลที่สามที่ลูกหนี้นาํ มาใช้ประโยชน์มีขอ้ จํากัด
ในการใช้หรื อพัฒนาหรื อไม่
8) ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ตอ้ งการประเมิน อาศัยทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
เพื่อเพิ่มคุณค่าหรื อไม่ เช่น สิ ทธิบตั รที่อาศัยประโยชน์จากความมีชื่อเสี ยงของเครื่ องหมาย
การค้า หรื อ ความลับทางการค้าที่อาศัยประโยชน์จากความมีชื่อเสี ยงของเครื่ องหมายการค้า
เป็ นต้น
9) กรณี ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นสิ ทธิ บตั ร ขอบเขตความคุม้ ครองจะ
ปรากฏตามข้อถือสิ ทธิ จึงจําเป็ นต้องพิจารณาว่า ข้อถือสิ ทธิของสิ ทธิ บตั รที่ตอ้ งการประเมิน
มีผลทางกฎหมายและใช้บงั คับได้หรื อไม่ ข้อถือสิ ทธิสามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิ ชย์ได้
หรื อไม่ ข้อถือสิ ทธิมีขอบเขตความคุม้ ครองเพียงใด
2.2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการตลาด ที่ผปู ้ ระเมินจําเป็ นต้องทราบ
มีดงั ต่อไปนี้
1) ข้อใด คือ จุดแข็งด้านการตลาดของทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอ้ งการ
ประเมิน เช่น เครื่ องหมายการค้าที่ก่อตั้งมานานกว่าย่อมมีมูลค่าสู งกว่าเครื่ องหมายการค้า
ที่เพิ่งก่อตั้ง เป็ นต้น

149
2) การแข่งขันทางการตลาดของทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอ้ งการประเมิน
อยูท่ ี่ระดับใด เช่น มีสิทธิบตั รของบุคคลอื่นที่คล้ายกันหรื อไม่
3) ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอ้ งการประเมิน ใช้วธิ ีทาํ การตลาดแบบใด
4) ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอ้ งการประเมิน ได้รับความคุม้ ครองใน
กี่ประเทศ เนื่องจากยิง่ ได้รับความคุม้ ครองในวงกว้างมากขึ้น มูลค่าย่อมต้องสู งขึ้น
5) ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอ้ งการประเมิน ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ใดบ้าง
และมีความสําคัญต่อการสร้างผลิตภัณฑ์เพียงใด เช่น เป็ นสิ ทธิบตั รที่ไม่ตอ้ งอาศัยสิ ทธิ บตั ร
อื่นในการผลิตสิ นค้า หรื อ เป็ นสิ ทธิบตั รที่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั สิ ทธิบตั รอื่นในการผลิตสิ นค้า
เป็ นต้น
6) ความเป็ นไปได้ที่จะดันคู่แข่งออกจากตลาด
2.2.3 ข้อมูลเชิงปฏิบตั ิอื่น ที่ผปู ้ ระเมินจําเป็ นต้องทราบ มีดงั ต่อไปนี้
1) ผลตอบแทนในการลงทุนจากทรัพย์สินทางปั ญญาที่ตอ้ งการประเมิน
2) ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเพิ่มมูลค่าหรื อพัฒนาต่อไปในอนาคต
ได้อีกหรื อไม่
2.3 การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
การประเมินมูลค่าเชิงปริ มาณ จะอาศัยข้อมูลของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
แปลงมูลค่าออกมาเป็ นตัวเงิน ซึ่งมีวธิ ีการแปลงมูลค่าที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่วธิ ีการ
แปลงมูลค่าที่ได้รับการยอมรับโดยทัว่ ไปมีอยู่ 3 วิธีหลัก ได้แก่ วิธีการประเมินมูลค่าจาก
ต้นทุน (Cost Method) วิธีการประเมินมูลค่าจากราคาตลาด (Market Method) และวิธี
ประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Method)
2.3.1 วิธีประเมินมูลค่าจากต้นทุน (Cost Method)
วิธีประเมินมูลค่าจากต้นทุนนั้น ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยการแทนที่ (Principle of Substitution) ซึ่งมีหลักว่า “มูลค่าของสิ่ งหนึ่ง
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เท่ากับต้นทุนในการหาสิ่ งอื่นที่เทียบเคียงมาทดแทนได้”1 นอกจากนี้ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ยงั เชื่ออีกว่า ผูซ้ ้ือจะไม่ยอมจ่ายเงินในการซื้ อหรื อในการสร้างทรัพย์สินมากกว่า
ต้นทุนในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีประโยชน์ใช้สอยเท่าเทียมกัน 2 ดังนั้น วิธีประเมินมูลค่า
จากต้นทุนจึงต้องวิเคราะห์จากต้นทุนที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็ นหลักสําคัญ
อย่างไรก็ตาม คํานิยามคําว่า “ต้นทุน” ไม่มีหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้โดยเฉพาะ จึงก่อให้เกิด
ความหลากหลายในการตีความ ซึ่งคํานิยามที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปมี 2 ความหมาย คือ
1) ต้นทุนสร้างใหม่ (Reproduction Cost New) คือ ต้นทุนทั้งหมดใน
การสร้างทรัพย์สินทางปั ญญาใหม่ที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินทางปัญญาเดิม
2) ต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) คือ ต้นทุนทั้งหมด
ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ที่มีความสามารถในการใช้งาน (Functionality)
และความสามารถในการใช้สอยหรื อมีประโยชน์ (Utility) อย่างเดียวกันกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาเดิม
โดยในการวัดต้นทุนนั้น โดยทัว่ ไป จะประกอบด้วย องค์ประกอบสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 3
1) ค่าใช้จ่ายโดยตรง (Direct Costs) เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
2) ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม (Indirect Costs) เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ
และการสร้าง ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
24

25

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี, หลักการประเมิน
มูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา (กรุ งเทพมหานคร: คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 3.
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3) กําไรของผูพ้ ฒั นาทรัพย์สินทางปั ญญา (Developer’s Profit) ซึ่งสามารถ
คํานวณได้จากอัตราร้อยละของการได้คืนซึ่งการลงทุน (Rate of Return) หรื ออัตราส่ วน
กําไร (Profit Margin)
4) ค่าเสี ยโอกาส/ความมุ่งหมายที่จะได้รับประโยชน์ของผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial Incentive) ซึ่งสามารถคํานวณได้จากการสู ญเสี ยกําไรในช่วงที่ตอ้ งพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างใหม่หรื อที่จะนํามาแทนที่ กล่าวคือ หากการพัฒนาทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกันใช้เวลา 3 ปี เวลาสามปี นั้น คือ ช่วงเวลาที่สูญเสี ยกําไร
หรื อเป็ นค่าเสี ยโอกาสในการทํากําไรนัน่ เอง
นอกจากการพิจารณาในเรื่ องต้นทุนแล้ว ผูป้ ระเมินอาจจะพิจารณาเรื่ อง
การเสื่ อมมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นด้วยเพื่อให้สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งได้
ดียง่ิ ขึ้น เกิดเป็ นวิธีการประเมินมูลค่าต้นทุนในอีกรู ปแบบหนึ่งเรี ยกว่า ต้นทุนสร้างใหม่
หักค่าเสื่ อม (Reproduction Cost New Less Depreciation) หรื อต้นทุนทดแทนใหม่หกั
ค่าเสื่ อมราคา (Replacement Cost New Less Depreciation) ขึ้นอยูก่ บั ว่าตีความคําว่า ต้นทุน
ไว้อย่างไร โดยการเสื่ อมมูลค่าอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
1) การเสื่ อมสภาพทางกายภาพ (Physical Deterioration) คือ การเสื่ อม
สภาพเนื่องจากการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ าง
จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะประสบเรื่ องการเสื่ อมสภาพทางกายภาพเหมือนทรัพย์สินอื่น ๆ
2) ความล้าสมัยในการใช้งาน (Functional Obsolescence) คือ การเสื่ อม
มูลค่าเนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาไม่อาจใช้งานได้ตามที่มุ่งหมายขณะพัฒนาขึ้น
เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3) ความล้าสมัยในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Obsolescence) คือ
การเสื่ อมมูลค่าเนื่องจากปั จจัยแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งไม่อาจควบคุมได้
ซึ่งในการประมาณค่าการเสื่ อมมูลค่านั้น ผูป้ ระเมินต้องพิจารณาถึงอายุ
การใช้งานของทรัพย์สินทางปัญญา หรื ออายุการใช้งานที่คงเหลือที่มีประสิ ทธิภาพ
(Remaining Useful Life--RUL) ด้วย เนื่องจากระยะเวลาของการใช้งานยิง่ นาน จะส่ งผลให้
ยิง่ ล้าสมัยหรื อเสื่ อมสภาพมากขึ้นเป็ นลําดับ การประเมินอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
ทางปัญญาอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น
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1) ปัจจัยด้านกฎหมาย เช่น อายุคุม้ ครองตามกฎหมายของทรัพย์สินทาง
ปัญญา

2) ปัจจัยด้านสัญญา
3) ปัจจัยด้านการใช้งาน
4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
5) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
6) ปัจจัยด้านการวิเคราะห์
เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ก็นาํ ข้อมูลมาใส่ สูตร
ในการคํานวณมูลค่า คือ
1) ต้นทุนสร้างใหม่ – ความล้าสมัยในการใช้งานที่แก้ไขได้ = ต้นทุน
ทดแทนใหม่ และ
2) ต้นทุนทดแทนใหม่ – การเสื่ อมสภาพทางกายภาพ – ความล้าสมัย
ในเชิงเศรษฐกิจ – ความล้าสมัยในการใช้งานที่ไม่อาจแก้ไขได้ = มูลค่าของทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
ขั้นตอนการประเมินมูลค่าจากต้นทุน มีดงั นี้
1) บันทึกและรวบรวมข้อมูลต้นทุนในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างละเอียด เพื่อหาต้นทุนโดยรวม
2) วิเคราะห์คาํ นวณถึงการเสื่ อมมูลค่าที่เกิดขึ้น
3) นําต้นทุนที่คาํ นวณได้ ตามข้อ 1 หักการเสื่ อมมูลค่าที่คาํ นวณได้
ตามข้อ 2 ก็จะได้มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวอย่างการประเมินมูลค่าจากต้นทุนด้วยวิธี Replacement Cost New
Less Depreciation
บริ ษทั A ต้องการประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริ ษทั เพิง่ คิดค้นได้
ซึ่งได้รับความคุม้ ครองในฐานะงานลิขสิ ทธิ์ประเภทหนึ่ง การผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวต้องใช้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญถึง 100 คน อัตราค่าจ้างต่อเดือน 50,000 บาท
โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างทั้งสิ้ น 3 เดือน และมีค่าใช้จ่ายจากการใช้วสั ดุในสํานักงานอีก
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300,000 บาท นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ยังวางแผนจะอัพเกรดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ใหม่ในอีก 5 ปี ข้างหน้า
ตารางที่ 3 ตัวอย่างการกําหนดราคาโดยประเมินจากต้นทุนด้วยวิธี Replacement Cost
New Less Depreciation
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั A
ต้ นทุน
ค่าจ้างพนักงาน
100 x 50,000 x 3 = 15,000,000
ค่าวัสดุในสํานักงาน
300,000
ค่ าเสื่ อมราคา
ความล้าสมัยในการใช้งาน (ใช้ประโยชน์
ทั้งสิ้ น 5 ปี ดังนั้น ราคาปี แรกจึงลดลง 20%) 15,300,000 – 20% = 3,060,000
มูลค่ าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

15,300,000

3,060,000
12,240,000

2.3.2 วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธีประเมินมูลค่าจากราคาตลาดนั้น ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยสมมติฐานประสิ ทธิ ภาพการตลาด (Efficient Market Hypothesis) ซึ่งหมายถึง
ราคาที่ขายในตลาดนั้นได้สะท้อนถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วรวมถึงสะท้อนความเชื่อ
ของนักลงทุนเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคตด้วย 1 และหลักอุปสงค์ อุปทาน (Supply
and Demand) ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริ มาณความต้องการซื้ อหรื อขาย 2
26

27

คนิษฐา เอี่ยมสะอาด และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร, “ความมีประสิ ทธิภาพ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี ศึกษา: ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน),”
วารสารการเงินการธนาคารและการลงทุน 1, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556): 53.
2
สุ กญั ญา ตันธนวัฒน์ และคณะ, เศรษฐศาสตร์ ทั่วไป (กรุ งเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552), หน้า 17-53.
1
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วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดนั้นจะให้ผลลัพธ์การประเมินที่มีประสิ ทธิ ภาพได้กต็ ่อเมื่อมี
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่คล้ายกันมากอย่างเพียงพอกับทรัพย์สินทางปั ญญาที่จะประเมิน
เท่านั้น ซึ่งการเปรี ยบเทียบราคาตลาดนั้นมีสองวิธีหลัก ๆ คือ วิธีการเปรี ยบเทียบธุ รกรรม
ที่กระทําโดยปราศจากการควบคุม (Comparable Uncontrolled Transaction--CUT) และ
วิธีการเปรี ยบเทียบกําไร (Comparable Profit Margin--CPM)
2.3.2.1 วิธีการเปรี ยบเทียบธุรกรรมที่กระทําโดยปราศจากการควบคุม
(Comparable Uncontrolled Transaction--CUT)
วิธี CUT นั้น เป็ นการเปรี ยบเทียบธุ รกรรมที่ทาํ ขึ้นระหว่างบุคคล
ที่มีความอิสระต่อกัน และมีอาํ นาจในการต่อรองเท่าเทียมกัน โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1) ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติหรื อลักษณะของทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ตอ้ งการประเมิน
2) ค้นหาและคัดเลือกธุรกรรมการขายหรื อการให้ใช้สิทธิของ
ทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นที่มีชนิด ลักษณะการใช้ประโยชน์ และวันที่ทาํ ธุ รกรรมใกล้เคียงกัน
โดยธุ รกรรมการขายหรื อให้ใช้สิทธิดงั กล่าวนั้นได้กระทําโดยคู่สัญญาที่มีสถานะเท่าเทียม
กัน ปราศจากอํานาจต่อรองที่เหนือกว่ากัน เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ตอ้ งการประเมิน
3) วิเคราะห์และประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปั ญญา
ปั จจัยที่มกั ถูกนํามาเปรี ยบเทียบบ่อยครั้ง คือ อัตราค่าสิ ทธิ
(Royalty Rate) เนื่องด้วยแนวคิดที่เชื่อว่า ทรัพย์สินทางปัญญาควรได้รับค่าตอบแทนตาม
อัตราที่แท้จริ งในตลาดเช่นเดียวกับทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 1
โดยต้องพิจารณาอัตราค่าสิ ทธิที่ตกลงกันจริ งในอดีตของทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เป็ น
ชนิดเดียวกัน สิ ทธิ ในสัญญาอนุญาตเหมือนหรื อคล้ายกัน ดําเนินธุ รกิจเหมือนหรื อคล้ายกัน
ประกอบกับการประเมินกระแสรายได้ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับตลอดอายุการใช้งาน
28

กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, คู่มือ
การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา (กรุ งเทพมหานคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา,
2560), หน้า 19-22.
1
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ที่คงเหลือที่มีประสิ ทธิภาพ (RUL) การประเมินมูลค่าที่อาศัยการเปรี ยบเทียบอัตราค่าสิ ทธิ
เป็ นสําคัญถูกเรี ยกขานว่า การประเมินมูลค่าจากอัตราค่าสิ ทธิ (Relief from Royalty Method)
ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ เป็ นการประยุกต์ใช้วธิ ี การประเมินมูลค่าจากการเปรี ยบเทียบราคาตลาด
และวิธีการประเมินมูลค่าจากรายได้ประกอบกัน
อัตราค่าสิ ทธิของธุรกรรมที่ตอ้ งการนํามาเปรี ยบเทียบ แม้จะมี
บางกรณี ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ นสาธารณะ แต่บางกรณี กไ็ ม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น
ในทางปฏิบตั ิจึงมักใช้กฎทัว่ ไป (Rule of Thumb) ซึ่งสะท้อนอัตราค่าสิ ทธิเฉลี่ยในแต่ละ
ประเภทธุ รกิจและสามารถนํามาปรับใช้ได้โดยง่าย โดยทัว่ ไปอัตราค่าสิ ทธิมกั ใช้อตั รา 5%
ของยอดขาย หรื อ 25% ของกําไรที่สืบเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งนี้ อัตราค่าสิ ทธิเบื้องต้นแบ่งตามประเภทของธุรกิจ (ดูตาราง 4)
ตารางที่ 4 อัตราค่าสิ ทธิเบื้องต้นแบ่งตามประเภทของธุรกิจ
ประเภทธุ รกิจ
สื่ อและบันเทิง
อินเทอร์ เน็ต
ซอฟต์แวร์
เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สิ นค้าสุ ขภาพ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เครื่ องกลึง ตัดชิ้นส่ วนโลหะ
รถยนต์
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เคมีภณั ฑ์

อัตราค่าสิ ทธิ (%)
ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน
ค่าตํ่าสุ ด
8
2
7.5
0.3
6.8
0
5.1
0.1
5
0
5
0.5
4.8
0.1
4.7
0.4
4.5
0.5
4
1
4
0.2
4
0.5
3.6
0.5

ค่าสู งสุ ด
50
40
70
40
17
20
77
25
25
15
15
15
25
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ประเภทธุ รกิจ

อัตราค่าสิ ทธิ (%)
ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน
ค่าตํ่าสุ ด
3.2
0
2.8
0.3

สารกึ่งตัวนํา
อาหาร

ค่าสู งสุ ด
30
7

ที่มา: สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานผลการศึกษาโครงการประเมิน
มูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา [Online], available URL: https://www.ipthailand
.go.th/images/3534/web_01052018/report.pdf, 2561 (มกราคม, 10).

Royalty (CUT)

ตัวอย่างการประเมินมูลค่าจากราคาตลาดด้วยวิธี Relief from

บริ ษทั A เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้า “SaiNam” ซึ่งประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคม บริ ษทั A ต้องการประเมินมูลค่าเครื่ องหมายการค้าดังกล่าว
โดยการเปรี ยบเทียบราคาตลาดด้วยวิธี Relief from Royalty
ตารางที่ 5 อัตราค่าสิ ทธิที่เรี ยกเก็บจากธุรกรรมในอดีตของบริ ษทั A
ธุ รกรรม
ธุ รกรรมที่ 1
ธุ รกรรมที่ 2
ธุ รกรรมที่ 3
ธุ รกรรมที่ 4
ธุ รกรรมที่ 5
ธุ รกรรมที่ 6
ธุ รกรรมที่ 7

ปี ที่ทาํ
ธุ รกรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

ระยะเวลา
10
10
10
10
10
10
10

อัตราค่าสิ ทธิ
อัตราขั้นตํ่า
อัตราขั้นสู ง
3%
6%
2.6%
5%
5%
8%
4%
7%
3.2%
7.2%
2.8%
5.8%
1.8%
4.4%

ค่าสิ ทธิ ข้นั ตํ่า
1 ล้านบาทต่อปี
N/A
3 ล้านบาทต่อปี
N/A
N/A
N/A
N/A
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ตารางที่ 6 การคํานวณอัตราค่าสิ ทธิที่จะนํามาใช้ในการประเมิน
ธุ รกรรม

ปี ที่ทาํ
ธุ รกรรม

ระยะเวลา
อัตราขั้นสู ง
อัตราขั้นตํ่า
ค่ามัธยฐาน
ค่าเฉลี่ย

อัตราค่าสิ ทธิ
อัตราขั้นตํ่า
อัตราขั้นสู ง
5%
8%
1.8%
4.4%
3%
6%
3.2%
6.2%

ค่าสิ ทธิ ข้นั ตํ่า

ค่าสิ ทธิ = 4.7%

ตารางที่ 7 ตัวอย่างการกําหนดราคาจากการเปรี ยบเทียบราคาตลาดด้วยวิธี Relief from
Royalty
รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
1. รายได้ (บาท)
1,080,000.00 1,1340,000.00 1,190,700.00 1,250,200.00 1,312,700.00
2. อัตราค่าสิ ทธิ (%)
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
3. ค่าสิ ทธิ (บาท)
50,760.00
53,298.00
55,962.90
58,759.40
61,696.90
4. หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% (บาท)
–10,152
–10,659.6
–11,192.58
–11,751.88
–12,339.38
5. ค่าสิ ทธิสุทธิ (บาท)
40,608
42,638.4
44,770.32
47,007.52
49,357.52
6. ตัวคูณอัตราคิดลด
(อัตราคิดลด 15%)
0.87
0.756
0.658
0.572
0.497
7. มูลค่าปั จจุบนั (บาท)
35,328.96
29,633.69
25,631.01
21,858.5
18,323.98
8. มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของเครื่ องหมายการค้า = 130,776.14

2.3.2.2 วิธีการเปรี ยบเทียบกําไร (Comparable Profit Margin--CPM)
วิธี CPM เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยไม่ใช้ธุรกรรมการให้ใช้สิทธิ
หรื อการขายแต่อย่างใด หากแต่เป็ นการเปรี ยบเทียบที่บริ ษทั ซึ่งผูป้ ระเมินจะต้องค้นหา
บริ ษทั ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ โดยบริ ษทั ที่จะใช้เปรี ยบนั้น จะต้องมีลกั ษณะคล้ายกัน
กับธุรกิจของเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาที่จะประเมินมูลค่าเกือบทุกประการ เช่น วัสดุ
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ประเภทเดียวกัน แหล่งผลิตเดียวกัน กลุ่มลูกค้าเดียวกัน ผลิตสิ นค้า และบริ การประเภท
เดียวกัน เป็ นต้น สิ่ งที่แตกต่างมีเพียงเพียงว่าบริ ษทั ที่ทาํ การเปรี ยบเทียบนั้นจะต้องไม่มี
ทรัพย์สินทางปัญญาเฉกเช่นเดียวกับธุ รกิจของเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาที่จะประเมิน
มูลค่า ดังนั้น เมื่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการประเมินได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญา จึงควร
จะได้รับกําไรมากกว่าบริ ษทั ที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ เห็นได้วา่ หลักสําคัญของวิธี CPM คือ
การค้นหาส่ วนต่างของอัตรากําไรซึ่ งชี้ให้เห็นถึงอิทธิ พลของทรัพย์สินทางปั ญญา
ในการก่อให้เกิดรายได้ แล้วจึงนําส่ วนต่างของรายได้มาแปรสภาพเป็ นการอัตราค่าสิ ทธิ
(Royalty Rate) ของทรัพย์สินทางปัญญานั้น เมื่อคํานวณได้อตั ราค่าสิ ทธิอนั เกิดจาก
การเปรี ยบเทียบอัตรากําไรแล้ว ให้นาํ มาคูณด้วยรายได้ของบริ ษทั ตามอายุการใช้งาน
ที่คงเหลือที่มีประสิ ทธิภาพ (RUL) จะได้ผลลัพธ์เป็ นมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
2.3.3 วิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach)
วิธีประเมินมูลค่าจากรายได้น้ นั ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยหลักการคาดคะเน (Principle of Anticipation) ที่วา่ มูลค่าของทรัพย์สินเกิดจาก
การคาดคะเนถึงผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยคํานึงถึงปั จจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
การประเมินด้วยวิธีน้ ีจึงต้องอาศัยการประมาณการรายได้หรื อกําไรที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคต ตลอดอายุการใช้งานที่คงเหลือที่มีประสิ ทธิภาพ (RUL) ซึ่งเป็ นวิธีที่ได้รับ
ความนิยมและมีการใช้อย่างแพร่ หลายที่สุดในแวดวงธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการประเมิน
มูลค่าจากรายได้เป็ นเรื่ องของการคาดคะเนจึงมีความเสี่ ยงที่อาจคาดไม่ถึง ส่ งผลให้มูลค่า
ที่ได้อาจไม่แม่นยํานัก หากเทียบกับการประเมินมูลค่าแบบอื่น
วิธีการประเมินรายได้ จะต้องแปลงรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
กลับมาเป็ นมูลค่าทางรายได้ที่เป็ นปัจจุบนั (Net Present Value--NPV) โดยใช้อตั ราส่ วนลด
จากกระแสเงินสด ตามสมการด้านล่าง ดังนี้
n
Net Operating Income (NOI)
Value (DCF) = Σ
(1 + Discount Rate)i
i=1
Value (DCF) คือ มูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญาที่ประมาณได้จากวิธี DCF
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Net Operating Income คือ รายได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สิน
นั้นในแต่ละปี

Discount Rate คือ อัตราคิดลดของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ
จากสมการจะเห็นได้วา่ ก่อนที่จะเริ่ มประเมินมูลค่าจากรายได้ ผูป้ ระเมิน
ต้องเตรี ยมข้อมูล 3 ประการสําคัญ ดังต่อไปนี้
1) กระแสรายได้
การคาดคะเนกระแสรายได้มีหลายวิธี ซึ่งสามารถแบ่งวิธีที่นิยมใช้
โดยทัว่ ไปเป็ นหมวดหมู่ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) วิธีการหาจากรายได้ที่เพิม่ ขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
กล่าวคือ รายได้ที่เจ้าของธุรกิจคาดว่าจะได้รับเพิม่ ขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
ในธุรกิจ เปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจนั้น ๆ
(2) วิธีการหาจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากไม่ตอ้ งจ่ายค่าใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญา กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายที่ลดลง หากเจ้าของธุรกิจมีทรัพย์สินทางปั ญญา
เป็ นของตนเอง ก็จะไม่ตอ้ งจ่ายค่าใช้สิทธิให้กบั บุคคลที่สามแต่อย่างใด เพราะมีทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็ นของตนเอง
(3) วิธีการหาจากรายได้ที่คงเหลือจากการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา
กล่าวคือ เริ่ มจากการนํารายได้ท้ งั หมดของธุรกิจ หักออกด้วยรายได้อนั เกิดจากทรัพย์สิน
ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบการ ทั้งทรัพย์สินที่จบั ต้องได้ (Tangible Assets) และ
ทรัพย์สินที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Assets) นอกเหนือจากทรัพย์สินทางปั ญญา รายได้
ที่คงเหลือจากการหักออก คือ รายได้อนั เกิดจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น
(4) วิธีการหาจากการแบ่งส่ วนกําไร (Profit Split) กล่าวคือ เริ่ มจาก
การนํารายได้ท้ งั หมดของธุรกิจ แล้วแบ่งแยกรายได้วา่ ส่ วนใดเกิดจาก (1) ทรัพย์สินอื่น ๆ
ทั้งทรัพย์สินที่จบั ต้องได้ และทรัพย์สินที่จบั ต้องไม่ได้ หรื อ (2) ทรัพย์สินทางปัญญา
(5) วิธีการหาจากการเปรี ยบเทียบรายได้ หรื อวิธี CPM ดังที่กล่าว
ในวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดข้างต้น
2) อายุการใช้งานที่คงเหลือที่มีประสิ ทธิภาพ (RUL)
3) อัตราคิดลด (Discount Rate)
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เนื่องด้วยค่าของเงินนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ค่าของเงินใน
ปัจจุบนั กับค่าของเงินในอนาคตย่อมไม่เท่ากัน ยิง่ นานวันเข้า ค่าของเงินก็ยง่ิ เสื่ อมค่าลง
ซึ่งสามารถสังเกตอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ด้วยเหตุน้ ีรายได้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
ย่อมมีมูลค่าสู งกว่ารายได้จาํ นวนเดียวกันที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงจําเป็ นต้องทําการแปลง
กระแสรายได้ในแต่ละปี ด้วยการคิดลดให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริ ง
ขณะทําการประเมินมูลค่าได้
การคํานวณอัตราคิดลด มีวธิ ีการคํานวณหลายรู ปแบบ แต่โดยส่ วนใหญ่
จะใช้ 2 วิธีหลัก ดังนี้
1) การคํานวณอัตราคิดลดจากแบบจําลองผลตอบแทนของหลักทรัพย์
(Capital Asset Pricing Model--CAPM)
วิธีน้ ีเป็ นการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นดังสมการ
ด้านล่างนี้
E (R) = Rf + β [E (Rm) – Rf]
E (R) คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
β คือ ตัววัดความผันผวนของการลงทุนในตลาดเทียบกับการลงทุน
ในทางเลือกอื่น

Rf คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ ยง (Risk Free
Rate) ซึ่งเป็ นผลตอบแทนขั้นตํ่าที่นกั ลงทุนคาดว่าจะได้รับ
E (Rm) คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์วา่ จะได้จากการลงทุน
ในตลาด
ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 7 ปี (วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2562) มีค่าร้อยละ 3 ส่ วนอัตราผลตอบแทนของตลาดมีค่าเท่ากับ 15 และ
ตลาดมีค่าความผันผวนเท่ากับ 2 ดังนั้น อัตราคิดลด มีค่าเท่ากับ 3 + 2 [15 – 3] = 27%
2) การคํานวณอัตราคิดลดจากต้นทุนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน
(Weighted Average Cost of Capital--WACC)
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วิธีน้ ีเป็ นการคํานวณหาค่าเฉลี่ยจากสัดส่ วนระหว่างสิ นเชื่อและทุน
ด้วยสมการด้านล่างนี้
WACC = (อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อ x สัดส่ วนของสิ นเชื่อต่อเงินทุนทั้งหมด) + (ต้นทุนเงินทุน x สัดส่ วนของทุนต่อเงินทุนทั้งหมด)
ตัวอย่างเช่น บริ ษทั มีเงินทุนทั้งหมด 4,000,000 บาท เป็ นการลงทุน
ด้วยตัวเอง 3,000,000 บาท และไปขอสิ นเชื่อจากธนาคารอีก 1,000,000 บาท ซึ่งมีอตั รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ในขณะที่ผลตอบแทนของการลงทุนที่ตอ้ งการ คือ ร้อยละ 20 ต่อปี
ดังนั้น อัตราคิดลด = 10 x (1,000,000/4,000,000) + 20 x (3,000,000/4,000,000) = 17.5 %
เมื่อคํานวณอัตราคิดลดแล้ว ก็สามารถอ้างอิงตัวคูณมูลค่าปัจจุบนั
ตามอัตราคิดลดได้ดงั ตารางนี้ เช่น หากต้องการคํานวณมูลค่าปัจจุบนั ของกําไรในอีก 5 ปี
นับจากปั จจุบนั ด้วยอัตราคิดลด 10% ให้นาํ ค่า 0.621 ไปคูณกับกําไรในปี ที่ 5
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ตารางที่ 8 ตัวคูณมูลค่าปัจจุบนั ตามอัตราคิดลด

ปี ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
0.952
0.907
0.864
0.823
0.784
0.746
0.711
0.677
0.645
0.614

6
0.943
0.890
0.840
0.792
0.747
0.705
0.665
0.627
0.592
0.558

7
0.935
0.873
0.816
0.763
0.713
0.666
0.623
0.582
0.544
0.508

8
0.926
0.857
0.794
0.735
0.681
0.630
0.583
0.540
0.500
0.463

9
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422

10
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386

อัตราคิดลด (%)
11
12
0.901 0.893
0.812 0.797
0.731 0.712
0.659 0.636
0.593 0.567
0.535 0.507
0.482 0.452
0.434 0.404
0.391 0.361
0.352 0.322

13
0.885
0.783
0.693
0.613
0.543
0.480
0.425
0.376
0.333
0.295

14
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270

15
0.870
0.756
0.658
0.572
0.497
0.432
0.376
0.327
0.284
0.247

20
0.833
0.694
0.579
0.482
0.402
0.335
0.279
0.233
0.194
0.162

25
0.800
0.640
0.512
0.410
0.328
0.262
0.210
0.168
0.134
0.107

30
0.769
0.592
0.455
0.350
0.269
0.207
0.159
0.123
0.094
0.073

40
0.714
0.510
0.364
0.260
0.186
0.133
0.095
0.068
0.048
0.035
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ขั้นตอนการประเมินมูลค่าจากรายได้ 1 มีดงั ต่อไปนี้
1) คาดคะเนกระแสรายได้ที่คาดว่าจะได้รับตลอดอายุการใช้งาน
ที่คงเหลือที่มีประสิ ทธิภาพ (RUL)
2) หักรายจ่ายทั้งหมดออกจากรายได้เพื่อให้ทราบกําไรจากทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ตัวอย่างของรายจ่ายที่ตอ้ งนํามาหักออก ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ต้นทุนการขาย
และการบริ การ หรื อต้นทุนทางภาษี เป็ นต้น
3) นําส่ วนแบ่งกําไรที่เจ้าของสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาพึงได้รับมา
คูณกับกําไรจากทรัพย์สินทางปัญญา
4) นําอัตราคิดลด มาคํานวณแปลงมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ในแต่ละปี ให้กลับมาเป็ นมูลค่าปัจจุบนั
5) นํามูลค่าเงินที่คิดลดแล้วในแต่ละปี มารวมกัน ก็จะได้เป็ นมูลค่า
ของทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบนั
ตัวอย่างการประเมินมูลค่าจากรายได้ดว้ ยวิธี Discounted Cash Flow
(DCF)
บริ ษทั C ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับดนตรี แบบครบวงจร ต้องการประเมิน
มูลค่าของลิขสิ ทธิ์ในงานดนตรี กรรม โดยคาดว่าสามารถขายได้เป็ นระยะเวลา 3 ปี
29

ตารางที่ 9 ตัวอย่างการกําหนดราคาโดยประเมินจากรายได้ดว้ ยวิธี Discounted Cash Flow
รายการ
1. รายได้ (บาท)
2. หัก ต้นทุนวัตถุดิบ (บาท)
3. กําไรขั้นต้น (บาท)
4. หัก ต้นทุนการขายและการบริ หาร (บาท)

ปี ที่ 1
1,200,000
–370,000
830,000
–180,000

ปี ที่ 2
850,000
–290,000
560,000
–97,000

ปี ที่ 3
560,000
–154,000
406,000
–53,000

กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, เรื่ องเดิม,
หน้า 25-26.
1
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
รายการ
ปี ที่ 1
5. กําไรก่อนหักภาษี (บาท)
650,000
6. หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%
–130,000
7. กําไรหลังหักภาษี (บาท)
520,000
8. หัก ค่าตอบแทนสิ นทรัพย์ (บาท)
–55,500
9. กําไรสุ ทธิ (บาท)
464,500
10. ส่ วนแบ่งกําไร
25%
11. ค่าลิขสิ ทธิ์
116,125
12. ตัวคูณอัตราคิดลด (อัตราคิดลด 12%)
0.893
13. มูลค่าปั จจุบนั (บาท)
103,699.625
14. มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของลิขสิ ทธิ์ = 214,989.85

ปี ที่ 2
463,000
–92,600
370,400
–43,500
326,900
25%
81,725
0.797
65,134.825

ปี ที่ 3
353,000
70,600
282,400
–23,100
259,300
25%
64,825
0.712
46,155.400

2.4 การประเมินทรัพย์ สินทางปัญญาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
การประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพ มิได้เน้นการแปลงเป็ นตัวเงิน เหมือนเช่นอย่าง
การประเมินมูลค่าเชิงปริ มาณ แต่จะอาศัยการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และปัจจัยแวดล้อม
ทั้งหลายที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินทางปั ญญาต้องการประเมิน โดยการประเมิน
จะอยูใ่ นรู ปแบบของ Checklist ซึ่งเป็ นการให้คะแนนตามหัวข้อที่กาํ หนดขึ้น
ขั้นตอนการประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพ มีดงั นี้
1) กําหนดลักษณะหรื อปัจจัยที่ควรคํานึงถึง เช่น ปั จจัยด้านคุณสมบัติและ
จุดแข็งของทรัพย์สินทางปั ญญา ปั จจัยด้านผลประโยชน์ในเชิ งธุ รกิจของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขันในตลาด ปัจจัยด้านการพัฒนา เป็ นต้น
2) ให้คะแนนหรื อประเมินผลในแต่ละปัจจัย โดยพิจารณาถึงข้อดี เทียบกับ
ข้อด้อยของทรัพย์สินทางปัญญาต่อปัจจัยนั้น ๆ และควรคิดแนวทางสําหรับการแก้ไข
หรื อปรับปรุ งข้อด้อยเหล่านั้นในอนาคต
3) สรุ ปผลคะแนนหรื อผลการประเมินโดยรวมว่าทรัพย์สินทางปั ญญามีขอ้ ดี
ข้อด้อย และแนวทางพัฒนาในอนาคตอย่างไร
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ตารางที่ 10 ตัวอย่างการประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพ
ปั จจัยที่ตอ้ งคํานึงถึง (และคําอธิ บาย)

ผลการประเมิน

ด้ านคุณสมบัติและจุดแข็งของทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวอย่าง: สามารถนํา
- อยู่ในขั้นของการพัฒนา หรื อสามารถ
หาผลประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ ได้ ในอนาคต มาหาประโยชน์
ในอนาคตอันใกล้
อันใกล้ หรื อสามารถหาผลประโยชน์
ในเชิ งพาณิชย์ ได้ แล้ ว (ทรัพย์สินทางปั ญญา
สามารถหาประโยชน์ได้แล้ว จะมีความเสี่ ยง
ในการหารายได้นอ้ ยกว่าทรัพย์สินที่อยู่
ในขั้นของการพัฒนา)
- เป็ นทรั พย์ สินทางปั ญญาใหม่ หรื อต่ อยอด
จากทรัพย์ สินทางปัญญาเดิม (ทรัพย์สิน
ทางปั ญญาใหม่ เป็ นตลาดที่มีความเสี่ ยง)
- บริษัท ผู้ประกอบการ หรื อพนักงาน
ในบริษัทเป็ นเจ้ าของทรัพย์ สินทางปั ญญา
(หากเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั จะทําให้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงลดลง)
- มีสิทธิในการทําสั ญญาให้ ใช้ สิทธิในทรั พย์ สิน
ทางปั ญญานั้นหรื อไม่ หากมีสิทธิ ได้ อนุมัติ
ให้ ใช้ สิทธิแก่ ผ้ ูอื่นหรื อไม่ มีลกั ษณะสั ญญา
ในรู ปแบบใด (การให้สิทธิ ผอู ้ ื่นใช้ อาจส่ ง
ผลดีในด้านรายได้ค่าเช่าสิ ทธิ แต่เป็ นผลเสี ย
ถ้าหากให้ใช้สิทธิ แก่ผทู ้ ี่เข้ามาแข่งขันกับ
เจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญา)

ผลคะแนน

แนวทาง
พัฒนา
ตัวอย่าง:
เร่ งวิจยั และ
พัฒนาเพื่อ
ให้นาํ มาหา
ประโยชน์ได้
โดยเร็ ว
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปั จจัยที่ตอ้ งคํานึงถึง (และคําอธิ บาย)
- ได้ ขึน้ ทะเบียนทรัพย์ สินทางปัญญาดังกล่าว
แล้ วหรื อไม่ หากดําเนินการแล้ วมีการจดทะเบียน
ทรั พย์ สินทางปั ญญาดังกล่ าวในประเทศใดบ้ าง
(หากมีการจดทะเบียนในหลายพื้นที่ ย่อมมี
การคุม้ ครองสิ ทธิ ที่ดีกว่า)
- หากทรัพย์ สินทางปั ญญาได้ รับการจดทะเบียน
ทรั พย์ สินทางปั ญญานั้นจะหมดอายุ
การคุ้มครองเมื่อใด (หากยังเหลืออายุคุม้ ครอง
นาน ย่อมสามารถหารายได้เพิ่มมากขึ้น)
- หากทรัพย์ สินทางปั ญญาใกล้ หมดอายุ
การคุ้มครอง สามารถต่ ออายุได้ หรื อไม่
(หากต่ออายุคุม้ ครองได้ ย่อมสามารถหารายได้
เพิม่ มากขึ้น
- ทรั พย์ สินทางปั ญญามีข้อพิพาทหรื ออยู่ใน
ระหว่ างการดําเนินคดี (ทั้งการฟ้ องผู้อื่น และ
ถูกผู้อื่นฟ้ อง) หรื อไม่ (หากเป็ นทรัพย์สินทาง
ปั ญญาที่อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นคดี ย่อมมีมูลค่า
ลดลง จากต้นทุนในการดําเนิ นการทาง
กฎหมาย)
- มีโอกาสถูกฟ้ องร้ องเพิกถอนการจดทะเบียน
มากน้ อยเพียงใด (หากมีโอกาสมาก ย่อมมี
โอกาสสู งที่จะเสี ยสิ ทธิ ในการใช้งานทรัพย์สิน
ทางปั ญญา)

ผลการประเมิน

ผลคะแนน

แนวทาง
พัฒนา
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปั จจัยที่ตอ้ งคํานึงถึง (และคําอธิ บาย)

ผลการประเมิน

- เจ้ าของซึ่ งมีทรั พยากรเพียงพอในการต่ อสู้ คดี
หากถูกร้ องเรี ยนให้ มีการเพิกถอนการจด
ทะเบียนหรื อไม่ (หากมีทรัพยากร ทั้งทรัพย์
และเวลา ที่พร้อมจะใช้เพื่อการปกป้ องสิ ทธิ
ย่อมทําให้มีความเสี่ ยงลดลง)
ด้ านผลประโยชน์ ในเชิ งธุรกิจของทรัพย์ สินทางปั ญญา
- ช่ วยลดต้ นทุนการผลิตได้ มากเพียงใด (หาก
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก เมื่อเทียบกับ
การไม่มีทรัพย์สินทางปั ญญา แสดงว่าทรัพย์สิน
ทางปั ญญาช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้)
- เพิม่ ความเร็วในการผลิตหรื อไม่ (หากช่วยเพิ่ม
ความเร็ วในการผลิตได้ แสดงว่าโอกาส
ในการสร้างรายได้มากขึ้น)
- เพิม่ ยอดขายได้ มากเพียงใด (หากช่วยเพิ่ม
ยอดขายได้มาก แสดงว่ามีความสามารถ
ในการสร้างรายได้สูง)
- ช่ วยเพิม่ ราคาของสิ นค้ า/บริ การได้ มากเพียงใด
(หากช่วยเพิ่มราคาได้มาก เมื่อเทียบกับการไม่มี
ทรัพย์สินทางปั ญญาแสดงว่าทรัพย์สินทางปั ญญา
ช่วยให้สินค้า/บริ การมีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น)
- ช่ วยเพิม่ อัตรากําไรได้ มากเพียงใด (หากช่วย
เพิ่มอัตรากําไรได้มาก เมื่อเทียบกับการไม่มี
ทรัพย์สินทางปั ญญา แสดงว่าช่วยทําให้กาํ ไร
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น)

ผลคะแนน

แนวทาง
พัฒนา
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปั จจัยที่ตอ้ งคํานึงถึง (และคําอธิ บาย)
- ช่ วยเพิ่มกระแสเงินสดได้ มากน้ อยเพียงใด
(หากทําให้ธุรกิจมีกระแสเงินสดสุ ทธิเพิ่มขึ้น
มาก เมื่อเทียบกับการไม่มีทรัพย์สินทางปั ญญา
แสดงว่าทรัพย์สินทางปั ญญามีมูลค่าสู ง)
(หากมีการให้ เช่ าทรัพย์ สินทางปัญญา) สร้ าง
รายได้ จากการให้ เช่ าทรัพย์ สินทางปั ญญามาก
น้ อยเพียงใด (ถ้าการให้เช่าทรัพย์สินทางปั ญญา
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจได้มาก แสดงว่า
เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีมูลค่าสู ง
(หากมีการให้ เช่ าทรั พย์ สินทางปั ญญา)
มีโอกาสทีจ่ ะสร้ างรายได้ เพิม่ ขึน้ ในอนาคต
ได้ มากน้ อยเพียงใด (ถ้าการให้เช่าทรัพย์สินทาง
ปั ญญามีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคตได้มาก
แสดงเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีมูลค่าสู ง)
ด้ านระยะเวลาในการหาผลประโยชน์ ทางธุรกิจ
- ความเป็ นไปได้ ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย
กฎระเบียบ หรื อมาตรการกํากับดูแล ซึ่งจะมี
ผลต่ อทรัพย์ สินทางปัญญา (หากมีความเป็ น
ไปได้สูง ย่อมมีความเสี่ ยงด้านรายได้สูง)
- โอกาสทีจ่ ะถูกนวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึน้ มาใหม่
ทดแทนจนไม่ สามารถขายผลิตภัณฑ์ /บริการได้
(หากถูกทดแทนได้ง่าย ย่อมมีอายุในการสร้าง
ประโยชน์ลดลง)

ผลการประเมิน

ผลคะแนน

แนวทาง
พัฒนา
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปั จจัยที่ตอ้ งคํานึงถึง (และคําอธิ บาย)

ผลการประเมิน

- ความเป็ นไปได้ ทตี่ ้ นทุนการผลิตจะเพิม่ ขึน้
อย่ างมีนัยสํ าคัญ (หากต้นทุนสู งขึ้น ก็จะทําให้
อัตรากําไรลดลง)
- ศักยภาพในการครองตลาดสิ นค้ าและบริการ
(หากมีศกั ยภาพหรื อความพร้อมสู ง ย่อมทําให้
สามารถหาประโยชน์ได้นานขึ้น)
- จํานวนปี หรื อระยะเวลาในการสร้ างผลประโยชน์
ทางธุรกิจ (หากคาดว่าทรัพย์สินทางปั ญญา
มีโอกาสสร้างผลประโยชน์ได้นาน ย่อมทําให้
มีมูลค่าสู ง เนื่องจากสร้างกําไรได้ต่อเนื่อง)
ด้ านตลาดของสิ นค้ า/บริการทีใ่ ช้ ทรัพย์ สินทางปั ญญา
- มีตลาดสํ าหรับสิ นค้ า/บริการทีไ่ ด้ รับ
ความคุ้มครองโดยทรัพย์ สินทางปั ญญานั้น
หรื อไม่ ขนาดของตลาดใหญ่ เพียงใด (หากสิ นค้า/
บริ การเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดมาก จะทําให้
มีความแน่นอนในการหารายได้มากขึ้น)
- ลูกค้ าหลัก คือ ใคร มีกาํ ลังซื้อมากน้ อยเพียงใด
(หากปริ มาณผูซ้ ้ื อมีอยูม่ ากและผูซ้ ้ื อมีกาํ ลังซื้อ
สู ง แสดงว่าเป็ นตลาดที่มีมูลค่ามากและ
มีความมัน่ คง)
- มีส่วนแบ่ งตลาดในตลาดดังกล่ าวคิดเป็ น
ร้ อยละประมาณเท่ าใด (หากสิ นค้า/บริ การ
มีส่วนแบ่งในตลาดมาก แสดงว่าความสามารถ
ในการหารายได้และกําไรได้มาก)

ผลคะแนน

แนวทาง
พัฒนา
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปั จจัยที่ตอ้ งคํานึงถึง (และคําอธิ บาย)
ด้ านการแข่ งขัน
- คู่แข่ งทางการค้ าสามารถผลิตทรัพย์ สิน
ทางปั ญญาอื่นทีม่ ีผลใกล้ เคียงกันได้
โดยง่ ายหรื อไม่ (หากทรัพย์สินทางปั ญญา
มีความซับซ้อนมาก ถูกพัฒนาให้
เหนื อกว่าได้ยาก ย่อมทําให้รักษาตลาด
เฉพาะของตนไว้ได้นาน)
- คู่แข่ งทางการค้ าจะใช้ เวลาในการผลิต
ทรัพย์ สินทางปัญญาอื่นทีม่ ีผลใกล้ เคียง
กันนานเพียงใด (หากคู่แข่งใช้เวลานาน
ย่อมทําให้มีโอกาสในการทําประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปั ญญาได้มากขึ้น)
- จะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายเท่ าใดในการผลิต
ทรัพย์ สินทางปัญญาอื่นทีม่ ีผลใกล้ เคียง
กัน (หากมีค่าใช้จ่ายมาก ย่อมตัดคู่แข่ง
รายย่อยออกได้)
ด้ านการลงทุนและพัฒนา
- ต้ องลงทุนเพิม่ เท่ าใด เพื่อจะนําไปใช้ หา
ผลประโยชน์ ในเชิ งพาณิชย์ ได้ (หากต้อง
ลงทุนเพิ่มในด้านการวิจยั และพัฒนา
ย่อมทําให้มีตน้ ทุนสู งขึ้น ส่ งผลให้มีมูลค่า
ประเมินตํ่าลง เมื่อเทียบกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่พร้อมนําไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิ ชย์)

ผลการประเมิน

ผลคะแนน

แนวทาง
พัฒนา
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปั จจัยที่ตอ้ งคํานึงถึง (และคําอธิ บาย)

ผลการประเมิน

ผลคะแนน

แนวทาง
พัฒนา

- ความเสี่ ยงในการพัฒนาแล้ วจะไม่ ประสบความสํ าเร็จ (หากมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทาํ ให้
การพัฒนามีความเสี่ ยงมาก ย่อมทําให้
ทรัพย์สินทางปั ญญามีมูลค่าตํ่าลง)
- ต้ องลงทุนเพิม่ เท่ าใด จึงจะทําให้ สินค้ า/
บริการ เป็ นทีส่ นใจของลูกค้ า (หากต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ย่อมทําให้มีตน้ ทุนสู งขึ้น
ส่ งผลให้มีมูลค่าประเมินตํ่าลง เมื่อเทียบ
กับสิ นค้า/บริ การที่เป็ นที่นิยมอยูแ่ ล้ว)
- ความเสี่ ยงทีค่ ่ ูแข่ งทางการค้ าอาจเจาะ
ตลาดได้ ก่อน (หากคู่แข่งสามารถพัฒนา
ได้สาํ เร็ จก่อน ย่อมทําให้โอกาส
ในการหารายได้ต่าํ ลง)

ที่มา: สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานผลการศึกษาโครงการประเมิน
มูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา [Online], available URL: https://www.ipthailand
.go.th/images/3534/web_01052018/report.pdf, 2561 (มกราคม, 10); และ UK
Intellectual Property Office, Guidance Valuing your Intellectual Property
[Online], available URL: https://www.gov.uk/guidance/valuing-yourintellectual-property, 2017 (November, 15).
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ตัวอย่าง สรุ ปผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญาเชิงคุณภาพ
จุดแข็งของทรัพย์สินทางปัญญานี้: สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก
มีอตั ราการสู ญเสี ยในการผลิตลดลง
จุดอ่อนของทรัพย์สินทางปั ญญานี้: การเป็ นเทคโนโลยีใหม่ ทําให้ลูกค้า
ไม่มน่ั ใจว่าสิ นค้าจะมีคุณภาพเหมือนเดิม และอาจมีการคิดค้นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าได้ง่าย
ในอนาคต
แนวทางในการพัฒนาให้ดีข้ ึน: การสร้างเครื่ องจักรต้นแบบและทดลองผลิต
เป็ นระยะเวลา 6 เดือน และเร่ งลงทุนในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
จากวิธีการประเมินมูลค่าที่นาํ เสนอไปแล้วในข้างต้น จะเห็นว่า มีความหลากหลาย และไม่มีการกําหนดแบบตายตัวว่าวิธีไหนควรใช้กบั ทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทใด ความไม่แน่นอนนี้นบั ว่าเป็ นอุปสรรคประการหนึ่งในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา คณะผูว้ จิ ยั จึงทําการวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวิธีการประเมินมูลค่า
ในแต่ละประเภท รวมถึงสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเลือกวิธีการประเมินมูลค่า ทั้งนี้
การจะเลือกวิธีใดนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของผูป้ ระเมินมูลค่า
ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวิธีการประเมินมูลค่าจากต้นทุน
การวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวิธีการประเมิน
วิธีประเมินมูลค่ าจากต้ นทุน
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
- เข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการประเมินได้ง่าย
- รายจ่ายหรื อต้นทุนที่ใช้ไม่สามารถสะท้อน
เนื่ องจากข้อมูลส่ วนใหญ่ปรากฏในงบการเงิน ถึงมูลค่าที่แท้จริ ง หรื อผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปั ญญา
- มีประโยชน์เมื่อทรัพย์สินทางปั ญญาสามารถ - ทรัพย์สินทางปั ญญาบางประเภทไม่สามารถ
สร้างทดแทนใหม่ได้ เช่น ซอฟต์แวร์
หาสิ่ งมาทดแทนได้
- มีประโยชน์เมื่อไม่มีกระแสรายได้ที่เกี่ยวเนื่ อง - ไม่คาํ นึงถึงแนวโน้มในการสร้างกระแสรายได้
กับทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อมีกระแสรายได้ เช่น ความเสี่ ยง ความไม่แน่นอน และการแข่งขัน
น้อย
ทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้น
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
การวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวิธีการประเมิน
- มีประโยชน์เมื่อทรัพย์สินทางปั ญญาไม่มี - ไม่คาํ นึงถึงระยะเวลาการหาประโยชน์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรื อมีกิจกรรม
ในเชิงเศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจน้อย
- ไม่คาํ นึงถึงค่าใช้จ่ายสิ้ นเปลืองอย่างการลงทุน
ในการการวิจยั และพัฒนา ซึ่ งอาจทําให้เกิด
ความยุง่ ยากในการแยกต้นทุนของทรัพย์สินทาง
ปัญญาออกจากต้นทุนที่ใช้ในการวิจยั หรื อพัฒนา
- ไม่คาํ นึงถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะและ
ความทันสมัยของทรัพย์สินทางปั ญญา

วิธีการประเมินมูลค่าจากต้นทุน จึงเหมาะกับซอฟต์แวร์ สิ ทธิบตั รที่อยูใ่ น
ขั้นพัฒนา อีกทั้งยังนิยมใช้กบั การประเมินมูลค่าความลับทางการค้าและลิขสิ ทธิ์ เนื่องจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวยากในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการเปรี ยบเทียบราคาตลาด
หรื อในการคํานวณรายได้
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวิธีการประเมินมูลค่าจากราคาตลาด
การวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวิธีการประเมิน
วิธีประเมินมูลค่ าจากราคาตลาด
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
- สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริ ง
- ข้อมูลที่ปรากฏตามฐานข้อมูลอาจล้าสมัย
ทําให้มีความเสี่ ยงในการประเมินมูลค่าปั จจุบนั
- เรี ยบง่ายและแม่นยํา
- ข้อมูลที่ตอ้ งการนํามาใช้เปรี ยบเทียบส่ วนใหญ่
ถูกปกปิ ดไว้เป็ นความลับ ทําให้ไม่สามารถ
หาปั จจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการตกลง
ทําธุรกรรมได้
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
การวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวิธีการประเมิน
- สามารถตรวจสอบยืนยันความถูกต้องได้ - ไม่สามารถรับรู ้ถึงปั จจัยซ่อนเร้น หรื อปั จจัยภายนอก
(Cross-Checking)
ในการทําธุ รกรรม เช่น ทําธุ รกรรมตามกลยุทธ์ทาง
การตลาด ทําธุ รกรรมจากชื่ อเสี ยง ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง เป็ นต้น
- มีประโยชน์เมื่อมีคู่เปรี ยบเทียบที่
- ทรัพย์สินปั ญญาเป็ นทรัพย์สินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
เหมือนกันหรื อใกล้เคียงกัน
จึงยากที่จะหาทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นที่เหมือนกัน
หรื อใกล้เคียงกันมาเปรี ยบเทียบ

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวิธีการประเมินมูลค่าจากรายได้
การวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวิธีการประเมิน
วิธีประเมินมูลค่ าจากรายได้
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
- มูลค่ามาจากการวิเคราะห์อย่างถี่ถว้ น - วิธีการมีความยุง่ ยาก เนื่องจากต้องคํานึงถึง
ซึ่ งมีเหตุผลในการประเมินตั้งแต่
ข้อสันนิษฐานหลายอย่าง เช่น กระแสรายได้
จุดเริ่ มต้นจนไปสู่ ผลลัพธ์
ในอนาคต วงจรชีวิตของทรัพย์สิน อัตราลดทุน
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และความเห็นของ
ผูป้ ระเมิน
- มีประโยชน์เมื่อทรัพย์สินทางปั ญญา - ไม่มีความแน่นอน เนื่ องจากข้อมูลหรื อข้อสันนิษฐาน
สร้างกระแสรายได้ที่สามารถคาดการณ์ ที่ใช้ในการประเมินเป็ นนามธรรม และเป็ นเพียง
ได้
การคาดการณ์รายได้ในอนาคต

จากตารางเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า ผูป้ ระเมินมูลค่า
ควรพิจารณาถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ซึ่ งปั จจัยที่สาํ คัญ ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอ้ งการประเมิน เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทใด บริ บทโดยรวมของทรัพย์สิน
ทางปัญญาขณะทําการประเมินมูลค่าเป็ นอย่างใด
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นอกจากอุปสรรคเรื่ องการเลือกวิธีการประเมินมูลค่าแล้ว อุปสรรคที่สาํ คัญ
อีกประการหนึ่ง คือ การรวบรวมข้อมูล เนื่องจากข้อมูลของทรัพย์สินทางปั ญญาที่ข้ ึน
ทะเบียนไว้กบั กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ปราศจากข้อมูล
เชิงลึกที่เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของการคิดค้น ต้นทุนในการคิดค้น หรื อความเสี่ ยง
ในสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจไม่เพียงพอในการคํานวณความเสี่ ยงและประเมินมูลค่า
ที่แม่นยํา ยิง่ ไปกว่านั้น ทรัพย์สินทางสิ นทางปั ญญาบางประเภทไม่มีระบบการขึ้นทะเบียน
เช่น ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จาํ เป็ นของทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ตอ้ งการประเมิน ซึ่งสามารถสร้างความลําบากใจแก่ผปู ้ ระเมินมูลค่าได้
วิธีการแก้ปัญหาในเชิงปฏิบตั ิ คือ ต้องอาศัยบันทึกของเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญา
หรื อการสอบถามจากลูกจ้างหรื อพนักงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องด้วยการรวบรวมข้อมูลนั้น จําเป็ นต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สภาพของธุรกิจโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนั้นเป็ นอย่างดี จะได้
ทราบว่าข้อมูลใดเป็ นส่ วนสําคัญหรื อไม่สาํ คัญ เพื่อนํามาปรับใช้ในการประเมินมูลค่าได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูป้ ระเมินมูลค่าจึงควรเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู ้ความเข้าใจ
ในธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็ นอย่างดี มิฉะนั้นแล้วจะเป็ นอุปสรรคต่อ
การประเมินมูลค่าได้
2.5 มูลค่ าของทรัพย์ สินทางปัญญาในการบังคับคดี
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์
เช่น การประเมินมูลค่าเพื่อตรวจสอบราคาโอน การประเมินมูลค่าเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
การประเมินมูลค่าเพื่อควบรวมกิจการ รวมถึงการประเมินมูลค่าในการบังคับคดีแพ่ง
และคดีลม้ ละลายด้วย ซึ่ งวัตถุประสงค์ในการประเมินย่อมส่ งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่า
ของทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยธรรมชาติของกระบวนการบังคับคดีแพ่งและคดีลม้ ละลาย ราคาทรัพย์สิน
ทางปั ญญามิได้ข้ ึนอยูก่ บั ความประสงค์ของผูข้ ายเท่านั้น แต่ตอ้ งคํานึงถึงเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการบังคับคดีให้เสร็ จสิ้ นตามกฎหมาย ยิง่ กระบวนการ
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บังคับคดีใช้ระยะเวลานาน ยิง่ อาจส่ งผลให้ทรัพย์สินทางปัญญาด้อยมูลค่าลง 1 นอกจากนี้
การจําหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาในกรณี ที่ธุรกิจอยูใ่ นสภาวะดําเนินธุรกิจตามปกติ
และในกรณี ที่ธุรกิจอยูใ่ นสภาวะถูกบังคับชําระหนี้ จะส่ งผลให้มูลค่าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาแตกต่างกันอย่างยิง่ ยวด จากการสํารวจของของ American Bar Association พบว่า
มูลค่าของทรัพย์สินทางปั ญญาในกรณี ที่ธุรกิจอยูใ่ นสภาวะถูกบังคับชําระหนี้ จะมีมูลค่า
ด้อยลงจากสภาวะที่ธุรกิจอยูใ่ นสภาวะดําเนินธุรกิจตามปกติถึงร้อยละ 30-90 โดยสังเกต
ได้จาก (ดูตาราง 14) 2
30

31

ตารางที่ 14 ข้อมูลเปรี ยบเทียบมูลค่าบริ ษทั ในสภาวะดําเนินธุรกิจตามปกติและสภาวะ
ถูกบังคับชําระหนี้
องค์กรธุ รกิจ

Polaroid
Boston Market
TWA
Marvel

มูลค่าบริ ษทั
มูลค่าบริ ษทั
อัตราส่ วนร้อยละ อัตราร้อยละ
ในสภาวะดําเนิน ในสภาวะถูก ของมูลค่าบริ ษทั ที่ดอ้ ยมูลค่าลง
ธุ รกิจตามปกติ บังคับชําระหนี้ ในสภาวะดําเนิน
ธุ รกิจตามปกติต่อ
ในสภาวะถูกบังคับ
ชําระหนี้
400
60
15
85
210
31
14.7
85.3
800
50
6.3
93.7
1,000
223
23.2
76.8

ศรตม์ ดิษฐปาน, “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาวัตถุประสงค์ทาง
ภาษีเงินได้,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555),
หน้า 78-82.
2
American Bar Association, Fundamentals of Intellectual Property Valuation:
A Primer for Identifying and Determining Value (Chicago: American Bar Association,
2005), p. 170.
1
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
องค์กรธุ รกิจ

มูลค่าบริ ษทั
มูลค่าบริ ษทั
อัตราส่ วนร้อยละ อัตราร้อยละ
ในสภาวะดําเนิน ในสภาวะถูก ของมูลค่าบริ ษทั ที่ดอ้ ยมูลค่าลง
ธุ รกิจตามปกติ บังคับชําระหนี้ ในสภาวะดําเนิน
ธุรกิจตามปกติต่อ
ในสภาวะถูกบังคับ
ชําระหนี้
Amherst Fiber Optics
5
0.25
5
95
ค่าเฉลี่ย 12.8
ค่าเฉลี่ย 87.16

3. ปัญหาในการจําหน่ ายทรัพย์ สินทางปัญญา
3.1 ปัญหาของการจําหน่ ายทรัพย์ สินทางปัญญาทีม่ กี ารอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ
เมื่อทรัพย์สินทางปั ญญาของลูกหนี้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่วา่ ลูกหนี้จะอยู่
ในฐานะผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ หรื อ ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิกต็ าม ย่อมต้องส่ งผลต่อ
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็ นปัญหาในการจําหน่ายทรัพย์สินทางปั ญญาด้วย
หากเจ้าพนักงานบังคับคดีหรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ตอ้ งการจําหน่าย จะสามารถ
จําหน่ายโดยถือว่าไม่มีการทําอนุญาตให้ใช้สิทธิได้หรื อไม่ แล้วผูซ้ ้ือทรัพย์จะต้องผูกพัน
ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ลูกหนี้ได้ทาํ ไว้หรื อไม่
3.2 การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ (Licenses)
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา คือ สัญญาที่ให้สิทธิ แก่
ผูไ้ ด้รับอนุญาตในการกระทําการภายใต้ขอบเขตของสิ ทธิแต่ผเู ้ ดียวของเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งหากกระทําโดยไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จะละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สิน
ทางปั ญญาในอันจะทําให้เจ้าของลิขสิ ทธิ์มีอาํ นาจฟ้องและเรี ยกค่าเสี ยหายได้ ธุ รกิจจํานวน
มากอาศัยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อที่จะใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลที่สาม
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สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ อาจทําได้หลายลักษณะ ดังนี้
3.2.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive License)
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในรู ปแบบนี้ จะอนุญาตให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
(Licensee) ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ นุญาต (Licensor) แต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยไม่สามารถอนุญาตผูอ้ ื่นได้อีก อีกทั้งผูอ้ นุญาตเองก็จะไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาดมีผลใช้
บังคับ 1 ด้วยลักษณะของสัญญาจึงส่ งผลให้สัญญารู ปแบบนี้มีมูลค่าในการเข้าทําสัญญา
สู งที่สุด แต่อย่างไรก็ดี อํานาจในความเป็ นเจ้าของยังเป็ นของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิเช่นเดิม 2
3.2.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (Sole License)
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในรู ปแบบนี้ จะอนุญาตให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
(Licensee) ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ นุญาต (Licensor) แต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยไม่สามารถอนุญาตผูอ้ ื่นได้อีกซึ่งจะเหมือนกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยเด็ดขาด
ที่แตกต่างกัน คือ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว ผูอ้ นุญาตยังสามารถใช้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาได้อยู่ 3 ด้วยลักษณะของสัญญาจึงส่ งผลให้สัญญารู ปแบบนี้มีมูลค่า
ในการเข้าทําสัญญาตํ่ากว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยเด็ดขาด
3.2.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive License)
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในรู ปแบบนี้ นอกจากจะอนุญาตให้ผไู ้ ด้รับ
อนุญาต (Licensee) ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ นุญาต (Licensor) ได้
แล้ว ผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นให้สิทธิได้อีก อีกทั้งผูอ้ นุญาตให้
32

33

34

จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่ างประเทศว่ าด้ วยลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบัตร
และเครื่ องหมายการค้ า (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2541), หน้า 25.
2
ไชยยศ เหมะรัชชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญา (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2560), หน้า 459.
3
พิศวาท สุ คนธพันธุ์, ความคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับลิขสิ ทธิ์ไทย (กรุ งเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2552), หน้า 77.
1
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ใช้สิทธิยงั สามารถใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ดงั เดิม 1 ด้วยลักษณะของสัญญา
จึงส่ งผลให้สัญญารู ปแบบนี้มีมูลค่าในการเข้าทําสัญญาตํ่าที่สุด
เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาของลูกหนี้ที่มีการทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ตกอยูใ่ นขอบข่ายการบังคับคดี ย่อมส่ งผลต่อคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งที่มิใช่ลูกหนี้ ปัญหา
ที่ตามมา คือ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญายังคงมีผลใช้บงั คับตามเดิม
หรื อถือเป็ นการยกเลิกสัญญาหรื อไม่
35

4. ประเทศสหรัฐอเมริกา
4.1 หลักการปฏิบัติต่อสั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา
การที่ลูกหนี้เข้ามาอยูภ่ ายใต้กระบวนการของกฎหมายล้มละลาย นอกจากจะ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว ยังส่ งผลต่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
ที่ลูกหนี้ได้ก่อให้เกิดขึ้นอีกด้วย เนื่องจากกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ต้องการให้ลูกหนี้มีโอกาสในการเริ่ มต้นใหม่ (Fresh Start) ซึ่งส่ งผลให้สามารถยกเลิก
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตนเคยเข้าผูกพันได้
การยกเลิกหรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาย่อมส่ งกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคู่สัญญา
อีกฝ่ ายหนึ่ง จึงมีหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตามสัญญาของลูกหนี้ อยูภ่ ายใต้ Bankruptcy Code
มาตรา 365 เพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคู่สัญญาอีกฝ่ าย โดยบทบัญญัติดงั กล่าว
ให้อาํ นาจแก่ทรัสตี (Trustee) หรื อลูกหนี้ผดู ้ าํ เนินคดีฟ้ื นฟูกิจการ (Debtor in Possession)
ในการเลือกว่าจะให้การยอมรับ (Assume) หรื อปฏิเสธ (Reject) หรื อโอนสิ ทธิ (Assign)
สัญญาที่มีภาระ (Executory Contract) ที่ลูกหนี้ได้ก่อให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ต้องขอความยินยอม
จากศาลด้วย แต่การปฏิบตั ิต่อสัญญาตามมาตรา 365 ไม่ส่งผลต่อการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในเครื่ องหมายการค้าแต่อย่างใด เนื่องจากบทนิยามคําว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ของ
กฎหมายล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริ กา มาตรา 101 (35) (A) มีความหมายรวมถึง

เรื่ องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

1
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ความลับทางการค้า สิ ทธิบตั ร และลิขสิ ทธิ์ เท่านั้น แต่มิได้หมายความครอบถึงเครื่ องหมาย
การค้าด้วย
4.2 บทนิยามของสั ญญาทีเ่ ป็ นภาระ
สัญญาที่มีภาระ (Executory Contract) ไม่มีคาํ จํากัดความที่บญั ญัติชดั แจ้ง
ในตัวบทกฎหมาย แต่ส่วนใหญ่ ศาลจะตีความตามลักษณะของสัญญา ว่าคู่สัญญายังคงมี
หน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญาต่อกันอยูห่ รื อไม่ หากยังฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทั้งสองฝ่ าย
มีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อยังปฏิบตั ิตามสัญญาไม่ครบถ้วน เช่น การจ่ายค่าสิ ทธิ
ยังไม่ครบถ้วน เป็ นต้น สัญญานั้นจะเป็ นสัญญาที่มีภาระ ตกอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของ
มาตรา 365 1
36

4.3 ทางเลือกในการปฏิบัติต่อสั ญญาทีเ่ ป็ นภาระและผลในการเลือก
ทรัสตีหรื อลูกหนี้ผดู ้ าํ เนินการฟื้ นฟูกิจการ มีทางเลือก 3 ประการ ดังต่อไปนี้
4.3.1 การยอมรับสัญญา
หากเห็นว่า สัญญาที่มีอยูส่ ามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกหนี้ใน
การดําเนินฟื้ นฟูกิจการ หรื อเป็ นประโยชน์ในการชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ ทรัสตีหรื อลูกหนี้
ผูด้ าํ เนินคดีฟ้ื นฟูกิจการอาจเลือกยอมรับสัญญาเพื่อผูกพันภายใต้สัญญาเดิมต่อไปก็ได้
ซึ่งส่ งผลให้ลูกหนี้ยงั มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดตามสัญญาเดิม เพียงแต่ความรับผิด
ของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เลือกยอมรับสัญญา จะถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
(Expense Administration) 2
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Marc Barreca and John Knapp, Intellectual Property Licenses and Bankruptcy
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เนื่องจากกฎหมายสัญญาของมลรัฐ กําหนดว่าหากมีคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง
ผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งไม่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่หรื อปฏิบตั ิการชําระหนี้ตามสัญญา
ต่อไป กฎหมายล้มละลายจึงกําหนดมาตรการในการเยียวยาคู่สัญญาฝ่ ายที่มิใช่ลูกหนี้ไว้
เช่นกัน โดยมาตรา 365 (b) กําหนดห้ามมิให้ทรัสตีหรื อลูกหนี้ผดู ้ าํ เนินฟื้ นฟูกิจการยอมรับ
สัญญาในกรณี ที่สัญญาที่มีภาระ มีความรับผิดตามสัญญา (Default) เกิดขึ้นแล้ว เพื่อปกป้อง
คู่สัญญาที่มิใช่ลูกหนี้เข้ามาอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับของสัญญาใหม่ซ่ ึ งมิได้เกิดจากความยินยอม
หรื อสมัครใจ เนื่องจากจะทําให้ลูกหนี้ได้รับประโยชน์โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ต่อ
คู่สัญญาฝ่ ายที่มิใช่ลูกหนี้ เว้นแต่ทรัสตีหรื อลูกหนี้ผดู ้ าํ เนินคดีฟ้ื นฟูกิจการจะปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1
1) ต้องเยียวยาเหตุผดิ สัญญานั้น หรื อต้องจัดหาหลักประกันที่เพียงพอ
ต่อการเยียวยาเหตุผดิ สัญญานั้น
2) ต้องจ่ายค่าชดเชย หรื อ ต้องจัดหาหลักประกันที่เพียงพอต่อ
ความเสี ยหายเป็ นตัวเงินที่เกิดขึ้นจริ งแก่คู่สัญญาอีกฝ่ าย
3) ต้องจัดหาหลักประกันที่เพียงพอสําหรับการดําเนินงานในอนาคต
4.3.2 การปฏิเสธสัญญา
หากทรัสตีหรื อลูกหนี้ผดู ้ าํ เนินคดีฟ้ื นฟูกิจการเห็นว่า การปฏิบตั ิตาม
สัญญานั้นจะก่อให้เกิดภาระหรื อความเสี ยหายแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ อาจเลือกปฏิเสธ
สัญญานั้นก็ได้ ซึ่ งการปฏิเสธสัญญามีผลทําให้ลูกหนี้ตกเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาตั้งแต่ก่อนวันที่
มีการยืน่ คําร้องเข้าสู่ กระบวนการล้มละลาย (Pre-Petition) ตามมาตรา 502 (g) คู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งจึงสามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการที่ลูกหนี้ผดิ สัญญาได้ ในฐานะเจ้าหนี้
ไม่มีประกัน 2 ซึ่งต้องเฉลี่ยกับเจ้าหนี้ไม่มีประกันรายอื่นและได้รับเงินตามสัดส่ วนของ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
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4.3.3 การโอนสิ ทธิตามสัญญา
หากทรัสตีหรื อลูกหนี้ผดู ้ าํ เนินคดีฟ้ื นฟูกิจการเห็นว่า สัญญานั้นสามารถ
ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ อาจเลือกโอนสิ ทธิในสัญญาให้แก่บุคคล
ที่สามได้ ไม่วา่ ลูกหนี้จะอยูใ่ นฐานะผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ (Licensee) ก็ตาม อย่างไรก็ดี หากลูกหนี้เป็ นผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
มาตรา 365 (c) กําหนดข้อจํากัดในการโอนสิ ทธิวา่ หากกฎหมายที่ใช้บงั คับอยูม่ ีขอ้ ห้าม
การโอนสิ ทธิ หรื อคู่สัญญาอีกฝ่ ายไม่ให้ความยินยอมด้วยในการโอนนั้น ลูกหนี้กไ็ ม่
สามารถโอนสิ ทธิต่อไปได้ ซึ่งเป็ นการปกป้องสิ ทธิ ของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิที่จะต้องไป
ผูกพันกับคู่สัญญาที่ตนไม่ได้มุ่งประสงค์จะเข้าผูกพัน
4.4 ระยะเวลาในการเลือกปฏิบัติต่อสั ญญาทีเ่ ป็ นภาระ
เนื่องจากสิ ทธิของทรัสตีที่จะเลือกยอมรับหรื อปฏิเสธสัญญาที่มีภาระ จะส่ ง
ผลลัพธ์ที่สาํ คัญต่อทั้งกองทรัพย์สินของลูกหนี้และคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง จึงต้องมี
การตัดสิ นใจโดยเร็ ว หากลูกหนี้เข้าสู่ กระบวนการล้มละลายภายใต้ Chapter 7 การชําระหนี้
ระยะเวลาในการตัดสิ นใจของทรัสตี คือ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ร้องขอล้มละลาย
หรื อวันที่มีคาํ สั่งปลดจากการล้มละลายโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นจะถือว่าสัญญาถูกปฏิเสธ
โดยทันทีตามมาตรา 362 (d) (1) (d)
หากลูกหนี้เข้าสู่ กระบวนการภายใต้ Chapter 9, 11, 12 ระยะเวลาในการตัดสิ นใจ
ของทรัสตี คือ ก่อนที่จะมีการเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการ มิฉะนั้นจะถือว่าคู่สัญญา
ฝ่ ายที่มิใช่ลูกหนี้ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไป ส่ วนฝ่ ายลูกหนี้ยงั มิตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญา
จนกว่าจะมีการยอมรับแผนฟื้ นฟูกิจการ จะเห็นว่า คู่สัญญาฝ่ ายที่มิใช่ลูกหนี้ได้รับ
ความเสี ยหายจากการตัดสิ นใจที่ล่าช้า ดังนั้น คู่สัญญาฝ่ ายที่มิใช่ลูกหนี้จึงมีสิทธิเรี ยก
ค่าเสี ยหายจากการไม่ตดั สิ นใจ และสามารถร้องขอให้ศาลบังคับให้ตดั สิ นใจว่าจะเลือก
ยอมรับหรื อปฏิเสธสัญญา
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4.5 การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1998 รัฐสภาได้แก้กฎหมายล้มละลายเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้ ในกรณี ที่ลูกหนี้เป็ น
ผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ ภายใต้หลักเกณฑ์ในมาตรา 365 (n) เมื่อทรัสตีหรื อลูกหนี้ผดู ้ าํ เนินคดี
ฟื้ นฟูกิจการเลือกที่จะปฏิเสธสัญญา ย่อมทําให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้รับผลกระทบ
อย่างมาก กฎหมายจึงให้สิทธิคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งในการที่จะเลือกปฏิบตั ิต่อสัญญาได้
เช่นกัน โดยมีทางเลือกที่จะปฏิบตั ิต่อสัญญาได้ 2 ประการ ดังนี้
4.5.1 สิ ทธิในการเลิกสัญญา (Treated as Terminated)
หากผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยอมรับผลของการปฏิเสธสัญญาโดยทรัส
ตีหรื อลูกหนี้ผดู ้ าํ เนินคดีฟ้ื นฟูกิจการ ก็ให้ถือว่าสัญญานั้นสิ้ นสุ ดลง โดยลูกหนี้ซ่ ึงเป็ น
ผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ตามมาตรา 365 (n) (1) (a) ดังนั้น ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้
ใช้สิทธิสามารถเรี ยกค่าเสี ยหายอันเกิดจากการผิดสัญญาได้ ในฐานะเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
4.5.2 สิ ทธิในการคงสัญญาไว้ (Retain)
หากผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ยอมรับผลของการปฏิเสธสัญญา
โดยทรัสตีหรื อลูกหนี้ผดู ้ าํ เนินคดีฟ้ื นฟูกิจการ ก็มีสิทธิที่จะเลือกให้สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิยงั คงมีอยูต่ ่อไปได้ โดยสิ ทธิที่ยงั คงมีอยูจ่ ะถูกจํากัดไว้เฉพาะ สิ ทธิที่มีอยูก่ ่อนการเริ่ ม
ล้มละลาย เท่านั้น ลูกหนี้หรื อทรัสตีไม่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหน้าที่ในอนาคต (Future
Improvement Clause) หลังจากที่เลือกปฏิเสธสัญญานั้น ตามมาตรา 365 (n) (1) (b)
นอกจากนี้ ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ มีหน้าที่ตอ้ งจ่ายค่าสิ ทธิ ท้ งั หมดในระหว่าง
อายุสัญญา 1 และถือว่าได้สละสิ ทธิในการหักกลบลบหนี้ที่มีภายใต้สัญญาหรื อสิ ทธิ
เรี ยกร้องตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้ ทรัสตีตอ้ งไม่เข้าแทรกแซงสิ ทธิตามสัญญาของผูไ้ ด้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ 2
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายมิได้บญั ญัติให้ความคุม้ ครองแก่
ผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ ในกรณี ที่ลูกหนี้เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากลูกหนี้ตอ้ งการ
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โอนสิ ทธิของตนที่ได้รับอนุญาตมาให้บุคคลอื่นสามารถทําได้หรื อไม่ ประเด็นนี้ยงั คงเป็ น
ที่ถกเถียงในศาลแต่ละรัฐ
กรณี ลูกหนี้เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตให้สิทธิ ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
แบบไม่เด็ดขาด (Nonexclusive Licenses) ศาลมักจะไม่อนุญาตให้มีการโอนสิ ทธิที่ได้รับ
อนุญาตไปให้บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ ศาลในคดี
Emmylou Harris v. Emus Records Corporation1 ปฏิเสธมิให้โอนสิ ทธิดว้ ยเหตุผลที่วา่
สัญญาอนุญาตให้สิทธิเป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของลูกหนี้ ส่ วนศาลในคดี In re Patient Educ.
Media, Inc. 2 ปฏิเสธมิให้โอนสิ ทธิเนื่องจากมองว่า กฎหมายลิขสิ ทธิ์ถูกสร้างมาเพื่อกระตุน้
การกระทําที่สร้างสรรค์ของผูส้ ร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงสิ ทธิในการควบคุมว่าผูใ้ ดสามารถใช้
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิ ทธิ์ได้บา้ ง และศาลในอีกหลายคดีกม็ ีคาํ ตัดสิ นไปในแนวทาง
เดียวกัน 3
กรณี ลูกหนี้เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
แบบเด็ดขาด (Exclusive Licenses) ความเห็นของศาลไม่ตรงกัน ขณะที่ศาลอุทธรณ์ 9
(Ninth Circuit) ในคดี Gardner v. Nike, Inc. 4 เห็นว่า ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่สามารถ
โอนสิ ทธิให้บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ ทั้งนี้ มีหลายคดี
ที่ตดั สิ นตามคดีดงั กล่าว 5 แต่อย่างไรก็ตาม ศาลล้มละลายแห่งมลรัฐ Delaware ในคดี 6
Re Golden Books Family Entertainment และศาลล้มละลายแห่งมลรัฐ Louisiana ใน
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คดีMurray v. Franke-Misal Techs. Group LLC1 และในอีกหลายคดี 2 เห็นว่า ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิสามารถโอนสิ ทธิให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูอ้ นุญาต
ให้ใช้สิทธิได้ เนื่องจากสิ ทธิที่ได้รับมาเป็ นสิ ทธิแบบเด็ดขาด ซึ่งผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในทรัพย์สินทางปั ญญาตลอดระยะเวลาของสัญญา โดย
ผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิหรื อเจ้าของสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีสิทธิใดในทรัพย์สิน
ทางปัญญานั้นอีก ตลอดระยะเวลาที่สัญญายังมีผลบังคับใช้
49

4.6 ปัญหาการคุ้มครองสิ ทธิของผู้ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในเครื่ องหมายการค้ า
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เครื่ องหมายการค้ามิได้อยูใ่ นคําจํากัดความของคําว่า
ทรัพย์สินทางปัญญา ในกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริ กา มาตรา 101 (35A)
จึงทําให้บงั เกิดความสงสัยว่า ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้าสามารถใช้
มาตรการเยียวยาภายใต้ มาตรา 365 (n) ได้หรื อไม่ ซึ่งในทางปฏิบตั ิของศาล ดูเหมือนว่า
จะยังมีความเห็นที่ขดั แย้งกันอยู่
ฝ่ ายแรกมีความเห็นว่า แม้กฎหมายล้มละลายจะมิได้กาํ หนดให้เครื่ องหมาย
การค้าอยูใ่ นคําจํากัดความของทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เครื่ องหมายการค้าได้รับความคุม้ ครองเช่นเดียวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น 3
จากคดี In re Exide Techs ในศาลอุทธรณ์ภาค 3 (Third Circuit) ผูพ้ พิ ากษา Ambro ให้
ความเห็นว่า หากไม่ใช้มาตรการเยียวยา ตามมาตรา 365 (n) การปฏิเสธสัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิ ในเครื่ องหมายการค้าจะส่ งผลกระทบเชิงลบต่อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเกินควร
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จะทําให้การล้มละลายเป็ นดาบมากกว่าจะเป็ นเกราะป้ องกัน 1 นอกจากนี้ คดี Sunbeam
Prods., Inc. v. Chicago Am. Manuf., LLC ในศาลอุทธรณ์ภาค 7 (Seventh Circuit)
ศาลตัดสิ นว่าการปฏิเสธสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้าเป็ นเพียงการผิด
สัญญา มิได้มีผลทําให้เป็ นการบอกเลิกสัญญา ดังนั้น ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิยงั คง
สามารถใช้สิทธิตามสัญญาต่อไปได้ 2
ส่ วนอีกฝ่ ายมีความเห็นว่า เมื่อเครื่ องหมายการค้าอยูไ่ ม่อยูใ่ นความหมาย
ของคําว่า ทรัพย์สินทางปั ญญาตามกฎหมายล้มละลาย จึงไม่สามารถใช้มาตรการ
ตามมาตรา 365 (n) ได้ จากคดี Lubrizol Enters., Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc. 3
ในศาลอุทธรณ์ภาค 4 (Fourth Circuit) ตีความได้วา่ หากผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่
สามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาหรื อคงไว้ซ่ ึงสัญญา ตามมาตรา 365 (n) ผล คือ ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้าสู ญสิ้ นสิ ทธิท้ งั หมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องหมายการค้า
นอกจากนี้ คดี In re Tempnology, LLC ในศาลอุทธรณ์ภาค 1 (First Circuit) มีคาํ ตัดสิ นว่า
เครื่ องหมายการค้ามิใช่ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับความคุม้ ครองภายใต้ มาตรา 365 (n)
ดังนั้น ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้าจึงสิ้ นสิ ทธิตามสัญญา ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเครื่ องหมายการค้าได้อีก โดยศาลให้เหตุผลว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในเครื่ องหมายการค้าที่มีประสิ ทธิภาพ จําเป็ นต้องให้เจ้าของเครื่ องหมายการค้า (ในที่น้ ี
คือ ลูกหนี้) ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสิ นค้าที่ขายต่อสาธารณชนภายใต้
เครื่ องหมายการค้านั้น มิฉะนั้นสัญญาดังกล่าวจะตกเป็ นสัญญาที่ว่างเปล่า (Naked License)
ซึ่งจะส่ งผลต่อความคงอยูห่ รื อมูลค่าของเครื่ องหมายการค้าด้วย 4
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4.7 การจําหน่ ายทรัพย์ โดยปราศจากภาระติดพัน
แม้ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะได้รับความคุม้ ครอง ตามมาตรา 365 (n)
แต่ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจสู ญเสี ยสิ ทธิตามสัญญาไป ในกรณี ที่ทรัสตีหรื อลูกหนี้
ผูด้ าํ เนินคดีฟ้ื นฟูกิจการได้ขออนุญาตต่อศาลเพื่อขายทรัพย์สินโดยปราศจากสิ ทธิยดึ หน่วง
และภาระติดพัน (Sales Free and Clear of Liens and Encumbrances) ภายใต้มาตรา 363 (f)
หากเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1) กฎหมายที่ใช้บงั คับ ซึ่งมิใช่กฎหมายล้มละลาย อนุญาตให้ขายทรัพย์สิน
โดยปราศจากสิ ทธิยดึ หน่วงและภาระติดพันได้
2) ได้รับอนุญาตจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
3) ราคาของทรัพย์สินที่ขายมากกว่าสิ ทธิ ยดึ หน่วงและภาระติดพันทั้งหมด
4) สิ ทธิยดึ หน่วงหรื อภาระติดพันมีขอ้ โต้แย้งเรื่ องความสุ จริ ต
5) คู่สัญญาถูกบังคับให้ยอมรับเงินที่สืบเนื่องจากผลประโยชน์ในสิ ทธิ ยดึ
หน่วงหรื อภาระติดพัน
5. สหราชอาณาจักร
5.1 หลักการปฏิบัติต่อสั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา
เมื่อคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเข้าสู่ กระบวนการล้มละลาย กฎหมายล้มละลาย
ของประเทศอังกฤษ (Insolvency Act 1986) มิได้กาํ หนดให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาสิ้ นสุ ดโดยอัตโนมัติ ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายยังคงมีหน้าที่ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงในสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายของอังกฤษให้อาํ นาจแก่
ผูช้ าํ ระบัญชี ตามมาตรา 178-182 และทรัสตี ตามมาตรา 315 ในการปฏิเสธทรัพย์ที่เป็ นภาระ
(Onerous Property) ซึ่งแตกต่างจาก Administrator และ Administrative receiver ที่ไม่มี
อํานาจในการปฏิเสธทรัพย์ที่เป็ นภาระแก่ลูกหนี้ นอกจากนี้ คู่สัญญาฝ่ ายที่ไม่ใช่ลูกหนี้
ก็อาจทําคําร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคําสั่งยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Order for
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Rescission) ได้เช่นกัน ภายใต้มาตรา 1861 เมื่อคู่สัญญาฝ่ ายที่ไม่ใช่ลูกหนี้ยกเลิกสัญญา
จะเกิดสิ ทธิในการพิสูจน์ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและเรี ยกค่าเสี ยหายได้ในฐานะเจ้าหนี้ไม่มี
ประกันในกระบวนการล้มละลาย
5.2 บทนิยามของทรัพย์ ทเี่ ป็ นภาระ
คํานิยามของทรัพย์ที่เป็ นภาระ (Onerous Property) ปรากฏอยูใ่ นมาตรา 178 (2)
และมาตรา 315 (2) ว่าหมายความถึง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) สัญญาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
2) ทรัพย์สินอื่นของบริ ษทั ที่ไม่สามารถขายได้ หรื อไม่พร้อมที่จะขาย หรื อ
ก่อให้เกิดความรับผิดในการชําระเงิน หรื อก่อให้เกิดการกระทําที่เป็ นภาระ
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาอาจถือว่าเป็ นสัญญาที่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ หากส่ งผลให้เกิดข้อเสี ยเปรี ยบทางการเงินแก่ลูกหนี้ เช่น สัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่กาํ หนดค่าสิ ทธิหรื อกําหนดค่าสิ ทธิที่ไม่
เหมาะสม หรื อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่กาํ หนดให้ผอู ้ นุญาตให้ใช้สิทธิตอ้ งยอมรับภาระ
หรื อการปฏิบตั ิหน้าที่บางประการ เป็ นต้น
5.3 ทางเลือกในการปฏิบัติต่อทรัพย์ ทเี่ ป็ นภาระ
ผูช้ าํ ระบัญชีหรื อทรัสตีสามารถเลือกปฏิบตั ิต่อทรัพย์ที่เป็ นภาระได้ 3 ประการ
IA 1986, Section 186- Rescission of Contracts by the Court.
(1) The Court may, on the Application of a Person Who is, as Against the
Liquidator, Entitled to the Benefit or Subject to the Burden of a Contract Made with
the Company, Make an Order Rescinding the Contract on such Terms as to Payment
by or to Either Party of Damages for the Non-Performance of the Contract, or Otherwise
as the Court Thinks Just.
(2) Any Damages Payable under the Order to such a Person may be Proved by
Him as a Debt in the Winding up.
1
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1) ยอมรับ
หากเลือกที่จะยอมรับสัญญา ก็ให้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญาเช่นเดิม
2) ปฏิเสธ
หากเลือกปฏิเสธสัญญาที่เป็ นภาระ กระทําได้โดยการยืน่ หนังสื อบอกกล่าว
การปฏิเสธไม่ยอมรับสัญญาที่มีภาระไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งจะส่ งผลให้ผอู ้ นุญาต
ให้ใช้สิทธิหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาที่ถูกปฏิเสธ
รวมถึงสิ้ นสิ ทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากสัญญาที่ถูกปฏิเสธนั้นด้วย 1 ดังนั้น ข้อตกลงใด ๆ
ที่ระบุให้เป็ นหน้าที่หรื อความรับผิดของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิไม่มีผลใช้บงั คับอีกต่อไป
อย่างไรก็ดี มิได้หมายความว่า ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะสิ้ นสิ ทธิหรื อประโยชน์ตาม
สัญญาที่ถูกปฏิเสธไปด้วย เพียงแต่สิทธิหรื อประโยชน์ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะ
ได้รับต้องไม่เป็ นภาระแก่ผอู ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ
3) ตั้งพัก (Set Aside)
ผูช้ าํ ระบัญชีหรื อทรัสตี อาจร้องขอตั้งพักการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิไว้ก่อนได้ หากมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) มีการเข้าทําธุรกรรมที่ต่าํ กว่ามูลค่า ตาม IA 1986 มาตรา 238 เป็ นกรณี
ที่มีการเข้าทําธุรกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทน หรื อได้ผลตอบแทนน้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สิน
(2) มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล ตาม IA 1986 มาตรา 239 เป็ นกรณี ที่มี
การให้ สิ ทธิพิเศษบางอย่างแก่บุคคลซึ่งเป็ นเจ้าหนี้ ผูร้ ับรอง หรื อผูร้ ับประกัน ซึ่งเป็ น
การทําให้บุคคลเหล่านั้นได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม
(3) มีการเข้าทําธุรกรรมที่มูลค่ามากเกินควร ตาม IA 1986 มาตรา 244
เป็ นกรณี ที่ธุรกรรมมีเงื่อนไขในการชําระเงินจํานวนมากผิดปกติ หรื อขัดต่อหลักโดยทัว่ ไป
ของการซื้อขายอย่างเป็ นธรรม
(4) มีการทําธุ รกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการโกงเจ้าหนี้ ตาม IA 1986 มาตรา 423
เป็ นกรณี ที่ทาํ ให้เจ้าหนี้หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับผลประโยชน์ดงั ที่ควรจะเป็ น
56

IA 1986, Section 178.
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หากไม่เห็นด้วยกับทางเลือกของผูช้ าํ ระบัญชีหรื อทรัสตี บุคคลดังต่อไปนี้
สามารถโต้แย้งได้
1) กรณี นิติบุคคลเป็ นผูล้ ม้ ละลาย
หากเป็ นกรณี สมัครใจเข้าสู่ กระบวนการล้มละลาย (Voluntary Winding
Up) ผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อเจ้าหนี้ อาจโต้แย้งได้ ตามมาตรา 112
หากเป็ นกรณี เลิกกิจการโดยคําสั่งศาล (Compulsory Winding Up)
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อเจ้าหนี้ อาจโต้แย้งได้ ตามมาตรา 167 (3)
หากผูโ้ ต้แย้งคัดค้าน เป็ นบุคคลอื่นนอกจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อเจ้าหนี้
อาจโต้แย้งได้ ตามมาตรา 168 (5)
2) กรณี บุคคลธรรมดาเป็ นผูล้ ม้ ละลาย
ผูโ้ ต้แย้งคัดค้านอาจเป็ นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรื อบุคคลภายนอก ภายใต้
มาตรา 303 (1)
5.4 ระยะเวลาในการเลือกปฏิบัติกบั ทรัพย์ ทเี่ ป็ นภาระ
กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษ มิได้กาํ หนดกรอบเวลาแก่ผชู ้ าํ ระบัญชี
และทรัสตีในการเลือกยอมรับหรื อปฏิเสธทรัพย์ที่เป็ นภาระ ซึ่งการให้อาํ นาจโดยไม่มี
กําหนดเวลานั้นสร้างความไม่แน่นอนให้แก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญา เนื่องจากทั้งตัว
ลูกหนี้ คู่สัญญาที่ไม่ใช่ลูกหนี้ หรื อบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสี ยไม่อาจแน่ใจได้เลยว่าทรัพย์สิน
หรื อสัญญาที่ตนทําขึ้นจะมีถูกยอมรับหรื อถูกปฏิเสธ ด้วยเหตุน้ ีกฎหมายล้มละลายจึงเปิ ด
โอกาสให้บุคคลที่มีส่วนได้เสี ยส่ งหนังสื อแจ้งเตือนให้เลือก (Notice to Elect) เพื่อให้
ผูช้ าํ ระบัญชีหรื อทรัสตีตดั สิ นใจภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด กล่าวคือ 28 วัน
นับแต่วนั ที่มีการส่ งหนังสื อแจ้งเตือน 1 มิฉะนั้นแล้วจะหมดอํานาจในการตัดสิ นใจและ
ถือว่ายอมรับทรัพย์หรื อสัญญาที่เป็ นภาระนั้น โดยระยะเวลา 28 วัน อาจขยายได้โดย
การขออนุญาตจากศาล ทั้งนี้ บุคคลที่มีส่วนได้เสี ยในการยืน่ หนังสื อแจ้งเตือนให้เลือก
ไม่รวมถึงลูกหนี้ที่ลม้ ละลาย ไม่วา่ จะเป็ นลูกหนี้ที่เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
57
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เนื่องจากทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของทรัสตีและผูช้ าํ ระบัญชี
แล้ว จึงมิใช่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในทรัพย์สินอีกต่อไป 1
58

5.5 การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา
หากผูช้ าํ ระบัญชีหรื อทรัสตีเลือกที่จะปฏิเสธสัญญาหรื อตั้งพักการปฏิบตั ิตาม
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิกส็ ามารถร้องขอต่อศาลให้ยกเลิก
สัญญาหรื อปลดภาระของตนได้เช่นกัน และจะเกิดสิ ทธิในการเรี ยกให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเรี ยกค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาได้ 2 แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ มิได้มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเลือก
ปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไป
เมื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการปฏิเสธทรัพย์ที่เป็ นภาระตามกฎหมายล้มละลาย
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอังกฤษ จะเห็นได้วา่ แม้ท้ งั สองประเทศจะให้สิทธิ
กับผูช้ าํ ระบัญชีหรื อทรัสตี (แล้วแต่กรณี ) ในการเลือกที่จะยอมรับหรื อปฏิเสธการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาได้ แต่กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริ กากลับคุม้ ครองคู่สัญญาฝ่ ายที่มิใช่ลูกหนี้มากกว่าประเทศอังกฤษ เนื่องจาก
คู่สัญญาฝ่ ายที่มิใช่ลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริ กามีสิทธิที่จะเลือก
คงข้อตกลงตามสัญญาต่อไป ในขณะที่ กฎหมายล้มละลายประเทศอังกฤษมิได้ให้สิทธิ
ในการเลือกแก่คู่สัญญาที่ไม่ใช่ลูกหนี้ มีแต่เพียงสิ ทธิเรี ยกให้ชาํ ระค่าเสี ยหายจากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาเท่านั้น
59
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5.6 การจําหน่ ายในทรัพย์ สินทางปัญญาทีจ่ ดทะเบียนในสหภาพยุโรป
5.6.1 ระบบสิ ทธิบตั รในอนุสัญญาสิ ทธิบตั รยุโรป (European Patent
Convention--EPC)
ตามมาตรา 73 แห่ง EPC คําขอรับสิ ทธิบตั รยุโรปอาจนําออกอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ ทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน ในอาณาเขตทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนของรัฐที่เป็ นภาคี
ซึ่งระบุไว้ (Designated Contracting States) ถ้าคู่สัญญาต้องการ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สามารถจดทะเบียนไว้กบั EPO (European Patent Office) ได้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะจดทะเบียน
จะต้องเสนอเอกสารให้เพียงพอที่จะทําให้ EPO เชื่อว่าได้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จริ ง
และชําระค่าธรรมเนียม การดําเนินการนี้จะยังทําไม่ได้จนกระทัง่ คําขอรับสิ ทธิ บตั รนั้น
ได้รับการอนุมตั ิแล้ว การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ นั ไม่ส่งผลใด ๆ กับ EPO
แต่เนื่องจากศาลในบางประเทศ อาจบังคับให้มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เพื่อเป็ นหลักฐานได้ และเนื่องจากไม่มีทะเบียนในระดับชาติสาํ หรับสิ ทธิ บตั รยุโรป
วิธีการเดียวที่เป็ นไปได้จึงเป็ นการจดทะเบียนกับ EPO
5.6.2 ระบบเครื่ องหมายการค้าในข้อบังคับเครื่ องหมายการค้าประชาคม
(Regulation on the Community Trade Mark--CTM)
แม้ว่าข้อบังคับเครื่ องหมายการค้าประชาคม ได้กาํ หนดกฎเกณฑ์
บางข้อว่า เครื่ องหมายการค้าประชาคม (Community Trade Mark--CTM) เป็ นวัตถุแห่ง
ทรัพย์สิน แต่มาตรา 16 แห่งข้อบังคับเครื่ องหมายการค้าประชาคม ได้กาํ หนดหลักการ
ในการจัดการเครื่ องหมายการค้าประชาคมอย่างเครื่ องหมายการค้าในแต่ละชาติ (National
Trademark) ดังนั้น ในการตอบคําถามเกี่ยวกับการโอนเครื่ องหมายการค้าประชาคม
จึงจําเป็ นที่จะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องของรัฐภาคี ซึ่งเจ้าของเครื่ องหมายการค้า
มีภูมิลาํ เนาหรื อสํานักทําการงานอยู่
ในเรื่ องการบังคับเครื่ องหมายการค้าก็เช่นกัน มาตรา 91 แห่งข้อบังคับ
เครื่ องหมายการค้าประชาคม กําหนดให้รัฐภาคี จัดตั้ง “ศาลเครื่ องหมายการค้าประชาคม
(Community Trade Mark Court)” ของตน สําหรับการดําเนินคดีละเมิดเครื่ องหมายการค้า
นั้น ไม่มีศาลชั้นต้นกลางของประชาคม ดังนั้น ข้อเรี ยกร้องต่าง ๆ จึงจะต้องฟ้องต่อ
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“ศาลเครื่ องหมายการค้าประชาคม” ในรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งจะใช้กฎหมายสารบัญญัติ
และวิธีสบัญญัติของตนในการพิจารณา
5.7 ระบบสิ ทธิบัตรในเยอรมัน
ระบบสิ ทธิ บตั รในเยอรมันและญี่ปุ่นความคล้ายคลึงกันหลายประการ เช่น
หลักการพิจารณาเนื้อหาสาระ (Substantive Examination Principle) หลักผูย้ นื่ ก่อนมีสิทธิ
ดีกว่า (First-to-File Principle) หลักการประกาศโฆษณา (Publication System) และ
ระบบการยืน่ ขอให้มีการตรวจสอบการประดิษฐ์ (Request for Examination System)
อย่างไรก็ตาม ระบบสิ ทธิ บตั รของเยอรมันมีความแตกต่างจากระบบญี่ปุ่น
ในประการดังต่อไปนี้ ในกรณี การยืน่ ขอรับสิ ทธิบตั รในประเทศเยอรมัน เงื่อนไขขั้นตํ่า
ที่จะมีการดําเนินคดียนื่ ฟ้ องต่อศาลได้ คือ เมื่อมีการประกาศโฆษณาคําขอรับสิ ทธิบตั ร
แต่ในกรณี ของการยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รต่อ European Patent Convention (EPC) เงื่อนไข
ขั้นตํ่าที่จะมีการดําเนินคดียนื่ ฟ้ องต่อศาลได้ นอกจากการประกาศโฆษณาของคําขอรับ
สิ ทธิบตั ร EPC แล้ว ในกรณี ที่คาํ ขอรับสิ ทธิ บตั ร EPC ไม่ได้บรรยายในภาษาเยอรมัน
ยังจะต้องมีการประกาศโฆษณา คําแปลภาษาเยอรมันของข้อถือสิ ทธิในคําขอรับสิ ทธิ บตั ร
EPC ณ สํานักงานสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้าเยอรมัน (German Patent and Trademark
Office--GPTO) อีกด้วย ด้วยเหตุน้ ี การฟ้องคดีกส็ ามารถทําได้แม้กระทัง่ ในระหว่าง
การรอรับสิ ทธิ บตั ร
ภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัติสิทธิบตั รเยอรมัน การโอนสิ ทธิในสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) แม้กระทัง่ การโอนสิ ทธิในกรณี ที่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รล้มละลาย
จะไม่กระทบถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต่าง ๆ ที่ได้ให้ต่อบุคคลอื่น ๆ ไปก่อนหน้านั้น
(มาตรา 15 (3)) ด้วยเหตุน้ ี เมื่อมีการโอนสิ ทธิในสิ ทธิบตั ร สิ ทธิของเจ้าของในฐานะ
ผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร จึงจะถูกแยกออกจากฐานะของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) และเจ้าของ
จะสู ญเสี ยสิ ทธิในสิ ทธิบตั รเนื่องจากการโอนนั้น แต่ยงั คงเป็ นคู่สัญญาในสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิอยู่ ดังนั้น ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) จึงอาจอ้างสิ ทธิที่จะใช้
การประดิษฐ์ตามสิ ทธิบตั ร ต่อสู ้กบั เจ้าของสิ ทธิบตั รคนใหม่ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ที่มีอยูเ่ ดิมได้ ในวิธีปฏิบตั ิในประเทศเยอรมันนี้ นิติสัมพันธ์ระหว่างผูโ้ อนและผูร้ ับโอน
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จะถูกกําหนดโดยสัญญาไว้ก่อนหน้า ดังนั้น จึงไม่เกิดปัญหาทางกฎหมายในเรื่ องของ
การคุม้ ครองผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในกรณี ที่ผทู ้ รงสิ ทธิบตั รล้มละลาย
5.8 ระบบเครื่ องหมายการค้ าในเยอรมัน
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สาํ หรับเครื่ องหมายการค้าเยอรมัน ทันทีที่ได้มี
การตกลงกันเรี ยบร้อยแล้ว จะมีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและต่อบุคคลภายนอก
ต่างจาก มาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติสิทธิบตั รเยอรมัน และมาตรา 23 แห่งข้อบังคับ
เครื่ องหมายการค้าประชาคม (Community Trade Mark Regulation) (ข้อบังคับที่ประชุม
ยุโรป 40/94 ของวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1993 (European Council Regulation 40/94 of
20 December 1993) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้า ไม่สามารถนําไป
จดไว้กบั ทะเบียนของสํานักงานสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้าเยอรมัน (GPTO) ได้
ผลที่เกิดขึ้น ก็คือ บุคคลภายนอกไม่สามารถที่จะรับรู ้ขอ้ มูลใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ จากทะเบียนเครื่ องหมายการค้าเยอรมัน ในกรณี ที่มีการโอนเครื่ องหมายการค้า
ผูร้ ับโอนก็อาจไม่รับรู ้ถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่มีอยูก่ บั บุคคลอื่น มาตรา 30 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้าเยอรมันกําหนดในเรื่ องนี้ว่า การโอนเครื่ องหมายการค้า
ย่อมไม่กระทบถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้ให้ต่อบุคคลภายนอกไว้ก่อนหน้า ดังนั้น
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ จึงคงมีอยูต่ ่อไปแม้วา่ ผูร้ ับโอนเครื่ องหมายการค้าจะไม่รับรู ้
ถึงการมีอยูข่ องสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเลยก็ตาม
5.9 ระบบสิ ทธิบัตรในฝรั่งเศส
ลักษณะสําคัญของระบบสิ ทธิบตั รฝรั่งเศส ก็คือ ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร มีสิทธิที่จะ
ฟ้องการละเมิดสิ ทธิ บตั รได้ (มาตรา 613-1 แห่งประมวลทรัพย์สินทางปั ญญาฝรั่งเศส)
อย่างไรก็ตาม การฟ้องคดีโดยอ้างคําขอรับสิ ทธิ บตั รฝรั่งเศส จะกระทําได้ภายหลังจาก
การประกาศโฆษณาคําขอรับสิ ทธิ บตั ร หรื อภายหลังได้มีการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบว่า
มีสาํ เนาคําขอรับสิ ทธิบตั รที่ได้รับการรับรองแล้ว (Certified Copy of the Application)
(มาตรา 615-4 แห่งประมวลทรัพย์สินทางปั ญญาฝรั่งเศส) เท่านั้น
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ในกรณี ของการขอรับสิ ทธิบตั รยุโรป (European Patent Application)
การดําเนินคดีจะทําได้ต่อเมื่อได้มีการประกาศโฆษณา และถ้าคําขอรับสิ ทธิบตั รไม่ใช่
ภาษาฝรั่งเศส ภายหลังจากที่สาํ นักงานสิ ทธิบตั รฝรั่งเศสได้ประกาศโฆษณาคําแปล
ภาษาฝรั่งเศส ของข้อถือสิ ทธิในคําขอรับสิ ทธิบตั รนั้น (มาตรา 614-9 แห่งประมวลทรัพย์สินทางปัญญาฝรั่งเศส)
การฟ้องคดีละเมิดสิ ทธิบตั รนี้ อยูใ่ นเขตอํานาจแต่เพียงผูเ้ ดียวของศาลชั้นต้น
(First Instance Courts) และศาลอุทธรณ์ (Courts of Appeal) ที่ศาลชั้นต้นเหล่านี้สังกัดอยู่
(มาตรา 615-17 แห่งประมวลทรัพย์สินทางปั ญญาฝรั่งเศส) ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่
เพียงผูเ้ ดียว ตามที่ได้มีการบันทึกในทะเบียนสิ ทธิ บตั รสามารถ เริ่ มคดีการละเมิดสิ ทธิบตั ร
ด้วยตนเองได้ ถ้าผูท้ รงสิ ทธิบตั รไม่เริ่ มดําเนินคดี แม้ภายหลังจากที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิได้ร้องขอให้ผทู ้ รงสิ ทธิบตั รฟ้องละเมิดสิ ทธิ บตั ร เว้นแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น (มาตรา 615-2 แห่งประมวลทรัพย์สินทางปั ญญาฝรั่งเศส)
5.10 ระบบเครื่ องหมายการค้ าในฝรั่งเศส
เช่นเดียวกับในกรณี ของสิ ทธิบตั ร ผูข้ อจดเครื่ องหมายการค้ามีสิทธิที่จะ
ฟ้องละเมิดเครื่ องหมายการค้า และการฟ้องคดีจะทําได้ต่อเมื่อ มีการประกาศโฆษณา
คําขอจดเครื่ องหมายการค้า หรื อเมื่อมีการแจ้งไปถึงผูท้ ี่ถูกกล่าวหาว่า ละเมิดเครื่ องหมาย
การค้าว่ามีสาํ เนาคําขอจดเครื่ องหมายการค้า (มาตรา 716-2 แห่งประมวลทรัพย์สินทางปัญญาฝรั่งเศส) โดยศาลจะรอการพิจารณาไว้ จนกระทัง่ มีการประกาศโฆษณาการขอ
จดเครื่ องหมายการค้านั้น
ในกรณี ที่เครื่ องหมายการค้ามีเจ้าของร่ วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เจ้าของร่ วม
แต่ละคนสามารถที่จะฟ้องละเมิดเครื่ องหมายการค้าโดยลําพัง เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของ
เครื่ องหมายการค้าได้ แต่ตอ้ งมีการบอกกล่าวตักเตือน (Bill of Complaint) ไปยังเจ้าของ
ร่ วมคนอื่น
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5.11 วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาอันเป็ นหลักประกัน
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual Property Rights--IPRs) ทุกประเภท
อาจะใช้เป็ นประกันได้ท้ งั สิ้ น สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญามักเป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ่ง
ในสิ นทรัพย์ของบริ ษทั สถาบันการเงินซึ่ งอนุมตั ิสินเชื่อให้แก่บริ ษทั ต่าง ๆ จึงพยายาม
ที่จะเอาประกันเหนือทรัพย์สินทางปั ญญาทั้งหมด (Whole IP Portfolio) ของบริ ษทั ไม่ใช่
แต่เพียงสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันใดอันหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม การใช้หลักประกันเหนือสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นเพียง
ส่ วนน้อย (Minor Role) เท่านั้น เนื่องจากความยากลําบากในการประเมินมูลค่าสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา
หลักประกันเหนือสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจดทะเบียน จะเป็ นที่นิยม
มากว่า แต่ในกรณี ใดก็ตาม ความเป็ นเจ้าของและความสมบูรณ์ของสิ ทธิน้ นั ควรที่จะต้อง
ได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะรับเป็ นหลักประกัน นอกจากนี้ ก็ควรที่จะมีการค้นหา
ข้อโต้แย้งสิ ทธิที่เคยมีก่อนหน้านี้ดว้ ย
อีกประการหนึ่ง การจํานําสิ ทธิน้ นั จะต้องบังคับโดยวิธีการขายทอดตลาด
(Public Auction) ซึ่งเป็ นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายมาก และมีขอ้ เสี ยว่า อาจทําให้ไม่ได้รับมูลค่า
ที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์น้ นั
วิธีการหลัก 2 วิธีที่นิยมใช้ในการเอาสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 1 เป็ น
หลักประกันนั้น ได้แก่ การโอนเป็ นประกัน (Security Assignment) และการจํานําสิ ทธิ
(Pledge)
การจํานําสิ ทธิ (Pledge) เป็ นหลักประกันอุปกรณ์ซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั ข้อเรี ยกร้อง
อันมีประกัน (Secured Claim) ในขณะที่การโอนเป็ นประกัน (Security Assignment)
เป็ นหลักประกันซึ่ งไม่ได้เป็ นสัญญาอุปกรณ์ จึงสามารถอยูโ่ ดยลําพังแยกจากข้อเรี ยกร้อง
อันมีประกันได้ วิธีการทั้งสองนี้มีการใช้กนั โดยทัว่ ไปในประเทศเยอรมัน อย่างไรก็ตาม
การโอนเป็ นประกัน (Security Assignment) เป็ นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากความง่ายใน
การบังคับสิ ทธิ
60
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5.11.1 สิ ทธิบตั ร
การโอนเป็ นประกัน (Security Assignment) และการจํานําสิ ทธิ
(Pledge) เหนือสิ ทธิบตั รสามารถนําไปจดทะเบียนกับสํานักงานสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมาย
การค้าเยอรมัน (Deutsches Patent und Markenamt--DPMA) ได้ อย่างไรก็ตาม
การจดทะเบียนไม่จาํ เป็ นที่จะทําให้การเป็ นหลักประกันนั้นสมบูรณ์
5.11.2 เครื่ องหมายการค้า
ไม่มีเงื่อนไขอย่างเป็ นทางการในการก่อสิ ทธิ จํานําสิ ทธิ (Pledge)
หรื อการโอนเป็ นประกัน (Security Assignment) เหนือเครื่ องหมายการค้าระดับชาติ
(National Trade Marks) สําหรับเครื่ องหมายการค้าสหภาพยุโรป (EU Trade Marks)
จะเป็ นการรอบคอบกว่าที่จะจดทะเบียน การโอนเป็ นประกัน หรื อการจํานําสิ ทธิ กับ
สํานักงานทรัพย์สินทางปั ญญาสหภาพยุโรป (European Union Intellectual Property Office-EUIPO) เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่หลักประกันนี้จะมีผลกับบุคคลภายนอก การจด
ทะเบียนจึงจําเป็ นในการป้องกันการได้รับโดยสุ จริ ต (Bona Fide Acquisition)
ของบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีหลักประกัน
5.11.3 ลิขสิ ทธิ์
ลิขสิ ทธิ์ไม่สามารถใช้เป็ นหลักประกันได้ เนื่องจากลิขสิ ทธิ์ไม่อาจ
โอนให้กนั ได้ อย่างไรก็ตาม สิ ทธิในการใช้ (Right of Use) สามารถโอนหรื อจํานําได้
5.11.4 สิ ทธิในการออกแบบ (Design Rights)
ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นทางการในการจํานําสิ ทธิ (Pledges) หรื อโอนเป็ น
ประกัน (Security Assignments) เกี่ยวกับสิ ทธิในการออกแบบในระดับชาติ สําหรับสิ ทธิ
ในการออกแบบประชาคม หลักการเดียวกันกับกรณี ของเครื่ องหมายการค้าจะนํามาใช้
บังคับ
5.11.5 ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Models)
ใช้หลักการเช่นเดียวกันกับสิ ทธิบตั ร
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5.12 ทรัพย์ สินทางปัญญาตามกฎหมายล้ มละลายของบางประเทศในสหภาพยุโรป
ข้อบังคับสหภาพยุโรป ได้กาํ หนดกรอบกระบวนการและวิธีการพิจารณา
ข้ามแดน สําหรับการล้มละลายข้ามชาติภายในสหภาพยุโรป เพื่อการนี้ขอ้ บังสหภาพยุโรป
กําหนดให้เขตอํานาจที่ลูกหนี้มีสถานทําการงานหลักเป็ นผูด้ าํ เนินกระบวนการล้มละลาย
หลัก แม้วา่ ข้อบังคับนี้โดยลําพังช่วยทําให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในกระบวนการ
ล้มละลายในยุโรป ข้อบังคับนี้กย็ งั คงไม่ได้มีการรวมเนื้อหาสาระทางสาระบัญญัติของ
กฎหมายล้มละลายของรัฐภาคีรวมไปถึงเรื่ องการจัดการกับสิ นทรัพย์ในการล้มละลายด้วย
ดังนั้น กฎหมายของรัฐภาคี ซึ่งลูกหนี้มีสถานทําการงานหลักจะกําหนดวิธีการจัดการ
ทรัพย์สินทางปั ญญา ในระหว่างกระบวนการล้มละลาย แม้ว่าจะได้มีการปรับตัวเข้าหากัน
ของกฎหมายล้มละลายในยุโรปโดยเฉพาะในเรื่ องการล้มละลายข้ามแดน ในระดับประเทศ
แม้จะพิจารณาการแก้ไขกฎหมายล้มละลายในรัฐภาคีของสหภาพยุโรปหลาย ๆ รัฐ ก็ยงั คงมี
ความแตกต่างระหว่างรัฐต่าง ๆ อยูม่ าก
โดยทัว่ ไปแล้วไม่มีบทบัญญัติเฉพาะแห่ งกฎหมายในประเทศในยุโรปเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาเมื่อมีการล้มละลาย นอกจากข้อยกเว้นในไม่กี่ประเทศ
กฎหมายของรัฐภาคีในสหภาพยุโรปที่ควบคุมกระบวนการล้มละลาย ไม่ได้ถือสิ ทธิใน
ทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อตัวทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างไปจากสิ นทรัพย์หรื อสัญญาอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกันก็ไม่มีบทบัญญัติชดั แจ้งว่าควรจะจัดการสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างไรเมื่อผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิลม้ ละลาย ในหลาย ๆ
ประเทศในยุโรป หลักสัญญาทัว่ ไปจะนํามาใช้บงั คับ และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะ
ถูกปฏิบตั ิเช่นเดียวกับสัญญาทัว่ ไป
หน้าที่หลักของผูท้ าํ งานด้านการล้มละลายมีความคงเส้นคงวาในประเทศ
ต่าง ๆ ในยุโรป นัน่ คือ มีหน้าที่ทาํ ให้สินทรัพย์ของลูกหนี้มีมูลค่ามากที่สุดในกระบวนการ
ล้มละลาย กฎหมายภายในเกี่ยวกับการขายสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในกระบวนการ
ล้มละลาย สามารถที่จะส่ งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ขาย
สิ ทธิของผูท้ าํ งานด้านการล้มละลายที่จะจัดการกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาแตกต่างกันไปตามกฎหมายของรัฐภาคี ประเภทของกระบวนการล้มละลาย
และสภาพของสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น
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เป็ นที่แน่ชดั ว่า แม้จะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
ในเรื่ องของการไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในกระบวน
การล้มละลาย แต่การจัดการนี้กม็ ีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในแต่ละรัฐภาคี ดังนั้น
การพิจารณาประเทศในยุโรปแต่ละประเทศแยกจากกันจึงจําเป็ นในการอธิ บายการจัดการ
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาระหว่างการล้มละลายในแต่ละประเทศ
6. ประเทศเยอรมัน
6.1 กฎหมายเยอรมันซึ่งควบคุมการล้มละลายข้ ามแดน
หลายศตวรรษที่ผา่ นมา ศาลเยอรมันได้ยดึ หลักดินแดนในเรื่ องกระบวนการ
ล้มละลายต่างชาติ ในขณะที่ กระบวนการล้มละลายเยอรมันอ้างสิ ทธิเหนือสิ นทรัพย์ของ
ลูกหนี้ทวั่ โลก การล้มละลายที่เกิดขึ้นในต่างชาติจะไม่ส่งผลต่อสิ นทรัพย์ซ่ ึงอยูใ่ นประเทศเยอรมันยกเว้นจะมีสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่างกัน ในปี ค.ศ. 1985 ศาลสู งสหพันธรัฐเยอรมันได้เปลี่ยนแปลงแนวทาง โดยวางหลักว่าการล้มละลายในต่างชาติจะมีผลใน
เยอรมัน ภายในบังคับแห่ งเขตอํานาจนานาชาติ และนโยบายสาธารณะของเยอรมัน เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักนี้ ศาลได้พฒั นาหลักการที่ใช้อย่างกว้าง แต่รายละเอียดหลายประการ
ยังคงไม่มีความชัดเจนจนกระทัง่ เยอรมันได้มีการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการล้มละลาย
ข้ามแดนในมีนาคม ปี ค.ศ. 2013 (โดยเพิม่ เติมไปในประมวลล้มละลายเยอรมัน) ซึ่งเป็ น
เวลาใกล้เคียงกับที่ขอ้ บังคับสหภาพยุโรปดั้งเดิมได้มีผลใช้บงั คับ บทบัญญัติเกี่ยวกับ
การล้มละลายข้ามแดนซึ่งเพิ่มขึ้นใหม่น้ ี กํากับดูแลการล้มละลายข้ามแดนของเขตอํานาจ
นอกสหภาพยุโรป ในขณะที่ ข้อบังคับสหภาพยุโรปกํากับดูแลการล้มละลายข้ามแดนใน
รัฐภาคีของสหภาพ โดยหลักการแล้วกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่ งใช้บงั คับและการยอมรับ
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของข้อบังคับสหภาพยุโรป เว้นแต่ในเรื่ องเงื่อนไขเพิม่ เติมว่า
กระบวนการล้มละลายต่างชาติจะต้องมีมาตรฐานผ่าน การทดสอบเขตอํานาจนานาชาติ
(International Jurisdiction Test) ตามหลักกฎหมายเยอรมัน จึงจะได้รับการยอมรับในเยอรมัน
ประเทศเยอรมันเป็ นหนึ่งในประเทศหลักที่ผลักดันและพัฒนาหลักการของข้อบังคับ
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สหภาพยุโรปเดิม และโดยส่ วนใหญ่แล้ว มีหลักการที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในการกํากับดูแลการล้มละลายข้ามแดนภายในและภายนอกสหภาพยุโรป
6.2 สิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญาในฐานะสิ นทรัพย์ ในกระบวนการล้มละลายเยอรมัน
เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น ๆ เป็ นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจเยอรมัน ส่ งผลให้กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาเยอรมันซึ่งแม้จะเป็ นกฎหมายซึ่งค่อนข้าง
ใหม่ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วในศตวรรษที่ผา่ นมาและมีความสําคัญอย่างมากในการดําเนิน
ธุรกิจของเยอรมัน ในทางกลับกันกฎหมายล้มละลายเยอรมันมีความเป็ นมาที่ยาวนาน
โดยมีรากฐานมาจากกฎหมายโรมัน และมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการบังคับร่ วมกัน
หลักการของกฎหมายล้มละลายตามประวัติศาสตร์แล้วจะมุ่งเน้นในสิ นทรัพย์ซ่ ึงจับต้องได้
มากกว่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งจับต้องไม่ได้ และหลักการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ซ่ ึงจับต้องไม่ได้พ่ ึงมี
การพัฒนาในระยะหลัง การพัฒนาของกฎหมายทั้งสองประเภทนี้มีลกั ษณะของการอยู่
ร่ วมกันอย่างสงบโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ต่างจากความสัมพันธ์จาํ นวนมาก
ที่กฎหมายล้มละลายเยอรมันมีต่อกฎหมายสังหาและอสังหาริ มทรัพย์
กฎหมายล้มละลายเยอรมันเดิม (ใช้บงั คับกระทัง่ ปี ค.ศ. 1999) และกฎหมายล้มละลายปัจจุบนั ไม่ได้ระบุการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไว้เป็ นการเฉพาะ โดยเนื้อแท้
แล้ว สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ถูกกํากับโดย
หลักกฎหมายล้มละลายทัว่ ไป และในบางกรณี โดยการอาศัยบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิง่
เทียบกับทรัพย์มีรูปร่ าง วิธีการนี้มีไม่ได้เป็ นไปโดยไม่มีขอ้ ขัดข้อง และเป็ นที่สงสัยว่า
ประโยชน์ของทั้งสองกรณีมีความเหมือนกันหรื อไม่ เช่น ในกรณี ของการจัดการหลักประกัน
เหนือทรัพย์สินทางปั ญญา และการจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการล้มละลาย
โดยทัว่ ไปแล้ว ตามกฎหมายล้มละลายเยอรมัน สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
ของลูกหนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ซ่ ึงล้มละลาย ทันทีที่เริ่ มกระบวนการล้มละลาย
โดยราคาของทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะเปลี่ยนเป็ นเงินโดยผูจ้ ดั การการล้มละลาย (หรื อ
ลูกหนี้ในกรณี กระบวนการล้มละลายโดยลูกหนี้ยงั คงเป็ นเจ้าของ (Debtor-in-Procession))
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เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ หลักการนี้กส็ ามารถใช้กบั ลิขสิ ทธิ์ เช่นกัน แต่เนื่องจากลิขสิ ทธิ์
ถือว่าเป็ นสิ ทธิส่วนบุคคล กฎหมายลิขสิ ทธิ์จึงจะมีลกั ษณะเฉพาะบางประการ การจัดการ
สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา ในกระบวนการล้มละลายประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายเยอรมัน
เช่น กระบวนการวิสามัญ (Irregular Proceeding) กระบวนการล้มละลายโดยลูกหนี้
ยังคงเป็ นเจ้าของ (Debtor-in-Procession) กระบวนการแผนล้มละลาย (Insolvency Plan
Proceeding) ฯลฯ ไม่แตกต่างกันในหลักการ เนื่องจากทุกกระบวนการต่างมีวตั ถุประสงค์
เดียวกัน
การขายสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ถูกกํากับดูแลโดยหลักกฎหมายทัว่ ไป
ไม่วา่ ลูกหนี้จะขายอย่างธรรมดา (Sold as a Going Concern) หรื อจําหน่ายในการล้มละลาย
(Liquidate) ยกเว้นเมื่อผูจ้ ดั การในการล้มละลาย (หรื อลูกหนี้กรณี กระบวนการล้มละลาย
โดยลูกหนี้ยงั คงเป็ นเจ้าของ (Debtor-in-Procession)) มีอาํ นาจจัดการสิ ทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยปกติสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาจะมีมูลค่าเป็ นนัยสําคัญสําหรับกองสิ นทรัพย์
ที่ลม้ ละลาย ดังนั้น จึงจําเป็ นที่จะต้องปรึ กษากรรมการลูกหนี้ ในกรณี ที่ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา มากกว่าประโยชน์และราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
หรื อจําหน่าย ผูจ้ ดั การในการล้มละลายอาจละทิ้งสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญานั้นเพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าหนี้ท้ งั หลาย ถ้าลูกหนี้ดาํ เนินการฟื้ นฟูกิจการ โดยวิธีการแผนล้มละลาย
(Insolvency Plan) ความเป็ นเจ้าของของทรัพย์สินทางปัญญาอาจยังคงเป็ นของลูกหนี้
แม้หลังจากได้มีการเลิกกระบวนการล้มละลายแล้วก็ตาม ในสถานการณ์พิเศษ ผูจ้ ดั การ
ในการล้มละลายอาจอนุญาตให้ใช้สิทธิ สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
กองสิ นทรัพย์ซ่ ึงล้มละลายก็ได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มกั ใช้เป็ นการชัว่ คราวเนื่องจาก
กระบวนการล้มละลายมีระยะเวลาที่จาํ กัด
ถ้าสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาถูกขายไปในราคาถูกก่อนมีการร้องขอ สิ ทธิ
เหล่านี้อาจถูกนํากลับมาได้ โดยมูลเหตุที่วา่ การขายนี้ไม่ได้เป็ นการขายตํ่ากว่าราคาตลาด
โดยไม่มีเหตุอนั ควร (Not at Arm’s Length) ข้อแทรกซ้อนอีกประการหนึ่ง คือ กรณี ที่
ลูกหนี้ได้ให้มีประกันเหนือสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อได้อนุญาตให้บุคคลภายนอก
ใช้สิทธิ โดยเฉพาะเมื่อสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญานั้นถูกจํานํา ก็จะเกิดความไม่แน่นอนว่า
ผูจ้ ดั การในการล้มละลายมีสิทธิที่จะจําหน่ายหรื อไม่ หรื อผูร้ ับจํานําจะเป็ นผูม้ ีสิทธิน้ นั
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หากผูร้ ับจํานําเป็ นผูม้ ีสิทธิ ผูร้ ับจํานําอาจทําให้เกิดความล่าช้าหรื อล้มเหลวในการขาย
สิ นทรัพย์อื่นในกองสิ นทรัพย์ซ่ ึงล้มละลาย ซึ่งอาจขายได้ในราคาที่ดีกว่ามากหากขายไป
พร้อมกับสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรื อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง แม้วา่
กิจการนั้นจะไม่ได้มีการขาย ผูร้ ับจํานําอาจส่ งผลกระทบจากการถือครองอย่างมีนยั สําคัญ
เนื่องจากผูร้ ับจํานําสามารถขัดขวางการดําเนินกิจการถ้าการผลิตหรื อการกระจายสิ นค้า
ต้องอาศัยสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่เกี่ยวข้อง ทําให้
การขายกิจการ (Going Concern Sale) ไม่สามารถทําได้
โดยปกติแล้ว สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ อย่างน้อยในกรณี สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิ ไม่จาํ กัดจํานวนผูร้ ับอนุญาต จะไม่มีขอ้ ห้ามการขายทรัพย์สินทางปั ญญาซึ่ งมี
การอนุญาตตามสัญญา เนื่องจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะโอนไปพร้อมกับตัวทรัพย์สิน
ทางปั ญญา (กล่าวคือ ผูไ้ ด้รับอนุญาตอาจอ้างสิ ทธิ ตามสัญญาขึ้นยันผูร้ ับโอนทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้) อย่างไรก็ตาม หากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่ถูกกระทบกระเทือนโดย
การล้มละลาย การมีอยูข่ องสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ อาจลดมูลค่าของทรัพย์สินทางปั ญญา
อย่างมีนยั สําคัญและอาจทําให้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นไม่มีมูลค่าอีกต่อไป และกรณี น้ ี
จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว ดังนั้น ปัญหาว่าสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิใดจะมีอยูภ่ ายหลังการล้มละลาย และต้องมีอยูโ่ ดยกองสิ นทรัพย์
(กล่าวคือ ส่ วนที่ไม่ถูกกระทบกระเทือนโดยการล้มละลาย) และความสามารถของ
ผูจ้ ดั การการล้มละลายในการยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็ นคําถามในทางปฏิบตั ิ
ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญและจะมีการกล่าวถึงด้านล่างนี้
6.3 สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในกระบวนการล้มละลายเยอรมัน
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาอาจถือเป็ นสิ นทรัพย์สาํ คัญ
ในกองสิ นทรัพย์ของผูไ้ ด้รับอนุญาตซึ่งล้มละลาย โดยเฉพาะเมื่อสิ ทธิน้ ีจาํ เป็ นต้องใช้ใน
การดําเนินกิจการต่อไป และแม้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ จะไม่จาํ เป็ นในการดําเนินกิจการ
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ กม็ ีมูลค่าซึ่งผูจ้ ดั การในการล้มละลายจะต้องพยายามเปลี่ยนเป็ น
เงิน แต่ท้ งั กฎหมายล้มละลายเยอรมันเดิม และประมวลล้มละลายเยอรมันปั จจุบนั ต่างไม่ได้
กล่าวถึงผลของการล้มละลายที่มีต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยชัดแจ้ง

206
ตามหลักทัว่ ไปของกฎหมายล้มละลายเยอรมัน การจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาในการล้มละลายขึ้นอยูก่ บั สภาพของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
นั้น กล่าวโดยเฉพาะสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวถือเป็ น (กึ่ง) สิ ทธิในทรัพย์สิน
((Quasi) in Rem) ซึ่ งอยูน่ อกกองสิ นทรัพย์ซ่ ึ งล้มละลาย และดังนั้น จึงไม่ถูกกระทบกระเทือนการล้มละลายของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ ในทางกลับกันสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ไม่จาํ กัดจํานวนผูร้ ับอนุญาต ถือเป็ นสิ ทธิ ตามนิติกรรมสัญญา ซึ่งจะไม่สามารถบังคับได้กบั
กองสิ นทรัพย์ของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ เมื่อได้มีการเริ่ มกระบวนการล้มละลายแล้ว เว้นแต่
เมื่อ (i) มีกฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น หรื อ (ii) ผูจ้ ดั การในการล้มละลายตัดสิ นใจปฏิบตั ิ
ตามสัญญา หากว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ถูกมองว่ามีลกั ษณะเป็ นสัญญาซึ่ งกําลังดําเนิน
การชําระ (Executory) (โดยมีหนี้ซ่ ึงต้องชําระตอบแทนให้แก่กนั อย่างต่อเนื่อง โดยคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ ายยังชําระหนี้ให้แก่กนั ไม่ครบถ้วนในเวลาที่เริ่ มกระบวนการล้มละลาย) ในคดี
เมื่อไม่นานมานี้ ศาลยุติธรรมสหพันธรัฐเยอรมันได้วางหลักว่า ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สามารถที่จะใช้สิทธิต่อไปได้ในกรณี ที่ผอู ้ นุญาตให้ใช้สิทธิลม้ ละลาย ถ้าตามสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ชาํ ระค่าใช้สิทธิครบถ้วน และได้เริ่ มใช้สิทธิตาม
สัญญาแล้ว อันจะทําให้สัญญานั้นได้ชาํ ระหนี้ให้แก่กนั โดยสมบูรณ์
สําหรับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่จาํ กัดจํานวนผูไ้ ด้รับอนุญาต ตามกฎหมายล้มละลายเดิมของเยอรมัน สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิถือได้วา่ ไม่ถูกกระทบกระเทือนจาก
การล้มละลาย เนื่องจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิถูกถือเสมือนเป็ นสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์
ซึ่งโดยบทบัญญัติชดั แจ้งแห่งกฎหมาย ผูจ้ ดั การในการล้มละลายไม่สามารถยกเลิกได้
ตามประมวลล้มละลายเยอรมันปัจจุบนั บทบัญญัติซ่ ึงกํากับการเช่าสังหาริ มทรัพย์ของ
ผูใ้ ห้เช่าซึ่งล้มละลายถูกยกเลิกไป เนื่องจากถูกมองว่า เป็ นบทบัญญัติซ่ ึงขัดขวางการขาย
กิจการ (Going Concern Sale) และความตระหนักว่า ผูเ้ ช่ามีสิทธิที่จะใช้สัญญาเช่าก่อน
การร้องขอต่อไป และครอบครองและใช้สินทรัพย์ซ่ ึงเป็ นของกองสิ นทรัพย์ซ่ ึงล้มละลาย
เหตุผลในการแก้ไขนี้กล่าวถึงสังหาริ มทรัพย์ โดยไม่มีการกล่าวถึงทรัพย์สินทางปั ญญาเลย
โดยคาดว่าเนื่องจากไม่มีการคํานึงถึงทรัพย์สินทางปั ญญาในเวลาที่แก้ไข ปัญหานี้ได้
ปรากฏต่อสาธารณชนต่อมาในกระบวนการล้มละลาย 2 กระบวนการใหญ่ของ Kirch
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Media ในปี ค.ศ. 2002 เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ และ Qimonda ในปี ค.ศ. 2009
เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบตั ร
แม้วา่ ประมวลล้มละลายเยอรมัน จะมีบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกัน เกี่ยวกับสัญญา
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ความเห็นส่ วนใหญ่ปฏิเสธการใช้บทบัญญัติน้ ีกบั สัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปั ญญา ดังนั้น หลักกฎหมายล้มละลายทัว่ ไปเกี่ยวกับสัญญาจึง
เป็ นกฎหมายซึ่ งกํากับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือ มาตรา 103
และมาตรา 112 แห่งประมวลล้มละลายเยอรมัน โดยเฉพาะสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ไม่จาํ กัดจํานวนผูไ้ ด้รับอนุญาต จะอยูใ่ นบังคับของกฎเกณฑ์ทวั่ ไปเกี่ยวกับสัญญาซึ่ งกําลัง
ดําเนินการชําระ ตามคําพิพากษาของเยอรมัน สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินทางปั ญญา
มักมีลกั ษณะอยูร่ ะหว่างการดําเนินการชําระ เนื่องจากผูไ้ ด้รับอนุญาตมักมีหน้าที่ที่จะชําระ
ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ และผูอ้ นุญาตมีหน้าที่อนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องและรักษา
และพัฒนาทรัพย์สินทางปั ญญานั้น หากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็ นสัญญาซึ่งอยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการชําระแล้ว ผูจ้ ดั การในการล้มละลาย (หรื อลูกหนี้กรณี กระบวนการล้มละลาย
โดยลูกหนี้ยงั คงเป็ นเจ้าของ (Debtor-in-Procession)) สามารถที่จะใช้ดุลพินิจ เพื่อประโยชน์
ของเจ้าหนี้ท้ งั หลาย ปฏิบตั ิตามหรื อปฏิเสธสัญญาได้ โดยเพื่อป้องกันความล่าช้า คู่สัญญา
ฝ่ ายซึ่ งไม่ใช่ลูกหนี้อาจร้องขอต่อผูจ้ ดั การในการล้มละลายให้ปฏิบตั ิตามหรื อปฏิเสธสัญญา
ในทันทีได้ การกระทําเช่นนี้อาจเป็ นประโยชน์เมื่อผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิซ่ ึงไม่ใช่ลูกหนี้
ได้ให้สญ
ั ญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวแก่ลูกหนี้ผไู ้ ด้รับอนุญาต ซึ่ งทําให้ไม่สามารถ
ทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใหม่ข้ ึนเพื่อใช้ประโยชน์และหารายได้จากทรัพย์สินทางปั ญญา
จนกว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะถูกยกเลิก
หากผูจ้ ดั การในการล้มละลายยอมรับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ ายต่างต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาของตน ถ้าผูจ้ ดั การในการล้มละลายยอมรับสัญญา
อนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้สิทธิ และต่อมาได้จาํ หน่ายทรัพย์สินทางปัญญาไป สัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิยงั คงใช้บงั คับได้ โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจยกสัญญาขึ้นยันผูร้ ับโอน
ถ้าสัญญาถูกปฏิเสธ ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ จะไม่สามารถเรี ยกร้องให้ดาํ เนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง และจะมีเพียงสิ ทธิเรี ยกร้องซึ่งไม่มีประกันเท่านั้น การล้มละลายของผูอ้ นุญาต
ให้ใช้สิทธิมกั เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เนื่องจากการรักษา
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ประโยชน์ของกองสิ นทรัพย์มกั ขัดกับประโยชน์ของผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผูจ้ ดั การ
ในการล้มละลายอาจใช้สถานการณ์ทางกฎหมายนี้ เพื่อต่อรองข้อตกลงในสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปั ญญาใหม่เพื่อประโยชน์ของกองสิ นทรัพย์ซ่ ึงล้มละลาย
รวมทั้งเรี ยกร้องค่าใช้สิทธิ เพิ่มเติม (แม้วา่ ค่าใช้สิทธิ ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะชําระ
ครบถ้วนแล้วก็ตาม) ดังเช่นในกรณี ของ Qimonda กล่าวโดยเฉพาะในคดี Qimonda
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เยอรมันตัดสิ นว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบตั รแลกเปลี่ยนกัน
(Cross-License) ยังคงมีอยูต่ ่อไปภายหลังการล้มละลาย เนื่องจากได้มีการชําระหนี้ครบถ้วน
ตั้งแต่ก่อนเริ่ มกระบวนการล้มละลายแล้ว อย่างไรก็ตาม คดีน้ ีได้มีการประนีประนอม
และถอนคําร้องไปก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคาํ พิพากษา
ในเรื่ องสิ ทธิ ที่จะยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สิ ทธิของบุคคลซึ่งไม่ใช่
ลูกหนี้ต่างจากสิ ทธิของลูกหนี้ ตัวอย่างเช่น ผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิซ่ ึงไม่ใช่ลูกหนี้ ไม่สามารถ
ที่จะยกเลิกสัญญาเนื่องจากการที่ลูกหนี้เข้าสู่ กระบวนการล้มละลายได้ ข้อตกลงใน
การยกเลิกสัญญาเมื่อมีการล้มละลายใด ๆ จะตกเป็ นโมฆะตามมาตรา 119 แห้งประมวลล้มละลายเยอรมัน เนื่องจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวจะเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูจ้ ดั การ
ในการล้มละลายที่จะปฏิบตั ิตามสัญญา
ในกรณี ของการผิดนัดชําระหนี้ก่อนการล้มละลาย ยังคงมีความคุม้ ครอง
เพิ่มเติมสําหรับผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิซ่ ึ งล้มละลาย ที่จะรักษาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ไว้หากมีการผิดนัดชําระหนี้ก่อนการล้มละลายเกิดขึ้น มาตรา 112 แห่งประมวลล้มละลายเยอรมันกําหนดว่าเมื่อคําร้องขอเพื่อเริ่ มกระบวนการล้มละลายได้ยนื่ แล้ว สัญญาจะไม่
สามารถถูกยกเลิกด้วยเหตุ (i) การผิดนัดชําระเงินก่อนการร้องขอให้ลม้ ละลาย หรื อ (ii)
ความเสื่ อมถอยของฐานะการเงินของลูกหนี้ คําพิพากษาฎีกาเยอรมันได้ปรับหลัก
ในมาตรานี้เข้ากับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
สําหรับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง คําพิพากษาฎีกาเยอรมันเมื่อไม่นานมานี้
(แม้วา่ ไม่ใช่ในบริ บทของการล้มละลาย) มีแนวทางว่า ถ้าผูจ้ ดั การในการล้มละลายของ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงอาจยังคงมีอยูต่ ่อภายหลังการเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้
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ซึ่งการนี้อาจทําให้เกิดความขัดข้องกับผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิซ่ ึงประสงค์จะทําสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิใหม่และอาจเป็ นการลดมูลค่าของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใหม่
ในเรื่ องของอํานาจของผูจ้ ดั การในการล้มละลายที่จะโอนสัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิ กฎหมายล้มละลายเยอรมันไม่มีบทบัญญัติชดั แจ้งใด ๆ ซึ่งอนุญาตให้ผจู ้ ดั การใน
การล้มละลายของผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จะโอนหรื อขายสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับคํายินยอมของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้
ใช้สิทธิ และผูร้ ับโอน สัญญามักจะต้องมีข้ ึนระหว่างผูร้ ับโอนกับผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิเดิม
เพื่อกําหนดว่าผูร้ ับโอนจะมีความรับผิดชอบในข้อเรี ยกร้องใด ๆ หลังการโอนความพยายาม
ในทางนิติบญั ญัติในการปิ ดช่องว่างและคําพิพากษาเมื่อไม่นานมานี้
ในปี ค.ศ. 2007 และ ค.ศ. 2012 ในกระบวนการล้มละลายของ Kirch Media และ
Qimonda ฝ่ ายนิติบญั ญัติได้พยายามที่จะควบคุมการจัดการสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
โดยการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ ทธิของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ และผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการล้มละลาย ข้อเสนอในปี ค.ศ. 2012 นี้มีวตั ถุประสงค์อย่างหนึ่งที่จะให้ ผูไ้ ด้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิซ่ ึงไม่เป็ นลูกหนี้ มีทางเลือกที่จะร้องขอให้ผจู ้ ดั การในการล้มละลาย
เจรจาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใหม่ เมื่อมีการปฏิเสธสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเดิม โดย
“ข้อตกลงที่เพียงพอ” เพื่อให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถมีสิทธิ ในสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่ งจําเป็ นในการดําเนินกิจการของตนต่อไป ความพยายาม
เหล่านี้ลม้ เหลวเนื่องจากไม่สามารถหาจุดสมดุลที่ยตุ ิธรรมของผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้
นอกจากความพยายามในทางนิติบญั ญัติดงั ที่กล่าวข้างตนแล้ว ได้มีคาํ พิพากษา
ในช่วงไม่นานมานี้ของศาลยุติธรรมสหพันธรัฐเยอรมันซึ่งแสดงออกถึงแนวโน้มที่จะ
คุม้ ครอง ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ จากการล้มละลายของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น
ในคําตัดสิ นล่าสุ ด ศาลยุติธรรมสหพันธรัฐเยอรมันได้อา้ งโดยชัดแจ้งถึงโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระของหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยวางหลักว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิน้ นั จะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากการล้มละลาย เนื่องจากหนี้หลักตามสัญญาได้มี
การชําระโดยสมบูรณ์ก่อนเริ่ มกระบวนการล้มละลาย ทําให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ใช่
สัญญาซึ่งอยูร่ ะหว่างดําเนินการชําระ เนื่องจากคําพิพากษานี้ได้ออกมาโดยคณะที่หนึ่ง
(1st Senate) แห่ งศาลยุติธรรมสหพันธรัฐเยอรมัน (ซึ่ งมีเขตอํานาจเหนือข้อพิพาทเกี่ยวกับ
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ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทนอกจากสิ ทธิ บตั ร) และได้มีการปรึ กษากับคณะที่ 10
ซึ่งมีเขตอํานาจเหนือคดีเกี่ยวกับสิ ทธิบตั รทั้งปวง จึงเป็ นที่เชื่อได้วา่ คดีน้ ีสามารถปรับใช้
กับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท คําพิพากษานี้ยงั คงรอการยืนยันจากคณะที่ 9 ซึ่งมี
เขตอํานาจเหนือคดีลม้ ละลายทั้งปวง ทั้งนี้ ยังคงมีคาํ ถามอยูว่ า่ การให้เหตุผลในปัจจุบนั
จะเข้ากับหลักทัว่ ไปของกฎหมายล้มละลายอย่างไร ความเห็นส่ วนใหญ่ในงานเขียนทาง
กฎหมายมีวา่ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซ่ ึงให้สิทธิอย่างไม่จาํ กัดและไม่มีการเพิกถอน
จะถือได้วา่ เป็ นการให้ก่ ึงสิ ทธิในทรัพย์ (Quasi in Rem)
โดยสรุ ปแล้ว แม้จะมีความสนใจในทางตุลาการอย่างมีนยั สําคัญต่อการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาในการล้มละลาย ปั ญหาหลาย ๆ เรื่ องยังคงมีช่องทางในการตีความ
จํานวนมาก ด้วยเหตุน้ ี ผูม้ ีส่วนได้เสี ยจึงควรมีความระมัดระวังในการจัดการทรัพย์สิน
ทางปั ญญาในระหว่างกระบวนการล้มละลาย ถึงกระนั้นคําพิพากษาในช่วงนี้ ก็เป็ นแนวทาง
ที่ดี ในการร่ างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ไม่ถูกกระทบกระเทือน
จากการล้มละลายตามกฎหมายเยอรมัน
7. ประเทศฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสเป็ นหนึ่งในประเทศดั้งเดิมของสหภาพยุโรป และอยูใ่ นบังคับของ
ข้อบังคับสหภาพยุโรป ส่ งผลให้การยอมรับกระบวนการต่างชาติภายในสหภาพยุโรป
เป็ นไปโดยอัตโนมัติ สําหรับกระบวนการ EU รองซึ่ งมีข้ ึนในฝรั่งเศส ภายหลังการเริ่ มต้น
ของกระบวนการหลักในประเทศอื่นของสหภาพยุโรป ผูจ้ ดั การในการล้มละลายจะต้อง
สื่ อสารและร่ วมมือกัน ดังที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ EU อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสไม่ได้นาํ
Model Law มาปรับใช้ในประเทศ และกฎหมายฝรั่งเศสไม่ได้กาํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะ
ซึ่งการยอมรับ หรื อกลไกในการช่วยเหลือกระบวนการล้มละลายในต่างชาติของประเทศ
นอกสหภาพยุโรป เช่นเดียวกับในหลาย ๆ ประเทศ ข้อตกลงในเรื่ องกฎหมายที่ใช้บงั คับ
ในสัญญาที่ทาํ กันข้ามประเทศ จะไม่ถูกนํามาปรับใช้เหนือผลของกฎหมายล้มละลาย
ฝรั่งเศส ดังนั้น กฎหมายล้มละลายฝรั่งเศส ซึ่งไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในเรื่ อง
การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา จะเป็ นกฎหมายที่ใช้บงั คับ
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บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการล้มละลายในฝรั่งเศสมีอยูใ่ นมาตรา L 610-1 ถึง
L 610-7 ของประมวลพาณิ ชย์ฝรั่งเศส ซึ่งแก้ไขโดย Law No. 2015-990 ซึ่งมีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม ค.ศ. 2015 เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศในยุโรป สิ ทธิในทรัพย์สิน
ทางปั ญญาไม่ได้ถูกกล่าวถึงเป็ นการเฉพาะในบทบัญญัติ และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับสัญญาอื่น ๆ เมื่อเกิดการล้มละลาย
ข้อยกเว้นในเรื่ องนี้ คือ ลิขสิ ทธิ์ โดยประมวลทรัพย์สินทางปั ญญา (Code de la Propriété
Intellectuelle) ได้กาํ หนดความคุม้ ครองหลายประการสําหรับผูส้ ร้างสรรค์งานตีพิมพ์
หรื องานโสตทัศนวัสดุเมื่อผูต้ ีพิมพ์ (มาตรา L 132-15) หรื อผูผ้ ลิตโสตทัศนวัสดุ
(มาตรา L 132-30) ล้มละลาย
กระบวนการล้มละลายในฝรั่งเศส สําหรับบริ ษทั ซึ่ งกําลังเผชิญกับปั ญหาทาง
การเงินมีอยู่ 3 กระบวนการ กระบวนการ Safeguard (Procédure de Sauvegarde) ใช้ได้
สําหรับบริ ษทั ซึ่งยังไม่ลม้ ละลาย โดยการยืน่ คําขอต่อศาลเพื่อเริ่ มกระบวนการ คําตัดสิ น
ของศาลจะเริ่ มระยะเวลาในการสังเกตการณ์ ซึ่งบริ ษทั จะเจรจากับเจ้าหนี้ท้ งั หลาย
ในการชําระหนี้ซ่ ึงมีอยูก่ ่อนยืน่ คําขอ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวางแผน Safeguard ต่อมา
จะมีการแต่งตั้งผูจ้ ดั การ (Administrateur Judiciaire) เพื่อกํากับดูแลกระบวนการ แต่ลูกหนี้
ยังคงมีสิทธิ บริ หารกิจการต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ (Redressement
Judiciaire) ซึ่งสามารถใช้ได้สาํ หรับบริ ษทั ซึ่งล้มละลาย โดยจะต้องเริ่ มกระบวนการ ภายใน
45 วันนับแต่ลม้ ละลาย เช่นเดียวกับในกระบวนการ Safeguard เมื่อมีการฟื้ นฟูกิจการก็จะ
เป็ นการเริ่ มระยะเวลาสังเกตการณ์ 6 เดือน โดยอาจขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก 6 เดือน
และในสถานการณ์พิเศษอาจขยายเพิ่มเป็ นพิเศษได้อีก 6 เดือน รวมเป็ นระยะเวลา 18 เดือน
วัตถุประสงค์ของระยะเวลาสังเกตการณ์น้ ี คือ เพื่อสื บสวนกิจการของลูกหนี้ และให้ลูกหนี้
เสนอวิธีปรับรู ปแบบกิจการ หรื อวางแผนในการขายสิ นทรัพย์เพื่อดําเนินกิจการต่อไป
ในกรณี น้ ีผจู ้ ดั การจะถูกแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือในการดําเนินงานของบริ ษทั หรื อเข้า
บริ หารงานแทนอย่างเป็ นทางการ สําหรับกระบวนการทั้งสองนี้ เป้าหมาย ก็คือ การเปลี่ยน
รู ปแบบบริ ษทั คุม้ ครองการดําเนินกิจการ และลดภาระหนี้สิน สุ ดท้ายกระบวนการ
ล้มละลายสามารถใช้ได้กบั บริ ษทั ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไป
หรื อเปลี่ยนรู ปแบบกิจการได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื้ อรัง ผูจ้ าํ หน่ายทรัพย์สิน (Liquidator)
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จะถูกแต่งตั้งเพื่อดําเนินกระบวนการ และเจ้าหนี้จะได้รับชําระหนี้จากเงินที่ได้จากการขาย
กิจการและสิ นทรัพย์
การเริ่ มต้นกระบวนการ Safeguard ฟื้ นฟูกิจการ หรื อล้มละลาย จะไม่ทาํ ให้เป็ น
การสิ้ นสุ ดของสัญญาซึ่งกําลังดําเนินอยู่ (กล่าวคือ มีผลบังคับอยูใ่ นสันที่มีการยืน่ ขอ
ล้มละลาย) โดยอัตโนมัติ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาจะถือว่าเป็ น
สัญญาซึ่ งกําลังดําเนินอยู่ ถ้ามีการจ่ายค่าใช้สิทธิ โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ แก่ผอู ้ นุญาต
ให้ใช้สิทธิเป็ นประจํา เพื่อการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ถ้าสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิได้โอนสิ ทธิ และ/หรื อ มีการชําระทันทีที่ตกลง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ นั อาจถือ
ได้วา่ สิ้ นสุ ดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินทางปั ญญาซึ่งมีการชําระราคากันครั้งเดียว
ก็มกั ถูกถือว่าเป็ นสัญญาซึ่ งกําลังดําเนินอยู่ เนื่องจากหน้าที่ต่อเนื่องภายในสัญญานั้น
(การดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา เป็ นต้น) กฎหมายพาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้ชดั แจ้งว่า
ข้อตกลงให้สัญญาสิ้ นสุ ดลงเมื่อคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งล้มละลายนั้นบังคับไม่ได้ แม้วา่
ในกรณี ตวั อย่างเช่น ลูกหนี้ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ผดิ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ก่อนการยืน่ ล้มละลาย โดยการไม่ชาํ ระค่าใช้สิทธิ สิ่ งที่ตามมา คือ ผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิจะ
ไม่มีอาํ นาจยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เนื่องจากการเข้าสู่ กระบวนการล้มละลายของ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่วา่ จะมีขอ้ ตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม
ในกระบวนการ Safeguard และฟื้ นฟูกิจการ ผูจ้ ดั การมีสิทธิที่จะเลือก ยกเลิก
หรื อยอมรับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในระหว่างช่วงระยะเวลา
สังเกตการณ์ ในการยกเลิกสัญญา ผูจ้ ดั การจะต้องยืน่ คําขอต่อศาล และศาลจะต้องยินยอม
ในการยกเลิกดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้ตรวจสอบแล้วว่า การยกเลิกจะรักษามูลค่าของ
กองสิ นทรัพย์ของลูกหนี้ และจะไม่เป็ นการเสื่ อมประโยชน์แก่เจ้าหนี้ท้ งั หลาย คู่สัญญา
นั้นมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสี ยหายในทางทฤษฎี โดยจะต้องเรี ยกร้องเอากับตัวแทนเจ้าหนี้
คู่สัญญาซึ่งไม่เป็ นลูกหนี้สามารถถามผูจ้ ดั การอย่างเป็ นทางการได้วา่ ลูกหนี้จะยอมรับ
สัญญาหรื อไม่ โดยผูจ้ ดั การจะต้องตอบคําถามดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่การถาม
หากไม่มีการตอบสัญญานั้นจะสิ้ นสุ ดลง หากผูจ้ ดั การเลือกที่จะยอมรับตามสัญญาต่อไป
ก็จะต้องปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเต็มที่เนื่องจากผูจ้ ดั การไม่มีอาํ นาจที่เปลี่ยนแปลงสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ได้รับความยินยอมของคู่สัญญา
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กระบวนการฟื้ นฟูกิจการและล้มละลาย มักจะมีผลลัพธ์เป็ นการขายโดยคําสั่งศาล
ซึ่งรวมทั้งการขายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรื อตัวสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิน้ นั เองด้วย ข้อสัญญาในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซ่ ึงจํากัดหรื อห้าม
การโอน (ไม่วา่ โดยผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ) นั้นใช้บงั คับไม่ได้
ในกระบวนการล้มละลายทุกประเภท ในกรณี ของการขายทรัพย์สินทางปั ญญาซึ่งมีสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิอยู่ โดยผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ นั ยังจะไม่ถูก
ยกเลิก โดยเมื่อศาลล้มละลายได้ส่งั ขายกิจการ มาตรา L 642-7 กําหนดว่า สัญญาเช่า ขาย
หรื อบริ การ ซึ่งจําเป็ นในการดําเนินกิจการต่อไปจะต้องรวมอยูด่ ว้ ยในการโอนนั้น
กฎหมายฝรั่งเศสมีหลักการที่กาํ หนดไว้อย่างมัน่ คงว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สิน
ทางปัญญาถือเป็ นสัญญาหนึ่งที่จาํ เป็ นในการประกอบกิจการด้วย แม้วา่ จะมีขอ้ โต้แย้งว่า
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นสิ ทธิส่วนตัว และดังนั้น จําเป็ นที่จะต้องได้รับคํายินยอม
ในการโอนสิ ทธิ คําพิพากษาได้วางหลักอย่างแน่ชดั ว่า มาตรา L 642-7 ไม่แบ่งแยกระหว่าง
สัญญาธรรมดากับสัญญาส่ วนตัว เรื่ องนี้อาจมีปัญหาเป็ นพิเศษ หากผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิโอนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซ่ ึงมีขอ้ มูลที่เป็ นความลับรวมอยูด่ ว้ ย ซึ่งเป็ นกรณี ที่
เกิดขึ้นมาก ในกรณี ของการโอนของลูกหนี้ผอู ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อต่อสู ้ในเรื่ องลักษณะ
“ส่ วนตัว” มีน้ าํ หนักมากขึ้น เนื่องจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมกั มีหน้าที่ส่วนตัว
ซึ่งมีความสําคัญ ซึ่งจะสามารถปฏิบตั ิตามได้แต่โดยผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิคนนั้นเท่านั้น
เป็ นเรื่ องสําคัญที่จะสังเกตว่า เมื่อมีการยืน่ คําขอให้ลม้ ละลาย กองสิ นทรัพย์
(Inventory) จะถูกจัดตั้งขึ้นโดยลูกหนี้เพื่อเป็ นการคุม้ กัน และเมื่อได้รับการร้องขอ หรื อ
โดยผูข้ ายทอดตลาดซึ่งศาลกําหนด เจ้าของสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องระบุ
ทรัพย์สินของตนโดนเฉพาะ โดยมีเอกสารอ้างอิงเพื่อทําให้แน่ใจได้วา่ ทรัพย์สินเหล่านั้นจะ
ไม่ถูกระบุวา่ เป็ นของลูกหนี้ เจ้าของทรัพย์สินซึ่ งลูกหนี้ครอบครองจะต้องจะต้องเรี ยกร้อง
ความเป็ นเจ้าของของตนต่อผูจ้ ดั การซึ่ งศาลแต่งตั้งภายใน 3 เดือนนับแต่การประกาศโฆษณา
การเริ่ มต้นกระบวนการ ศาลฝรั่งเศสได้วางหลักว่าหน้าที่ในการยืน่ คําร้องเพื่อเอาทรัพย์สิน
คืนภายในกําหนดระยะเวลา 3 เดือนนี้ ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียงแต่ทรัพย์มีรูปร่ างเท่านั้น และ
จะมีการบังคับอย่างเข้มงวด ในกรณี หนึ่ง ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วมซึ่ งไม่ได้ร่วมด้วยใน
แผนการโอนสิ ทธิ ซึ่งได้ขายทอดตลาดไปตามแผน ได้มาเรี ยกร้องสิ ทธิ ในสิ ทธิบตั ร
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ของตน 19 เดือนภายหลังจากการเริ่ มต้นกระบวนการล้มละลาย ศาลได้ยกคําร้องเนื่องจาก
พ้นกําหนดระยะเวลาแล้ว
ในเรื่ องเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ ประมวลทรัพย์สินทางปั ญญาได้กาํ หนดชัดแจ้งคุม้ ครอง
สัญญาตีพิมพ์ และสัญญาผลิตโสตทัศนวัสดุ โดยถ้าผูต้ ีพิมพ์หรื อผูผ้ ลิตโสตทัศนวัสดุเข้าสู่
กระบวนการ Safeguard หรื อฟื้ นฟูกิจการ สัญญาที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกยกเลิก ในส่ วนของ
การตีพิมพ์ ถ้ากิจการของผูต้ ีพิมพ์ดาํ เนินต่อไป ตามมาตรา L 622-13 แห่ งประมวลพาณิ ชย์
หนี้ที่ผตู ้ ีพิมพ์มีอยูต่ ่อผูส้ ร้างสรรค์จะต้องชําระทั้งสิ้ น นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารของผูผ้ ลิต
โสตทัศนวัสดุ จะต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่ท้ งั หมดหากงานนั้นยังคงมีการใช้หาประโยชน์
โดยลูกหนี้อยู่ ผูส้ ร้างสรรค์อาจเข้าแทรกแซงกระบวนการขายสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตีพิมพ์
ซึ่งอยูร่ ะหว่างการล้มละลายได้ โดยการร้องขอยกเลิกสัญญาตีพิมพ์ ผูจ้ าํ หน่ายทรัพย์สิน
สามารถที่จะขายสําเนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยูไ่ ด้ แต่ผสู ้ ร้างสรรค์มีสิทธิ ที่จะซื้อเป็ นคนแรก
ในเหตุการณ์ของการขายบริ ษทั ผลิตโสตทัศนวัสดุ งานโสตทัศนวัสดุจะต้องแยกออกจาก
กันในการขายแต่ละครั้ง และผูจ้ าํ หน่ายจะต้องแจ้งผูส้ ร้างสรรค์แต่ละคนให้ทราบถึง
การขายที่จะมีสิทธิในการซื้อก่อน ผูส้ ร้างสรรค์ยงั สามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้ หากไม่มี
การประกอบกิจการนานเกินกว่า 3 เดือน หรื อเมื่อบริ ษทั ผลิตโสตทัศนวัสดุได้เข้าสู่
กระบวนการล้มละลาย
โดยรวมแล้ว กระบวนการล้มละลายฝรั่งเศสมีเป้าหมายในการรักษากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการจ้างงานโดยการปรับเปลี่ยนรู ปแบบกิจการ ส่ งผลให้ศาลฝรั่งเศส
มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนลูกหนี้ และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกิจการอย่างมีนยั สําคัญ
ด้วยนโยบายเหล่านี้จึงส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของศาลในเรื่ องของการยกเลิก หรื อการโอน
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
7.1 กรณีตัวอย่ างการยึดและอายัดสิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญาคดีล้มละลาย
ในประเทศเยอรมัน
มาตรา 12 สิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้าประชาคม ประมวลล้มละลาย-

215
เยอรมัน (German Insolvency Code) 1 ในข้อบังคับนี้ สิ ทธิบตั รประชาคม เครื่ องหมายการค้า
ประชาคม หรื อสิ ทธิอื่นซึ่ งคล้ายคลึงกันซึ่งกําหนดขึ้นโดยกฎหมายแห่งประชาคม จะเข้า
มาร่ วมได้แต่โดยกระบวนการซึ่งกล่าวถึงในมาตรา 3 (1) Article 18 Powers of the
Liquidator (อํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี)
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอีกสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบในทางปฏิบตั ิต่อ
การล้มละลายของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) ตามมาตรา 103 แห่งประมวลล้มละลายเยอรมัน ผูจ้ ดั การในการล้มละลาย (Insolvency Administrator) มีสิทธิที่จะเลือกไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาซึ่งบริ ษทั ที่ลม้ ละลายมีอยู่ รวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดว้ ย บทบัญญัติน้ ี
ได้ทาํ ให้เกิดข้อถกเถียงว่า มาตรานี้ควรใช้บงั คับกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดว้ ยหรื อไม่
และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิควรได้รับความคุม้ ครองจากการล้มละลายของผูอ้ นุญาตให้
ใช้สิทธิอย่างไร
ความพยายามในทางนิติบญั ญัติ ในการเพิ่มบทบัญญัติเฉพาะในการประมวลล้มละลาย เกี่ยวกับเรื่ องสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ลม้ เหลวเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม
คําพิพากษาฎีกา (Case Law) ในปัจจุบนั ได้แสดงว่า มีการเพิ่มการคุม้ ครองให้แก่ผไู ้ ด้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ แม้จะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ชดั เจนก็ตาม
คําพิพากษาซึ่งเป็ นที่น่าสนใจในบริ บทนี้ คือ คดี Infineon v. Michael Jaffé
ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การในการล้มละลายของ Qimonda ณ ศาลสู งท้องถิ่นมิวนิค (Higher Regional
Court Munich) (Docket 6 U 541/12) คดีน้ ีได้ถึงที่สุดเมื่อไม่นานมานี้ ศาลได้พิพากษาว่า
ในสถานการณ์ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายต่างได้ชาํ ระหนี้ซ่ ึงเกิดจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
(สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ บตั รแลกเปลี่ยนร่ วมกัน (Patent Cross-License Agreements))
เต็มจํานวนแล้ว ผูจ้ ดั การในการล้มละลายไม่มีสิทธิเลือกไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา และสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถใช้บงั คับยันผูจ้ ดั การในการล้มละลายได้ ศาลยังตัดสิ นอีกว่า
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การชําระหนี้เต็มจํานวนจะถือว่าเกิดขึ้นเมื่อ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้อนุญาตให้ใช้
โดยจะไม่มีการเพิกถอน (Irrevocably) และไม่มีกาํ หนดระยะเวลาสิ้ นสุ ด (Without a Time
Limit) โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่จาํ ต้องจ่ายค่าใช้สิทธิ (Royalties) อีก เช่น เพราะสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิได้จ่ายเต็มจํานวนแต่แรก (Fully Paid-up License) หรื อสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิบตั รแลกเปลี่ยนร่ วมกันซึ่งไม่มีค่าใช้สิทธิ (Royalty-Free Cross-License)
พัฒนาการเมื่อไม่นานมานี้อีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญ เกี่ยวเนื่องกับคดี
ความสิ ทธิบตั รซึ่งจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน (Standard-Essential Patents--SEPs)
(กล่าวคือ สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ซ่ ึงจําเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถนําออกขายในตลาดได้) กล่าวโดยเฉพาะ คือ พัฒนาการใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ได้มีปริ มาณคดีความเกี่ยวกับ SEPs เพิม่ ขึ้น
จํานวนมา พัฒนาการที่เป็ นจุดเปลี่ยน (Landmark) คือ การยอมรับข้อต่อสู ้ของ Frand
เกี่ยวเนื่องกับมาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory License) ของศาลยุติธรรมสหรัฐ
(Federal Court of Justice) ในคําพิพากษามาตรฐานทะเบียนส้ม (Orange-Book Standard
Decision) (NJW-RR 2009, 1047) เงื่อนไขซึ่งได้มีการกําหนดในคําพิพากษามาตรฐาน
ทะเบียนส้ม
ปัจจุบนั ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นอีก หลังจากได้มีคาํ พิพากษาศาลท้องถิ่นดึสเซิลดอร์ฟ (Düsseldorf Regional Court) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2013 ในคดี Huawei v. ZTE
(Docket 4b O 104/12) ส่ งปัญหาเรื่ องการเยียวยาเจ้าของ SEPs ไปยังศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป (Court of Justice of the European Union--CJEU) การส่ งปัญหานี้ถูกมองว่าเป็ น
ปฏิกิริยาต่อการแถลงข่าว (Press Release) ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เกี่ยวกับกระบวนการต่อต้านการผูกขาด
ซึ่งได้ดาํ เนินการกับ Samsung ในข้อกล่าวหาว่า มีการใช้อาํ นาจเหนือตลาดโดยมิชอบ
(Abuse of Market Dominance) โดยการอ้างเอา SEPs ขึ้นเพื่อต่อสู ้กบั Apple ใน
คําแถลงการณ์คดั ค้านของคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า การอ้างเอา SEPs อาจเป็ น
การฝ่ าฝื นกฎหมายแข่งขันทางการค้าในกรณี ที่จาํ เลย “ยินดีที่จะเจรจา (Willing to
Negotiate)” เพื่อให้ได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
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ศาลท้องถิ่นในคดีน้ ีได้ส่งปัญหา 5 ปั ญหาไปยัง CJEU โดยเฉพาะ คือ ต้องการ
ความแน่ชดั ว่า มาตรฐานที่เข้มงวดซึ่งใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั สําหรับข้อเสนอ Frand ของจําเลย
ตามที่ได้วางหลักไว้ในมาตรฐานทะเบียนส้มนี้ยงั ใช้ได้หรื อไม่ ปัญหาแรกและปัญหาหลัก
คือ จะเป็ นการเพียงพอสําหรับจําเลยหรื อไม่ ที่จะแสดงว่า ตนเอง “ยินดีที่จะเจรจา” หรื อ
จําเลยจะต้องทําคําเสนอ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่มีผลผูกพัน (Binding License Offer)
ไปยังผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร (ดังที่ได้มีการวางหลักไว้ในคําพิพากษามาตรฐานทะเบียนส้ม)
ปัญหาอื่น ๆ นั้นเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขที่ตอ้ งมีการเจรจา
ในสิ้ นปี ค.ศ. 2014 อัยการสู งสุ ดจะเสนอความเห็น ซึ่ง CJEU จะใช้ในการมี
คําพิพากษา คําพิพากษานี้จะเกี่ยวข้องอย่างมากับคดีละเมิดสิ ทธิ ซึ่งอ้าง SEPs โดย
คําพิพากษาคาดว่าจะออกมาในปี ค.ศ. 2015 1
พัฒนาการที่มีความสําคัญเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวเนื่องกับ ความคุม้ ครองของ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (Sub-Licensees) ในสถานการณ์ที่สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิ หลักหมดอายุ ในคดี Take Five (GRUR 2012, 914) และ M2Trade (GRUR 2012, 916)
ศาลยุติธรรมสหรัฐ (Federal Court of Justice) ได้มีคาํ พิพากษาว่า การหมดอายุของสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิหลัก (ตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์) โดยหลักทัว่ ไปแล้ว ไม่ทาํ ให้สัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิช่วงสิ้ นสุ ดลงไปด้วย แม้วา่ ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิหลัก จะไม่ได้อนุญาตให้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตใช้สิทธิช่วง มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวก็ตาม แต่เป็ นเพียง สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิธรรมดาโดยมีการชําระค่าใช้สิทธิ
คําพิพากษาเหล่านี้ ถูกมองว่าเป็ นก้าวที่สาํ คัญ ในการเพิ่มความคุม้ ครองของ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในสถานการณ์ที่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้รับการกระทบกระเทือนจากผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ (กล่าวคือ สถานการณ์ซ่ ึ งสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหลัก
สิ้ นสุ ดลงโดยมิใช่ความผิดของผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง)
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอีกสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบในทางปฏิบตั ิต่อ
การล้มละลายของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) ตามมาตรา 103 แห่งประมวลล้มละลายเยอรมัน ผูจ้ ดั การในการล้มละลาย (Insolvency Administrator) มีสิทธิที่จะเลือกไม่ปฏิบตั ิ
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ตามสัญญาซึ่งบริ ษทั ที่ลม้ ละลายมีอยู่ รวมถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดว้ ย บทบัญญัติน้ ี
ได้ทาํ ให้เกิดข้อถกเถียงว่า มาตรานี้ควรใช้บงั คับกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดว้ ยหรื อไม่
และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิควรได้รับความคุม้ ครองจากการล้มละลายของผูอ้ นุญาตให้
ใช้สิทธิอย่างไร
ความพยายามในทางนิติบญั ญัติ ในการเพิ่มบทบัญญัติเฉพาะในการประมวลล้มละลาย เกี่ยวกับเรื่ องสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ลม้ เหลวเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม
คําพิพากษาฎีกา (Case Law) ในปัจจุบนั ได้แสดงว่า มีการเพิ่มการคุม้ ครองให้แก่ผไู ้ ด้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ แม้จะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ชดั เจนก็ตาม
คําพิพากษาซึ่งเป็ นที่น่าสนใจในบริ บทนี้ คือ คดี Infineon v. Michael Jaffé
ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การในการล้มละลายของ Qimonda ณ ศาลสู งท้องถิ่นมิวนิค (Higher Regional
Court Munich) (Docket 6 U 541/12) คดีน้ ีได้ถึงที่สุดเมื่อไม่นานมานี้ ศาลได้พิพากษาว่า
ในสถานการณ์ที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายต่างได้ชาํ ระหนี้ซ่ ึงเกิดจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
(สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ บตั รแลกเปลี่ยนร่ วมกัน (Patent Cross-License Agreements))
เต็มจํานวนแล้ว ผูจ้ ดั การในการล้มละลายไม่มีสิทธิเลือกไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา และสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถใช้บงั คับยันผูจ้ ดั การในการล้มละลายได้ ศาลยังตัดสิ นอีกว่า
การชําระหนี้เต็มจํานวนจะถือว่าเกิดขึ้นเมื่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้อนุญาตให้ใช้
โดยจะไม่มีการเพิกถอน (Irrevocably) และไม่มีกาํ หนดระยะเวลาสิ้ นสุ ด (Without a Time
Limit) โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่จาํ ต้องจ่ายค่าใช้สิทธิ (Royalties) อีก เช่น เพราะสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิได้จ่ายเต็มจํานวนแต่แรก (Fully Paid-up License) หรื อสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิบตั รแลกเปลี่ยนร่ วมกันซึ่งไม่มีค่าใช้สิทธิ (Royalty-Free Cross-License)
กรณี โอนสิ ทธิจากสัญญาจ้างในทรัพย์สินทางปัญญา
คดี Applied Materials, Inc. v. Advanced Micro-Fabrication Equipment
(Shanghai) Co. ศาลพิพากษาว่า ข้อความในสัญญาจ้างแรงงานนั้นไม่อาจใช้บงั คับได้
เนื่องจากเป็ นการบังคับใช้สิทธิเกินขอบเขต ข้อความว่า “ให้การประดิษฐ์ซ่ ึงได้เปิ ดเผยต่อ
บุคคลที่สามหรื อได้กระทําลงภายใน 1 ปี หลังจากสัญญาจ้างสิ้ นสุ ดลง ให้สันนิษฐานว่า
เป็ นงานที่ได้คิดค้นหรื อกระทําขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงานนี้” ศาลเห็นว่า เป็ นการบังคับ
ใช้สิทธิเกินขอบเขตด้วยเหตุผลดังนี้ เหตุผลประการแรก ข้อความดังกล่าวไม่ได้จาํ กัดเพียง
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ประเภทของงานที่เกี่ยวข้องกับความลับของบริ ษทั Applied เท่านั้น หากแต่รวมถึง
การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับอดีตลูกจ้างของ Applied ที่กว้างและไร้ขอบเขต เหตุผลประการ
ที่สอง ข้อความดังกล่าวไม่ได้จาํ กัดเพียงการประดิษฐ์ที่ได้คิดค้นโดยลูกจ้างระหว่างที่เป็ น
ลูกจ้างแต่เพียงเท่านั้น หากแต่รวมถึงการประดิษฐ์ใด ๆ ที่ลูกจ้างได้เปิ ดเผย ไม่วา่ จะได้
คิดค้นที่ใด หรื อเวลาใด อีกทั้งสัญญาโอนสิ ทธิ ที่กาํ หนดให้ลูกจ้างโอนสิ ทธิการประดิษฐ์
ที่ได้คิดค้นภายหลังสัญญาจ้างแรงงานไม่อาจใช้บงั คับได้เนื่องจากเป็ นข้อความที่ขดั ต่อ
Section 16600 แห่ง California Business & Profession Code ด้วย
7.2 ลิขสิ ทธิ์
ลิขสิ ทธิ์ในเยอรมันโดยปกติน้ นั จะให้ผสู ้ ร้างสรรค์งานเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์
แต่หากงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ได้กระทําลงโดยลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน ให้ถือว่านายจ้าง
เป็ นผูส้ ร้างสรรค์งานและเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ในงานนั้น ๆ (ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย)
ดังนั้น ขอบเขตของการจ้างงานสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็ นสิ่ งสําคัญและเป็ นหลักฐานที่จะ
แสดงให้เห็นว่า งานดังกล่าวนั้น ใครเป็ นผูส้ ร้างสรรค์และเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ตามสัญญา
จ้างแรงงาน ดังจะเห็นได้จากคดี Martha Graham Sch. & Dance Found., Inc. v. Martha
Graham Ctr. Of Contemporary Dance, Inc.
ซึ่ง Martha Graham เป็ นผูอ้ อกแบบท่าเต้นและเป็ นลูกจ้างเต็มเวลา โดยทาง
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องการให้ Graham ออกแบบท่าเต้นใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไป
ได้ตามตารางเวลาทํางาน ซึ่ง Graham ไม่ได้เป็ นนักออกแบบท่าเต้นให้กบั ผูอ้ ื่น ทั้งไม่ได้รับ
ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ใด ๆ จากการออกแบบท่าเต้นดังกล่าว Graham ได้รับเพียงเงินเดือนและ
สวัสดิการที่ลูกจ้างพึงได้รับ ศาลพิพากษาว่า การออกแบบท่าเต้นของ Graham ภายใต้
สัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวนั้นเป็ นงานตามสัญญาจ้างแรงงานซึ่งตกเป็ นของนายจ้าง
7.3 สิ ทธิบัตร
คดี Preston v. Marathon Oil Co., นั้น สัญญาจ้างแรงงานได้ให้คาํ นิยามคําว่า
“ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)” ไว้วา่ “สิ่ งประดิษฐ์ การค้นพบ การพัฒนา
วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ ความคิด หรื อ
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งานอื่น ๆ ทุกชนิด ที่ได้กระทําโดยลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน” ศาลพิพากษาว่า
จากคํานิยามดังกล่าว เมื่อลูกจ้างประดิษฐ์ระบบการคัดกรองแก๊สมีเทนไม่ได้กระทําลง
ก่อนสัญญาจ้างแรงงาน การประดิษฐ์ดงั กล่าวจึงตกเป็ นของนายจ้าง
คดี Brown v. Alcatel USA, Inc. นั้น ศาลพิพากษาว่านิยามคําว่า “สิ่ งประดิษฐ์
(Invention)” รวมถึงความคิด สัญญาจ้างแรงงานกําหนดให้ลูกจ้างแจ้งแก่นายจ้างถึง
การค้นพบหรื อการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้กระทําขึ้นอันเกี่ยวข้องกับกิจการของนายจ้าง
ลูกจ้างโต้แย้งว่าความคิดดังกล่าวของเขาที่ชื่อ “Solution” นั้น ยังไม่ได้พฒั นาถึงขนาด
ที่จะเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ เขายังไม่ได้ใส่ รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานและยังไม่ได้ทาํ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ศาลยกข้อโต้แย้งดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ความคิด ไม่จาํ ต้องเป็ นความคิด
ที่ออกมาเป็ นรู ปเป็ นร่ างแล้วแต่อย่างใด
7.4 ความเคลือบคลุมของสั ญญาการโอนสิ ทธิ
คดี SiRF Tech., Inc. v. Int’l Trade Comm’n, นั้น ข้อตกลงเกี่ยวกับการประดิษฐ์
ของลูกจ้างให้งานประดิษฐ์ของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องหรื อเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของนายจ้าง
ตกเป็ นของนายจ้าง ศาลพิพากษาว่า ข้อความตามสัญญานั้นเคลือบคลุมโดยสภาพจําเป็ น
จะต้องมีหลักฐานอื่น ๆ มาประกอบการตีความดังกล่าว หลักฐานอื่น ๆ นั้นอาจรวมถึง
สภาพแห่งกิจการของนายจ้างและงานของลูกจ้าง หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สิ่ งใดถือเป็ น
สิ่ งประดิษฐ์ตามข้อตกลงดังกล่าวนั้น
คดี DDB Techs., LLC. v. MLB Advanced Media, LP นั้น สัญญาจ้างแรงงาน
กําหนดให้การประดิษฐ์ของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานของนายจ้างเป็ นของนายจ้าง
ศาลพิพากษาว่าข้อความดังกล่าวเคลือบคลุม และจําเป็ นจะต้องมีหลักฐานอื่น ๆ มาประกอบ
การตีความดังกล่าว หลักฐานอื่น ๆ นั้น อาจประกอบด้วย ลักษณะกิจการของนายจ้าง
และงานของลูกจ้าง
คดี Odyssey Wireless, Inc. v. Apple Inc. นั้น ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการรักษาความลับข้อมูลได้กาํ หนดให้สิทธิต่าง ๆ ของลูกจ้าง “ที่เกี่ยวข้องกับ
หรื อเกิดจากกิจการของนายจ้าง” ตกเป็ นของนายจ้าง ศาลพิพากษาว่า ข้อความดังกล่าว
เคลือบคลุม
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คดี Motorola, Inc. v. Lemko Corp., นั้น สัญญาจ้างแรงงานมีขอ้ ตกลงให้
การประดิษฐ์ของลูกจ้าง “ที่เกี่ยวข้องกับหรื อคาดว่าเกี่ยวข้องกับกิจการของนายจ้าง
เกิดจากงานที่ทาํ ให้นายจ้าง” ตกเป็ นของนายจ้าง ศาลพิพากษาว่า ข้อความดังกล่าว
เคลือบคลุม และจําเป็ นต้องมีหลักฐานอื่นประกอบ แต่คาํ ว่า “สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม
หรื อความคิดที่ได้พฒั นาในระหว่างการจ้างแรงงาน” นั้น ไม่ถือว่าเคลือบคลุม
จากคดีดงั กล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า คําว่า “ที่เกี่ยวข้องกับ (Related to)” นั้นทําให้
ข้อความในสัญญาเคลือบคลุม
ตารางที่ 15 เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
5 ประเทศ
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา 5 ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
คดีแพ่งทัว่ ไป
คดีลม้ ละลาย
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนินการ
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver)
ทรัสตี (Trustee) ที่ได้รับ
บังคับคดี
การรับรองคุณสมบัติจาก
สํานักงานทรัสตีแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา (United States
Trustee)
วิธีการนํายึดหรื ออายัด
1) ลิขสิ ทธิ์ (รวมถึงแบบแผนผัง ศาลแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ให้
ศาลแต่งตั้งทรัสตี เพื่อควบคุม
ของวงจรรวม)
ทําหน้าที่เสมือนเป็ นเจ้าพนักงาน จัดการดูแลทรัพย์สินทางปั ญญา
2) สิ ทธิบตั ร
ของศาล แล้วออกคําสั่งให้ลูกหนี้ ของลูกหนี้ ซึ่ งควรแจ้งต่อ
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง โอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา สํานักงานทะเบียนลิขสิ ทธิ์ หรื อ
ชื่อทางการค้า และสิ่ งบ่งชี้ แก่ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ โดยควรแจ้ง สํานักงานทะเบียนสิ ทธิ บตั ร
ทางภูมิศาสตร์ )
ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และเครื่ องหมายการค้าว่าลูกหนี้
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา 5 ประเทศ
ต่อสํานักงานทะเบียนลิขสิ ทธิ์ หมดอํานาจในการจัดการ
หรื อสํานักงานทะเบียนสิ ทธิ บตั ร ทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าว
และเครื่ องหมายการค้า
อีกต่อไป
วิธีการประเมินมูลค่ า
1) ลิขสิ ทธิ์
ส่ วนใหญ่จะใช้วธิ ี การประเมิน ใช้วธิ ีการประเมินเช่นเดียวกัน
2) สิ ทธิ บตั ร (รวมถึงแบบ
มูลค่าแบบผสมผสาน ซึ่ งตั้งอยู่ กับคดีแพ่งทัว่ ไป เพียงแต่
บนหลักของการประเมินมูลค่า มูลค่าอาจจะลดตํ่าลงมา
แผนผังของวงจรรวม)
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง พื้นฐาน 3 วิธี ได้แก่
1) วิธีการประเมินจากราคาตลาด
ชื่อทางการค้า)
(Market Based Methods)
2) วิธีการประเมินจากต้นทุน
(Cost-Based Methods)
3) วิธีการประเมินจากรายได้
(Income-Based Methods)
วิธีการขาย
1) ลิขสิ ทธิ์ (รวมถึงแบบแผนผัง ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์นาํ ทรัพย์สิน
1) ทรัสตีทาํ ตามข้อตกลง
ของวงจรรวม)
ทางปั ญญาออกขายภายใต้
ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
2) สิ ทธิ บตั ร (รวมถึงแบบ
การควบคุมและกํากับดูแลจาก
โดยไม่จาํ ต้องออกขาย
แผนผังของวงจรรวม)
ศาล มิได้ใช้หลักเกณฑ์หรื อ
ทอดตลาดก็ได้
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง ขั้นตอนการขายตามกฎหมาย 2) ทรัสตีนาํ ทรัพย์สินทาง
ชื่อทางการค้า)
ดังเช่นทรัพย์สินประเภทอื่น
ปั ญญาออกขายทอดตลาด
โดยอาจจะทําตามข้อตกลง
ตามปกติ (ไม่นิยมใช้กบั
ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ หรื อ ความลับทางการค้า)
นําออกขายทอดตลาดตามปกติ 3) ทรัสตีขายทรัพย์สินทาง
ก็ได้
ปั ญญาภายใต้มาตรา 363
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา 5 ประเทศ
หรื อที่เรี ยกว่า Stalking
Horse Agreement (ไม่นิยม
ใช้กบั ความลับทางการค้า)
สหราชอาณาจักร
คดีแพ่งทัว่ ไป
คดีลม้ ละลาย
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver)
กรณี บุคคลธรรมดา
ดําเนินการบังคับคดี
1) ทรัสตี (Trustee) กรณี
นิติบุคคล
2) ผูช้ าํ ระบัญชี (Liquidator)
ซึ่ งอาจเป็ นเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (Official
Receiver) หรื อผูด้ าํ เนิน
การจัดการทรัพย์สิน
(Insolvency Practitioner)
แล้วแต่กรณี
วิธีการนํายึดหรื ออายัด
1) ลิขสิ ทธิ์
ศาลแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ให้ทาํ ศาลแต่งตั้งทรัสตี หรื อผูช้ าํ ระ
2) สิ ทธิบตั ร
หน้าที่เสมือนเป็ นเจ้าพนักงาน บัญชี เพื่อควบคุมจัดการดูแล
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง ของศาล แล้วออกคําสั่งให้
ทรัพย์สินทางปั ญญาของลูกหนี้
ลูกหนี้โอนสิ ทธิ ในทรัพย์สิน หากเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา
ชื่อทางการค้า)
ทางปั ญญาแก่ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ ที่มีทะเบียน ต้องแจ้งหน่วยงาน
หากเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนชื่ อทาง
ที่ไม่มีทะเบียน อย่างลิขสิ ทธิ์ ทะเบียนด้วย โดยเฉพาะต่อ
ความลับทางการค้า สามารถ กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
ทําสัญญาโอนสิ ทธิ จากลูกหนี้ (UKIPO) ว่าลูกหนี้ หมดอํานาจ
ได้ทนั ที แต่หากเป็ นทรัพย์สิน ในการจัดการทรัพย์สินทาง
ทางปั ญญาที่มีทะเบียน
ปัญญาดังกล่าวอีกต่อไป
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา 5 ประเทศ
ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเปลี่ยนชื่ อทางทะเบียนด้วย
โดยเฉพาะต่อกรมทรัพย์สินทางปั ญญา (UKIPO) ในกรณี
ที่เป็ นเครื่ องหมายการค้า
และชื่อทางการค้าควรแจ้งต่อ
Companies House ด้วย
วิธีการประเมินมูลค่ า
1) ลิขสิ ทธิ์
ส่ วนใหญ่จะใช้วธิ ี การประเมิน ใช้วธิ ี การประเมินเช่นเดียว
มูลค่าแบบผสมผสาน ซึ่งตั้งอยู่ กันกับคดีแพ่งทัว่ ไป เพียงแต่
2) สิ ทธิบตั ร
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง บนหลักของการประเมินมูลค่า มูลค่าอาจจะลดตํ่าลงมา
พื้นฐาน 3 วิธี ได้แก่
ชื่อทางการค้า)
1) วิธีการประเมินจากราคาตลาด
(Market Based Methods)
2) วิธีการประเมินจากต้นทุน
(Cost-Based Methods)
3) วิธีการประเมินจากรายได้
(Income-Based Methods)
วิธีการขาย
1) ลิขสิ ทธิ์
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์นาํ ทรัพย์สินทาง 1) การทําสัญญาซื้อขาย
2) สิ ทธิบตั ร
ปั ญญาออกขายภายใต้การควบคุม 2) การประมูลขายทอดตลาด
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง และกํากับดูแลจากศาล มิได้ 3) การประมูลแบบปิ ดราคา
ชื่อทางการค้า)
ใช้หลักเกณฑ์หรื อขั้นตอน
การขายตามกฎหมายดังเช่น
ทรัพย์สินประเภทอื่น โดยอาจ
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา 5 ประเทศ
จะทําตามข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้
และลูกหนี้ หรื อนําออกขาย
ทอดตลาดตามปกติก็ได้
ประเทศสวีเดน
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่
ดําเนินการบังคับคดี
วิธีการนํายึดหรื ออายัด
1) ลิขสิ ทธิ์
2) สิ ทธิบตั ร
3) เครื่ องหมายการค้า
(รวมถึง ชื่อทางการค้า)
4) ความลับทางการค้า
5) แบบแผนผังของวงจร
รวม
6) สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

คดีแพ่งทัว่ ไป
Kronofogdemyndigheten

คดีลม้ ละลาย
Kronofogden
Bankruptcy Act (1987: 672)
Konkurslag (1987: 672)

ศาลแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ ให้ทาํ
หน้าที่เสมือนเป็ นเจ้าพนักงาน
ของศาล แล้วออกคําสั่งให้ลูกหนี้
โอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา
แก่ผพู ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ หากเป็ น
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ไม่มี
ทะเบียน อย่างลิขสิ ทธิ์ ความลับ
ทางการค้า สามารถทําสัญญา
โอนสิ ทธิ จากลูกหนี้ได้ทนั ที
แต่หากเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา
ที่มีทะเบียน ต้องแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนชื่อทาง
ทะเบียนด้วย โดยเฉพาะต่อสํานักสิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมายการค้า
The Swedish Patent and
Registration Office (PRV)

Kronofogdemyndigheten
ควบคุมจัดการดูแลทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของลูกหนี้ หากเป็ น
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีทะเบียน
ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเปลี่ยนชื่ อทางทะเบียนด้วย
โดยเฉพาะต่อ
1) The Swedish Patent and
Registration Office (PRV)
2) European Patent Office
(EPO)
3) European Union Intellectual
Property Office (EUIPO)
ว่าลูกหนี้หมดอํานาจในการจัด
การทรัพย์สินทางปั ญญา
ดังกล่าวอีกต่อไป
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา 5 ประเทศ
(Design Protection) และองค์กร
ของสหภาพยุโรปที่ดูแลเรื่ อง
สิ ทธิ บตั ร คือ European Patent
Office (EPO) และ European
Union Intellectual Property
Office (EUIPO) ในกรณี ที่เป็ น
เครื่ องหมายการค้า และชื่อทาง
การค้าควรแจ้งต่อ Bolagsverket
ด้วย
วิธีการประเมินมูลค่ า
1) ลิขสิ ทธิ์
ส่ วนใหญ่จะใช้วธิ ี การประเมิน ใช้วธิ ี การประเมินเช่นเดียวกัน
2) สิ ทธิบตั ร
มูลค่าแบบผสมผสาน ซึ่งตั้งอยู่ กับคดีแพ่งทัว่ ไป เพียงแต่มูลค่า
บนหลักของการประเมินมูลค่า อาจจะลดตํ่าลงมา
3) เครื่ องหมายการค้า
(รวมถึงชื่อทางการค้า) พื้นฐาน 3 วิธี ได้แก่
4) ความลับทางการค้า
1) วิธีการประเมินจากราคาตลาด
5) แบบแผนผังของวงจร
(Market Based Methods)
รวม
2) วิธีการประเมินจากต้นทุน
6) สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Cost-Based Methods)
3) วิธีการประเมินจากรายได้
(Income-Based Methods)
วิธีการขาย
1) ลิขสิ ทธิ์
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์นาํ ทรัพย์สินทาง 1) การทําสัญญาซื้อขาย
2) สิ ทธิบตั ร
ปั ญญาออกขายภายใต้การควบคุม 2) การประมูลขายทอดตลาด
3) เครื่ องหมายการค้า
และกํากับดูแลจากศาล มิได้ใช้ 3) การประมูลแบบปิ ดราคา
(รวมถึงชื่อทางการค้า)
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา 5 ประเทศ
4) ความลับทางการค้า
หลักเกณฑ์หรื อขั้นตอน
5) แบบแผนผังของวงจร การขายตามกฎหมายดังเช่น
รวม
ทรัพย์สินประเภทอื่น โดยอาจ
6) สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะทําตามข้อตกลงระหว่าง
เจ้าหนี้และลูกหนี้ หรื อนําออก
ขายทอดตลาดตามปกติก็ได้
ประเทศฝรั่งเศส
คดีแพ่งทัว่ ไป
คดีลม้ ละลาย
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนินการ หน่วยงานบังคับคดี (Huissier กระบวนการก่อนล้มละลายและ
บังคับคดี
de Justice)
กระบวนการล้มละลาย 5 รู ปแบบ
แบ่งได้เป็ นกระบวน การซึ่ งศาลให้
การช่วยเหลือ และกระบวนการ
ซึ่ งศาลควบคุม
1) Mandat ad Hoc คือ กระบวนการ
ก่อนล้มละลายซึ่ งศาลให้
การช่วยเหลือโดยลูกหนี้ อาจขอ
ให้ศาลตั้ง Mandataire ad Hoc
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการช่วยเหลือ
และดูแล
2) Sauvegarde คือ กระบวนการ
ล้มละลาย ซึ่ งศาลควบคุม
โดยลูกหนี้ซ่ ึ งยังไม่มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว (Cessation de
Paiement) แต่กาํ ลังเผชิ ญปั ญหา
ทางการเงินซึ่ งไม่อาจแก้ไขได้
ดําเนิ นการฟื้ นฟูกิจการก่อน
ล้มละลาย
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา 5 ประเทศ
3) Sauvegarde Financière
Accélérée คือ กระบวนการ
Sauvegarde รู ปแบบเฉพาะ
สําหรับกิจการขนาดใหญ่
4) Redressement Judiciaire คือ
กระบวนการล้มละลาย ซึ่ง
ศาลควบคุม สําหรับลูกหนี้
ซึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว
โดยจะเริ่ มต้นเมื่อเจ้าหนี้
หรื อพนักงานอัยการร้องขอ
5) Judicial Liquidation คือ
กระบวนการล้มละลาย
ซึ่ งศาลควบคุม
วิธีการนํายึดหรื ออายัด
1) ลิขสิ ทธิ์
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ถูกยึด ศาลอาจ
2) สิ ทธิบตั ร
สั่งให้จ่ายเงินจํานวนหนึ่ง
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง หรื อเงินส่ วนหนึ่ง แก่เจ้าของ
ชื่อทางการค้า)
ลิขสิ ทธิ์เพื่อเป็ นเบี้ยยังชีพได้
สิ ทธิ บตั รจะกระทําโดย
เจ้าพนักงานบังคับคดี (Huissier
de Justice) หรื อเจ้าพนักงาน
การคลัง (Huissier des Finances
Publiques) ศาลมีหน้าที่
ตรวจสอบการความสมบูรณ์
ของหนี้ ยืนยันความสมบูรณ์
ของการยึด สั่งขายทอดตลาด
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา 5 ประเทศ
สิ ทธิ บตั ร และจัดการขาย
สิ ทธิ บตั รนั้น ซึ่งวิธีการบังคับ
คดีสิทธิ บตั รนี้สืบค้นได้จาก
เว็บไซต์ของหน่วยงานทาง
การคลังและภาษี
วิธีการประเมินมูลค่ า
1) ลิขสิ ทธิ์
3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
ใช้วธิ ี การประเมินเช่นเดียวกัน
2) สิ ทธิบตั ร
วิธีการเทียบจากราคาตลาด
กับคดีแพ่งทัว่ ไป เพียงแต่
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง (Axées sur le Marché) วิธีการ มูลค่าอาจจะลดตํ่าลงมา
ชื่อทางการค้า)
คิดจากค่าใช้จ่าย (Fondées sur
les Coûts) และวิธีการประเมิน
จากความได้เปรี ยบทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต (Reposant sur des
Evaluations D’avantages
Economiques Passés ou
Futurs)
วิธีการขาย
1) ลิขสิ ทธิ์
การนําทรัพย์สินทางปั ญญา
1) การทําสัญญาซื้อขาย
2) สิ ทธิบตั ร
ออกขายภายใต้การควบคุม
2) การประมูลขายทอดตลาด
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง และกํากับดูแลจากศาล มิได้ 3) การประมูลแบบปิ ดราคา
ชื่อทางการค้า)
ใช้หลักเกณฑ์หรื อขั้นตอน
การขายตามกฎหมายดังเช่น
ทรัพย์สินประเภทอื่น โดยอาจ
จะทําตามข้อตกลงระหว่าง
เจ้าหนี้ และลูกหนี้ หรื อนําออก
ขายทอดตลาดตามปกติก็ได้
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา 5 ประเทศ
ประเทศเยอรมัน
คดีแพ่งทัว่ ไป
คดีลม้ ละลาย
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่
พนักงานบังคับคดี
ศาลมีอาํ นาจโอนกรรมสิ ทธิ์
ดําเนินการบังคับคดี
“Gerichtsvollzieher” (Bailiff)
และสิ ทธิ์ ต่าง ๆ ให้ผชู ้ าํ ระ
หน่วยงานที่มีอาํ นาจในการใช้
บัญชี เป็ นผูด้ าํ เนินการ
สิ ทธิ บงั คับคดี
ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
“Vollstreckungsklausel”
วิธีการนํายึดหรื ออายัด
1) ลิขสิ ทธิ์
คดีลิขสิ ทธิ์ จะดูที่สัญญา
2) สิ ทธิบตั ร
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยพิจาณา
3) เครื่ องหมายการค้า
จากอายุการคุม้ ครองของผูร้ ับ
(รวมถึงชื่อทางการค้า)
อนุญาตหรื อสัญญาแบ่งสิ ทธิ
4) ความลับทางการค้า
(Sub-Licensees) สัญญาอนุญาต
5) แบบแผนผังของวงจรรวม ให้ใช้สิทธิ (Licence Contracts)
6) สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดยให้อาํ นาจเจ้าพนักงาน
ในการบังคับคดีเป็ นผูเ้ ลือกบังคับ
ระหว่างผูอ้ นุญาต (Licensor)
และผูข้ ออนุ ญาต (Licensee)
วิธีการประเมินมูลค่ า
1) ลิขสิ ทธิ์
1) Cost Approach มูลค่าของ
ใช้วธิ ี การประเมินเช่นเดียว
2) สิ ทธิ บตั ร
สิ่ งหนึ่ง = ต้นทุนในการหา
กันกับคดีแพ่งทัว่ ไป เพียงแต่
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง
สิ่ งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน มูลค่าอาจจะลดตํ่าลงมา
ชื่อทางการค้า)
วิธีการ ก็คือ เริ่ มที่การประมาณ
4) ความลับทางการค้า
การต้นทุนในราคาทรัพย์สินทาง
5) แบบแผนผังของวงจรรวม
ปั ญญา ราคาปั จจุบนั แล้วหักลบ
6) สิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
ด้วยค่าเสื่ อม (ถ้ามี) บวกด้วย
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
เปรี ยบเทียบกระบวนการบังคับคดีการโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา 5 ประเทศ
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ก็จะได้มูลค่าของ
ทรัพย์สินนั้น
2) Yield Approach เป็ นวิธีคิด
ค่าตอบแทนให้พนักงานที่คิด
ประดิษฐ์ ได้รับสิ ทธิ บตั รให้แก่
นายจ้าง
3) NPV (Income-Based Methods)
วิธีการขาย
1) ลิขสิ ทธิ์
ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์นาํ ทรัพย์สินทาง 1) การทําสัญญาซื้อขาย
2) สิ ทธิบตั ร
ปั ญญาออกขายภายใต้การควบคุม 2) การประมูลขายทอดตลาด
3) เครื่ องหมายการค้า (รวมถึง และกํากับดูแลจากศาล มิได้ใช้ 3) การประมูลแบบปิ ดราคา
ชื่อทางการค้า)
หลักเกณฑ์หรื อขั้นตอนการขาย
4) ความลับทางการค้า
ตามกฎหมายดังเช่นทรัพย์สิน
5) แบบแผนผังของวงจรรวม ประเภทอื่น โดยอาจจะทําตาม
6) สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
หรื อนําออกขายทอดตลาด
ตามปกติก็ได้

7.5 ความเป็ นไปได้ ในการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาของประเทศไทย
การบังคับคดีในไทยนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ยดึ ทรัพย์สินใน
คดีแพ่ง โดยอาศัยอํานาจในส่ วนที่ 3 การยึดทรัพย์สินของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งในปัจจุบนั ได้ถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ไปค่อนข้างมาก อันเป็ นแก้ไขปรับปรุ งให้
รองรับการบังคับคดีกบั สิ นทรัพย์ท่ีจบั ต้องไม่ได้อย่างทรัพย์สินทางปัญญา ในการแก้ไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังกล่าวมีนยั สําคัญที่ตอ้ งพิจารณา เนื่องจากถ้อยคํา
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ตามกฎหมายที่ใช้กบั การยึดทรัพย์สินที่จบั ต้องได้ถูกนํามาปรับใช้แก่กรณี ของทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้วย
โดยที่มาตรา 303 เป็ นการอายัดสังหาริ มทรัพย์ (สิ่ งของ) มาตรา 304 เป็ นการยึด
เรื อ แพ สัตว์พาหนะ (สังหาริ มทรัพย์พิเศษ) มาตรา 305 เป็ นการยึดหลักทรัพย์ มาตรา 306
เป็ นการยึดตัว๋ เงินหรื อตราสารที่เปลี่ยนมือได้ มาตรา 307 เป็ นการยึดหุน้ แบบจํากัด
ความรับผิดในห้างหุน้ ส่ วนจํากัดหรื อบริ ษทั จํากัด จนมาถึงมาตรา 308 ที่เป็ นการยึด
สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า หรื อสิ ทธิอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน (ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มีทะเบียนแล้ว) และมาตรา 309 ที่เป็ นการยึดสิ ทธิในเครื่ องหมายการค้าที่ยงั ไม่ได้
จดทะเบียน สิ ทธิขอรับสิ ทธิบตั ร หรื อสิ ทธิอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน (สิ ทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ไม่มีทะเบียน)
ประการสําคัญ คือ เมื่อสังเกตวรรคสองของมาตรา 305 1 ก็จะพบว่า ได้มี
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกรณี ไม่สามารถแจ้งการยึดแก่บุคคลแบบทัว่ ไปได้
ซึ่งการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้แก่กรณี ของทรัพย์สินทางปั ญญา
ด้วย ตามที่ปรากฏอยูใ่ นความตอนท้ายในวรรคแรกของมาตรา 308 2 และความตอนท้าย
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วรรคสองของมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้บญั ญัติ
ไว้วา่ “ในกรณี ที่ไม่สามารถแจ้งบุคคลตามวรรคหนึ่งได้ให้ปิดประกาศแจ้งรายการและ
จํานวนหลักทรัพย์ที่ยดึ ไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาํ เนาหรื อสํานักทําการงานของบุคคล
เช่นว่านั้นหรื อแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรและให้มีผลใช้ได้
นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรื อการแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควรนั้นได้ทาํ หรื อได้ต้ งั ต้นแล้ว”
2
ความตอนท้ายในวรรคแรกของมาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ได้บญั ญัติไว้วา่ “(1) แจ้งรายการสิ ทธิ ที่ยดึ ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ
ถ้าไม่สามารถกระทําได้ให้ดาํ เนินการตามวิธีการที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 305 วรรคสอง
(2) แจ้งให้นายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจหน้าที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน”
1
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ในวรรคแรกของมาตรา 309 1 หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวอาจกลายเป็ นอุปสรรคใน
การปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ในทางปฏิบตั ิได้ ในปัจจุบนั การปฏิบตั ิงาน
หรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่เป็ นผลมาจากคําสั่งทางปกครองของกรมบังคับคดี 2 ทว่า การบังคับคดีกบั
ทรัพย์สินทางปั ญญากลับไม่มีคาํ สั่งทางปกครองในลักษณะเดียวกันกําหนดไว้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม คําสั่งทางปกครองในข้างต้นเป็ นการออกคําสั่งของฝ่ ายบริ หาร (กระทรวง
ทบวง กรม) ที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่ม ซึ่ งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองก็สามารถออกคําสั่งทางปกครองในลักษณะ
อย่างเดียวกันนี้ได้ เพื่อให้การยึดทรัพย์สินทางปั ญญาสามารถสําเร็ จเป็ นรู ปธรรมได้ดียง่ิ ขึ้น
ประกาศหรื อคําสัง่ ทางปกครองที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปั ญญาในปัจจุบนั
ล้วนแล้วแต่เป็ นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ปฏิบตั ิตามคําพิพากษาของศาลเท่านั้น โดยที่คดีส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเรี ยนร้องสิ ทธิ
ต่าง ๆ ในกระบวนวิธีการจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็ นการคัดค้าน/โต้แย้ง อุทธรณ์คาํ สั่ง
นายทะเบียนเครื่ องหมายการค้าหรื อผูต้ รวจสอบสิ ทธิ บตั ร อุทธรณ์คาํ วินิจฉัยคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้าหรื อคณะกรรมการสิ ทธิ บตั ร เมื่อศาลพิจารณาพิพากษาที่สุดแล้วได้ผล
เป็ นประการใด กรมทรัพย์สินทางปั ญญาก็จะทําการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในคุณสมบัติ
หรื อความเป็ นเจ้าของในสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่พิพาท
กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถออกคําสั่งทางปกครองในทํานองเดียวกัน
กับกรมบังคับคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถปฏิบตั ิงานในลักษณะ
ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกบังคับคดี ซึ่งทรัพย์สิน
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ความตอนท้ายในวรรคแรกของมาตรา 309 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้บญั ญัติไว้วา่ “. . . ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดยแจ้งรายการสิ ทธิที่ยดึ
ให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบถ้าไม่สามารถกระทําได้ให้ดาํ เนินการตามวิธีการที่บญั ญัติไว้
ในมาตรา 305 วรรคสอง”
2
กรมบังคับคดี, “คําสั่งกรมบังคับคดี ที่ 501/2560 เรื่ อง การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การยึดทรัพย์ ขับไล่ รื้ อถอน,” 1 กันยายน 2560.
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ทางปัญญาเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถจับต้องหรื อมองเห็นได้ การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นรู ปธรรม
อันเป็ นผลมาจากการบังคับคดีจึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเท่านั้น ไม่วา่ จะเป็ น
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการหรื อคุณสมบัติของทรัพย์สินทางปัญญา โอนสิ ทธิ
หรื ออนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมไปถึงการอายัดหรื อระงับทะเบียน คําสั่งทางปกครองที่
กรมทรัพย์ทรัพย์สินทางปั ญญาควรจะออกมาใช้บงั คับนั้น สมควรที่จะต้องมีความชัดเจนว่า
ทุกกระบวนการที่กล่าวมาเป็ นส่ วนหนึ่งของการ “ยึดทรัพย์สิน” และสร้างความเชื่อมโยง
หรื อความสัมพันธ์กนั ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี (เจ้าพนักงานบังคับคดี) กับเจ้าหน้าที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญา หาใช่การพึ่งพาแต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แต่เพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ การที่ภาครัฐได้ปรับแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและขยายขีดความสามารถของการบังคับคดีให้สามารถบังคับคดี
กับทรัพย์สินทางปั ญญาได้น้ นั อาจไม่เพียงพอต่อการบังคับคดีในทางปฏิบตั ิ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจพบอุปสรรคเมื่อจําต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินทางปัญญาตั้งอยูท่ ี่ใด
การบังคับคดีกบั สิ นทรัพย์ที่จบั ต้องได้น้ นั โดยหลักแล้ว คือ ต้องบังคับคดี
ณ ภูมิลาํ เนาหรื อสถานที่ซ่ ึ งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ซึ่งอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลยุติธรรมใด
ก็บงั คับคดีกนั ไปตามกรณี ตามเขตอํานาจของศาลนั้น และหากมีทรัพย์สินในคดีเดียวกัน
นั้นที่ตอ้ งทําการบังคับคดีไปอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลยุติธรรมอื่น เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะต้องขออํานาจจากศาลยุติธรรมที่มีเขตอํานาจในสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ เพื่อบังคับคดี
ตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมเดิมก่อนหน้า 1 ยกตัวอย่าง เช่น นาย ก ฟ้ อง นาย ข
ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ต่อมา พบว่า มีทรัพย์สินของ นาย ข ส่ วนหนึ่งไม่ได้อยูใ่ นเขต
อํานาจศาลจังหวัดนนทบุรี แต่ไปอยูใ่ นจังหวัดชลบุรี นาย ก เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาจึงตั้ง
เรื่ องบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาํ การยึดทรัพย์สินของ นาย ข ที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดชลบุรี อันเป็ นเขตอํานาจของศาลจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ศาลจังหวัดชลบุรีอนุญาตยึด
ทรัพย์สินที่อยูใ่ นเขตอํานาจของศาลจังหวัดชลบุรีไปทําการบังคับคดีตามคําพิพากษา
ของศาลจังหวัดนนทบุรี (บังคับคดีแทน) เป็ นต้น
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 271.
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ในขณะที่คดีลม้ ละลาย เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีอาํ นาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ (Collective) และขออนุมตั ิจากศาลล้มละลายกลาง
ซึ่งเป็ นศาลที่มีเขตอํานาจทัว่ ราชอาณาจักร หากพิจารณาเรื่ องศาลที่มีอาํ นาจในการบังคับคดี
แล้วก็จะพบว่า การบังคับคดีกรณี ที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตศาลในคดีลม้ ละลาย
(ศาลเดียว) สะดวกรวดเร็ วกว่าคดีแพ่ง (สองศาล)
ในการนี้ ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องไม่ได้ ไม่ถูกจํากัดเรื่ อง
ที่ต้ งั เป็ นหลักปฏิบตั ิสากล ทรัพย์สินทางปัญญาถูกจํากัดความมีผลทางในทางกฎหมายภายใต้หลักดินแดน (Territorial Principle) เท่านั้น กล่าวคือ จดทะเบียนหรื อมีกฎหมายให้
ความคุม้ ครองในประเทศไหน เมื่อได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศนั้น ย่อมได้รับ
ความคุม้ ครองภายในประเทศนั้น หากนักกฎหมายจะตีความว่า ทรัพย์สินทางปั ญญาเกิดขึ้น
ที่ใด จึงมีที่ต้ งั อยูท่ ี่เดียวกัน ย่อมไม่ถูกต้องนัก เช่น นาย ก ยืน่ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
ณ กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ จังหวัดนนทบุรี ก็ถือเอาว่าเครื่ องหมายการค้า
นั้นตั้งอยู่ ณ จังหวัดนนทบุรี อยูใ่ นเขตอํานาจของศาลจังหวัดนนทบุรี เป็ นต้น หรื อคิดได้
อีกแง่มุมหนึ่ง คือ ยืน่ จดทะเบียนผ่านส่ วนราชการไหน ก็ถือเอาว่าทรัพย์สินทางปัญญา
เกิดที่น้ นั เช่น นาย ข ยืน่ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าผ่านสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดชลบุรี
จึงถือเอาว่าเครื่ องหมายการค้านั้นตั้งอยู่ ณ จังหวัดชลบุรี อยูใ่ นเขตอํานาจของศาลจังหวัดชลบุรี เป็ นต้น กลายเป็ นการตีความที่ไม่จบไม่สิ้นและไม่ได้ขอ้ ยุติที่ชดั เจน หากตีความ
ในลักษณะเช่นว่านี้ จะกลายเป็ นการตีความที่ได้ผลประหลาดทางกฎหมาย
สิ่ งที่ภาครัฐสมควรกระทํา ก็คือ มองมุมกลับกัน และเทียบเคียงการบังคับคดี
กรณี ที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตศาลในคดีแพ่งเปรี ยบเทียบกับคดีลม้ ละลาย ในเมื่อ
ศาลล้มละลายกลาง ศาลชํานัญพิเศษซึ่งอยูใ่ นระบบศาลยุติธรรมเช่นเดียวสามารถเข้ามา
อํานวยความยุติธรรมได้ ทําไมศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
จะเข้ามาช่วยในส่ วนนี้ไม่ได้ ภาครัฐจําต้องปรับแก้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้รองรับ
แนวความคิดของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการบังคับคดี ทั้งนี้
จําต้องปรับแก้บทบัญญัติให้เกิดความชัดเจนในกรณี ที่จะต้องบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทาง
ปัญญานอกเขตศาล เปิ ดโอกาสให้ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สามารถบังคับคดีแทนได้ เพื่อให้ศาลชํานัญพิเศษนี้วินิจฉัยหรื อมีคาํ สั่งบังคับคดีแทน
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เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียน อย่างไรก็ตาม หากการปรับแก้
กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางแพ่งหรื อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่อาจกระทําได้
โดยง่าย ในระบบของศาลชํานัญพิเศษที่อยูภ่ ายในศาลยุติธรรมอย่างศาลทรัพย์สินทางปั ญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางสามารถออกกฎหมายวิธีพิจารณาความเป็ นการเฉพาะได้ 1
โดยอาศัยเหตุผลเพื่อให้การดําเนินกระบวนพิจารณาเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ ว และ
เที่ยงธรรม อธิบดีผพู ้ ิพากษาศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
โดยอนุมตั ิประธานศาลฎีกามีอาํ นาจออกข้อกําหนดได้ ซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางได้เคยมีกรณี การออกข้อกําหนดอันมีลกั ษณะเป็ นกฎหมายวิธีพิจารณาความมาแล้ว 2 การปรับแก้กฎหมายในลักษณะนี้จึงเป็ นการใช้กฎหมายและ
อาศัยอํานาจศาลเข้ามาช่วยเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้แม่นยําถูกต้อง เกิดความสะดวกรวดเร็ วได้อย่างดีที่สุด โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่ตอ้ งปรับตัวหรื อปรับเปลี่ยนกระบวนวิธีการ
ทํางานมากจนเกินไป หน้าถัดไปเป็ นสรุ ปแผนภาพกระบวนการดําเนินการบังคับคดีแพ่ง
คดีลม้ ละลายทรัพย์ทว่ั ไป และกระบวนการดําเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีลม้ ละลายทรัพย์
ที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนโดยคณะผูว้ จิ ยั
68

69

พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558,
มาตรา 30.
2
ข้อกําหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540.
1
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ภาพที่ 7 การบังคับคดีในคดีแพ่ง

ภาพที่ 8 การจัดการทรัพย์สินของลูกนี้ในคดีลม้ ละลาย
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ภาพที่ 9 แนวทางการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีระบบการจดทะเบียน
ในคดีแพ่ง
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ภาพที่ 10 แนวทางการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ไม่มีระบบการจดทะเบียน
ในคดีแพ่ง
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ภาพที่ 11 แนวทางการจัดการทรัพย์สินของลูกนี้ซ่ ึงเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาที่มี
ระบบการจดทะเบียนในคดีลม้ ละลาย
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ภาพที่ 12 แนวทางการจัดการทรัพย์สินของลูกนี้ซ่ ึงเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาที่ไม่มี
ระบบการจดทะเบียนในคดีลม้ ละลาย

บทที่ 5
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในส่ วนนี้คณะผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศญี่ปุ่นตามข้อกําหนดในข้อตกลงในฐานะเป็ นประเทศในแถบเอเชียว่ามีข้ นั ตอนอย่างไร
พอสังเขป
1. วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ ไป
การบังคับคดีในประเทศญี่ปุ่นนั้น สําหรับการบังคับคดีในกรณี ที่เป็ นหนี้เงิน
(Compulsory Execution for a Claim for Payment of Money) สามารถแบ่งออกได้เป็ น
4 ประเภท 1 ได้แก่
1) การบังคับคดีกบั อสังหาริ มทรัพย์ (Real Property)
2) การบังคับคดีกบั เรื อ (Vessel)
3) การบังคับคดีกบั สังหาริ มทรัพย์ (Movables)
4) การบังคับคดีกบั สิ ทธิเรี ยกร้อง หรื อสิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่น (Claim and any
Other Property Right)
ตามประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นนั้น สังหาริ มทรัพย์ หมายถึง ที่ดินหรื อสิ่ ง ซึ่ งยึดติด
อยูก่ บั ที่ดิน ส่ วนวัตถุมีรูปร่ าง (Tangible Thing) อื่นซึ่งไม่ใช่อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ถือเป็ น
สังหาริ มทรัพย์2
0

1

Civil Execution Act of 1979 (Act No. 4 of 1979), Section 2 Japanese Law
Translation Database System, Ministry of Justice, Japan (1 April 2009).
2
Civil Code (Act No. 89 of 1896), Article 86 Japanese Law Translation
Database System, Ministry of Justice, Japan (1 April of 2009).
1
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ตามพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง “เรื อ (Vessel)” หมายถึง เรื อซึ่งมีระวาง
หนักไม่นอ้ ยกว่า 20 ตัน 1
“สิ ทธิเรี ยกร้อง” หมายถึง สิ ทธิเรี ยกร้องให้ชาํ ระเงินหรื อ ให้ส่งมอบเรื อหรื อ
สังหาริ มทรัพย์2
“สิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่น” หมายถึง สิ ทธิในทรัพย์สิน อย่างอื่นนอกจาก
สังหาริ มทรัพย์ เรื อ หรื อสิ ทธิเรี ยกร้อง 3
เนื่องจากทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ใช่วตั ถุมีรูปร่ างจึงไม่สามารถถือเป็ นสังหาริ มทรัพย์ได้ การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาจึงอยูใ่ นบังคับของวิธีการบังคับคดีกบั
สิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่น (Other Property Right) ซึ่งพระราชบัญญัติการบังคับคดีแพ่ง
มาตรา 167 (1) กําหนดให้ใช้วธิ ีการบังคับคดีกบั สิ ทธิเรี ยกร้อง (Claim) บังคับเว้นแต่จะมี
กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ทั้งนี้ วิธีการเฉพาะในการบังคับคดีกบั สิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งมีการบัญญัติ
ไว้ในมาตรา 167 (2) ถึง 167 (5) นั้น ได้แก่ มาตรา 167 (2) เขตอํานาจของการบังคับคดี
สําหรับสิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งต้องมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิ ทธิ์ ถือว่ามีอยู่
ในที่ที่มีการจดทะเบียนนั้น
มาตรา 167 (3) การยึดสิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่น ในกรณี ที่ไม่มีลูกหนี้บุคคลที่ 3
(Third Party Obligor) จะมีผลเมื่อคําสั่งยึดไปถึงลูกหนี้ (Served upon the Obligor)
มาตรา 167 (4) ในกรณี ที่ก่อนที่คาํ สั่งยึดจะไปถึงลูกหนี้ ได้มีการจดทะเบียนการยึด
สิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งต้องมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิ ทธิ์ การยึดจะมีผล
ตั้งแต่เมื่อได้มีการจดทะเบียน และสําหรับสิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งต้องมีการจด
2

3

4

Civil Execution Act of 1979 (Act No.4 of 1979), Article 112 Japanese Law
Translation Database System, Ministry of Justice, Japan (1 April 2009).
2
Ibid., Article 143 Japanese Law Translation Database System, Ministry of
Justice, Japan (1 April 2009).
3
Ibid., Article 167 (1) Japanese Law Translation Database System, Ministry of
Justice, Japan (1 April 2009).
1

244
ทะเบียนการโอนกรรมสิ ทธิ์ การยึดจะมีผลเมื่อได้จดทะเบียน แม้การจดทะเบียนจะมีข้ ึน
หลังจากคําสั่งยึดไปถึงลูกหนี้กต็ าม
มาตรา 167 (5) ให้นาํ บทบัญญัติ มาตรา 48, 54, 82 มาใช้บงั คับกับการจดทะเบียน
สิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งต้องมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิ ทธิ์ โดยอนุโลม กล่าวคือ
มาตรา 48 ประกอบ 167 (5) วางหลักให้เจ้าพนักงานศาล (Court Clerk) ดําเนินการ
จดทะเบียนการยึดทันทีที่มีคาํ สั่งบังคับขายทอดตลาด (Auction) สิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่น
ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิ ทธิ์ และให้เจ้าพนักงานทะเบียนซึ่งจดทะเบียน
การยึดส่ งใบรับรอง (Certificate) การจดทะเบียนไปยังศาลที่บงั คับคดี (Execution Court)
มาตรา 54 ประกอบ 167 (5) วางหลัก ให้เมื่อมีการถอนคําร้องบังคับขายทอดตลาด
หรื อมีคาํ สัง่ ยกเลิกกระบวนการบังคับขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานศาล (Court Clerk)
ยกเลิกการจดทะเบียนการยึด ตามคําสั่งบังคับขายทอดตลาดนั้น โดยค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการดังกล่าวให้เจ้าหนี้ผเู ้ ริ่ มการยึดเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
มาตรา 82 ประกอบ 167 (5) วางหลัก ให้เมื่อผูซ้ ้ือในการขายทอดตลาดได้ชาํ ระราคา
แล้ว ให้เจ้าพนักงานศาล (Court Clerk) ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่ผซู ้ ้ือ
และยกเลิกการจดทะเบียนการยึด หรื ออายัด
วิธีการบังคับคดีกบั สิ ทธิเรี ยกร้อง (Claim) นั้นบัญญัติไว้ในมาตรา 143 ถึง 166
โดยวิธีการส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีสิทธิในทรัพย์สินอย่างอื่น กําหนดให้การยึด
ต้องกระทําโดย “คําสั่งยึด (Order of Seizure)” ซึ่งออกโดยศาลที่บงั คับคดี (Execution
Court) ซึ่งสําหรับสิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งต้องมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิ ทธิ์
เช่น สิ ทธิบตั ร หรื อ เครื่ องหมายการค้านั้น มาตรา 167 (2) กําหนดไว้เฉพาะให้อยูใ่ น
เขตอํานาจของที่ที่มีการจดทะเบียนนั้น ส่ วนกรณี อื่น ๆ นั้น มาตรา 144 กําหนดให้ศาล
ที่มีเขตอํานาจเหนือภูมิลาํ เนาของลูกหนี้ เป็ นศาลที่มีเขตอํานาจ
คําสัง่ ยึด (Order of Seizure) นี้จะเป็ นคําสัง่ ที่ออกโดยต้องไม่มีการไต่สวนลูกหนี้
และให้ส่งไปยังลูกหนี้โดยคําสั่งยึดจะมีผลเมื่อไปถึงลูกหนี้ เว้นแต่กรณี เป็ นสิ ทธิใน
ทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่ งต้องมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิ ทธิ์ ตามมาตรา 167 (4) ซึ่งจะมีผล
เมื่อมีการจดทะเบียน (มาตรา 145) โดยเจ้าพนักงานศาลเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดาํ เนินการจดทะเบียน
(มาตรา 48, 54 ประกอบ 167 (5)) หากสิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่นที่ได้มีคาํ สั่งยึดนี้มี
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เอกสารสิ ทธิ (Deed) ลูกหนี้ตอ้ งนําส่ งเอกสารสิ ทธิดงั กล่าวไปยังเจ้าหนี้ที่ทาํ การยึด หรื อ
เจ้าหนี้จะใช้วธิ ีการยึดสังหาริ มทรัพย์เพื่อยึดเอกสารสิ ทธิดงั กล่าวก็ได้ (มาตรา 146)
เมื่อได้มีการยึดสิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่นโดยคําสั่งยึดแล้ว มาตรา 161 ได้กาํ หนด
วิธีการที่เจ้าหนี้จะจัดการสิ ทธิ ในทรัพย์สินอย่างอื่นดังกล่าวไว้ 4 วิธี ได้แก่ ให้ศาล
ที่บงั คับคดี (Execution Court) ออก
1) คําสั่งให้โอน (Transfer Order) คือ ให้โอนสิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่น แก่เจ้าหนี้
แทนการชําระหนี้เงิน โดยมูลค่าที่ชาํ ระจากการโอนนี้กาํ หนดโดยศาลที่บงั คับคดี
2) คําสั่งให้ขาย (Sale Order) คือ ให้ศาลที่บงั คับคดีกาํ หนดวิธีการเพื่อขายสิ ทธิ
ในทรัพย์สินอย่างอื่น เพื่อแทนการชําระหนี้
3) คําสัง่ ให้จดั การ (Administration Order) คือ ให้ศาลที่บงั คับคดีต้ งั ผูจ้ ดั การ
เพื่อบริ หารจัดการสิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่นนั้น
4) คําสั่งอื่น ๆ เพื่อให้มีการชําระหนี้ดว้ ยวิธีการที่เหมาะสม (Realization Through
a Reasonable Method)
ซึ่งในการออกคําสั่งเหล่านี้ ศาลจะต้องไต่สวนลูกหนี้ เว้นแต่ลูกหนี้เป็ นผูอ้ ยูใ่ น
ต่างประเทศ หรื อไม่ทราบภูมิลาํ เนาของลูกหนี้ คําสั่งเหล่านี้สามารถที่จะอุทธรณ์ได้และ
จะไม่มีผลใช้บงั คับจนกว่าคําสั่งจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ในกรณี ของคําสั่งให้ขาย เจ้าหนี้เป็ นผูท้ ี่
ต้องห้ามไม่ให้เสนอซื้อสิ ทธิในทรัพย์สินอย่างอื่นนั้น (มาตรา 68 ประกอบ 161 (6))
2. วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย
ในคดีลม้ ละลาย เมื่อศาลได้มีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลายแล้ว ศาลก็จะตั้งผูจ้ ดั การ
ในคดีลม้ ละลาย (Bankruptcy Trustee) ขึ้นเป็ นผูม้ ีอาํ นาจจัดการทรัพย์สินแทนลูกหนี้
ผูจ้ ดั การในคดีลม้ ละลาย (Bankruptcy Trustee) มีหน้าที่จดั การและจําหน่าย (Liquidate)
สิ นทรัพย์ของลูกหนี้ภายใต้การกํากับดูแลของศาล เมื่อได้จาํ หน่ายสิ นทรัพย์ของลูกหนี้
ไปทั้งหมดแล้ว ผูจ้ ดั การในคดีลม้ ละลาย (Bankruptcy Trustee) จะปันทรัพย์สินที่ได้จาก
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การจําหน่าย (Liquidation Proceeds) แก่เจ้าหนี้ท้ งั หลาย 1
ทั้งนี้ ในการจัดการและจําหน่าย (Liquidate) สิ นทรัพย์ของลูกหนี้โดยผูจ้ ดั การ
ในคดีลม้ ละลาย (Bankruptcy Trustee) นั้น การจัดการบางประการจะต้องได้รับอนุญาต
จากศาลก่อน กล่าวโดยเฉพาะในส่ วนของทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การขายโดยสัญญา
ส่ วนตัว (Private Contract) ซึ่งสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (Patent Right) อนุสิทธิบตั ร (Utility
Model Right) สิ ทธิ บตั รการออกแบบ (Design Right) สิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า
(Trademark Right) สิ ทธิในการออกแบบแผนผังวงจรรวม (Right of Layout-Designs of
Integrated Circuits) สิ ทธิของผูแ้ พร่ พนั ธุ์ (Breeder’s Right) ลิขสิ ทธิ์ (Copyright) หรื อสิ ทธิ
ข้างเคียง (Neighboring Right) 2
การขายสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลก่อน
เป็ นโมฆะ และผูจ้ ดั การในคดีลม้ ละลาย (Bankruptcy Trustee) จะต้องรับฟังความเห็น
ของผูล้ ม้ ละลายก่อนการขาย เว้นแต่การรับฟังนั้นจะทําให้เกิดความล่าช้า
5

6

3. วิธีการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญาอันเป็ นหลักประกัน
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นหลักประกันในประเทศญี่ปุ่นอาจแบ่งได้เป็ น
3 ประเภท 3 ได้แก่ การจํานํา (Pledge) การโอนกรรมสิ ทธิ์เพื่อเป็ นประกัน (Transfer as
Security) และการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อเป็ นประกัน (License as Security)
7

Supreme Court of Japan, Outline of Civil Procedure in Japan (Supreme Court
of Japan, 2017), 27
2
Bankruptcy Act (Tentative Translation) (Act No. 74 pf 2004), Article 78,
Japanese Law Translation Database System, Ministry of Justice, Japan (31 January of
2014)
3
Gabriele Koziol, “Security Interests in Intellectual Property Licenses under
Japanese Law: A Comparative Analysis,” Zeitschrift für Japanisches Recht 16, 31
(2011): 155-179.
1
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การจํานํา (Pledge, Shichiken) เป็ น บุริมสิ ทธิ (Security Right) เหนือสังหาริ มทรัพย์
หรื ออสังหาริ มทรัพย์โดยการครอบครอง ซึ่งจะสมบูรณ์โดยการส่ งมอบทรัพย์น้ นั
การใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นหลักประกันนี้ สามารถทําโดยการจํานําได้ (Patent
Act Article 95, Trademark Act Article 34, Copyright Act Article 87) 1 โดยถือเอา
การจดทะเบียนแทนการส่ งมอบทรัพย์สินนั้น
สําหรับสิ ทธิ บตั รนั้น เมื่อได้มีการจํานําสิ ทธิบตั ร สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่
เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive License) หรื อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่จาํ กัดจํานวนผูไ้ ด้รับ
อนุญาต (Non-Exclusive License) แล้ว ผูจ้ าํ นําไม่มีสิทธิใช้งานประดิษฐ์น้ นั เว้นแต่สัญญา
จํานําจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น และผูร้ ับจํานําอาจใช้สิทธิ เหนือเงินซึ่ งจะจ่ายให้แก่ผทู ้ รง
สิ ทธิบตั ร สําหรับการใช้งานประดิษฐ์ตามสิ ทธิบตั รนั้น แต่ผรู ้ ับจํานําจะต้องยึดเงินนั้น
ก่อนที่จะได้มีการชําระเงิน2 การจํานําสิ ทธิบตั รหรื อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู ้
เดียว (Exclusive License) ต้องมีการจดทะเบียน (มาตรา 98 (iii))
กรณี เครื่ องหมายการค้า เมื่อได้มีการจํานําเครื่ องหมายการค้าสิ ทธิบตั ร สัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive License) หรื อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ไม่จาํ กัดจํานวนผูไ้ ด้รับอนุญาต (Non-Exclusive License) แล้ว เว้นแต่สัญญาจะกําหนด
ไว้เป็ นอย่างอื่น ผูจ้ าํ นําไม่สามารถใช้เครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ใด ๆ ได้ 3
การจํานําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่จาํ กัดจํานวนผูไ้ ด้รับอนุญาต (Non-Exclusive
License) ของเครื่ องหมายการค้านั้น ไม่ส่งผลถึงบุคคลภายนอกเว้นแต่ได้จดทะเบียน
8

9

10

Koziol, ibid., p. 167.
2
Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 95-96, Japanese Law Translation
Database System, Ministry of Justice, Japan (1 June 2016).
3
Trademark Act (Act No. 121 of 1959), Article 34, Japanese Law Translation
Database System, Ministry of Justice, Japan (1 June 2016).
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ส่ วนการจํานําสิ ทธิในเครื่ องหมายการค้าหรื อ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียว
(Exclusive License) ต้องมีการจดทะเบียน 1
การจํานําลิขสิ ทธิ์ ไม่มีวธิ ีการเฉพาะระบุไว้ แต่เนื่องจากสัญญาอนุญาตให้ใช้
ลิขสิ ทธิ์มีผลระหว่างบุคคล 2 ฝ่ าย โดยไม่กระทบกระเทือนบุคคลที่ 3 จึงอาจถือได้วา่
เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องอย่างหนึ่ง การจํานําลิขสิ ทธิ์จึงต้องกระทําโดยการแจ้งการจํานําไปยัง
เจ้าหนี้ นัน่ คือ ผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ (Civil Code Article 364) 2
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ที่ได้จาํ นําลิขสิ ทธิ์น้ นั ยังคงสามารถใช้สิทธิในลิขสิ ทธิ์ได้เว้นแต่
สัญญาจํานําจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น และผูร้ ับจํานําลิขสิ ทธิ์อาจใช้สิทธิ เหนือเงินซึ่งจะ
จ่ายให้แก่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ สําหรับการโอนลิขสิ ทธิ์ หรื อการหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์
นั้น แต่ผรู ้ ับจํานําจะต้องยึดเงินนั้นก่อนที่จะได้มีการชําระเงิน 3
การโอนกรรมสิ ทธิ์ เพื่อเป็ นประกัน (Transfer as Security) นี้ไม่มีกฎเกณฑ์กาํ หนด
ไว้เฉพาะ แต่เป็ นการใช้การโอนสิ ทธิ ทั้งในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และตัวสิ ทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา แก่เจ้าหนี้เพื่อเป็ นประกัน เนื่องจากในการโอนนั้นไม่อาจระบุวา่
เป็ นการโอนเพื่อเป็ นประกันได้ จึงอาศัยการจดทะเบียนเช่นเดียวกับการโอนทัว่ ไป 4
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อเป็ นประกัน (License as Security) อาจถือได้ว่า การได้
รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็ นประกันการชําระหนี้อย่างหนึ่ง โดยเจ้าหนี้จะมีสิทธิ ใช้ โอน
หรื ออนุญาตให้ใช้สิทธิต่อไป (Sub-License) เมื่อลูกหนี้ผดิ นัด
11

12

13

14

Koziol, op. cit., p. 164.
2
Ibid.
3
Copyright Act (Act No. 48 of 1970), Article 66, Japanese Law Translation
Database System, Ministry of Justice, Japan (17 December 2010).
4
Y. Takaishi, Chiteki Shoyû-Ken Tanpo, Intellectual Property Rights as
Security (Tokyo, Japan: n.p., 1997), p. 156, อ้างจาก Koziol, op. cit., p. 164.
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4. การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญา 1
15

ได้แก่

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น มีวธิ ีการในการประเมิน (Approach) 3 ประเภท

1) Cost Approach คือ การประเมินราคาจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการสร้างสรรค์
หรื อประดิษฐ์ทรัพย์สินทางปั ญญานั้น (Historical Cost Approach) หรื อค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้
ในการสร้างสรรค์ หรื อประดิษฐ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลกั ษณะเท่าเทียมกันขึ้นมาแทน
(Replacement Cost Approach) วิธีการนี้มีขอ้ เสี ยเนื่องจากราคาที่ประเมินได้จะไม่สะท้อนถึง
รายได้ที่ทรัพย์สินทางปั ญญานั้นอาจสร้างขึ้น
2) Market Approach คือ การเปรี ยบเทียบราคากับ สิ นทรัพย์ซ่ ึงมีลกั ษณะใกล้เคียง
กันซึ่ งได้มีการซื้อขายกันในตลาด และใช้ราคาซื้อขายนั้นเพื่อเป็ นฐานในการประเมินมูลค่า
วิธีการนี้มีขอ้ ดี คือ มีความน่าเชื่อถือสู ง เนื่องจากเป็ นการอ้างอิงมูลค่าจากสิ นทรัพย์ที่ได้มี
การซื้อขายกันแล้วจริ งในตลาด อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นการยากที่จะหาสิ นทรัพย์ที่จะนํามา
เทียบราคาได้ เนื่องจากการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาส่ วนมากไม่ได้เปิ ดเผยรายละเอียด
แก่บุคคลภายนอก
3) Income Approach คือ การประเมินมูลค่าจากรายรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อมี
การใช้สินทรัพย์น้ นั ในทางธุรกิจ ข้อดีของวิธีการนี้ คือ จะเป็ นการประเมินถึงประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้จากสิ นทรัพย์อย่างแท้จริ ง แต่เนื่องจากเป็ นการประเมินรายรับที่คาดว่า
จะเกิดในอนาคตจึงทําให้อาจคลาดเคลื่อนได้ ถ้าสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจเปลี่ยนแปลงไป
ในขณะที่ถึงแนวทางการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสหรัฐอเมริ กา เห็นได้ว่า ในคดีแพ่งทัว่ ไป หน่วยงานหรื อผูท้ ี่มีอาํ นาจในการยึดหรื ออายัด
ทรัพย์สินทางปัญญามีการแบ่งแยกออกจากการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินทัว่ ไปอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ผูน้ าํ ยึดหรื ออายัดทรัพย์สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ ไป คือ ผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์ (Receiver)
ซึ่งเป็ นบุคคลที่ศาลแต่งตั้ง จึงต้องดําเนินการภายใต้คาํ แนะนําและคําสั่งศาล ส่ วนในคดี

Yasuyuki Ishii, Valuation of Intellectual Property (Japan: Japan Patent
Office, 2017), p. 22.
1
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ล้มละลาย หน่วยงานหรื อผูท้ ี่มีอาํ นาจในการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินทางปัญญา คือ ทรัสตี
(Trustee) ซึ่งต้องผ่านการอบรมในหลักสู ตร United States Trustee Program ที่อยูภ่ ายใต้
สังกัดของกระทรวงยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม การนํายึดหรื ออายัดทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างแน่ชดั ทําให้แนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ค่อนข้างหลากหลาย และมักจะอยูภ่ ายใต้คาํ แนะนําและคําสั่งของศาลเป็ นหลัก ทําให้มี
ความยืดหยุน่ และสามารถปรับใช้ในข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในแต่ละคดี เมื่อต้องการยึดหรื อ
อายัดทรัพย์สินทางปัญญา สิ่ งที่ฝ่ายเจ้าหนี้ตอ้ งทํา คือ การแสดงให้ศาลเห็นว่า ลูกหนี้มีสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาจริ ง โดยการแสดงหลักฐาน เช่น สําเนาที่คดั ถ่ายจาก United States
Patent and Trademark Office หรื อ United States Copyright Office หรื อ สัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อขอให้ศาลออกคําสั่งในการยึดหรื ออายัด โดยศาลอาจ
ออกคําสั่งให้มีการระงับการโอนทางทะเบียน หรื อคําสั่งให้ลูกหนี้โอนสิ ทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์หรื อทรัสตีกไ็ ด้
ส่ วนการศึกษาถึงแนวทางการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินทางปัญญาสหราชอาณาจักร
เห็นได้วา่ หน่วยงานหรื อผูท้ ี่มีอาํ นาจในการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินทางปัญญาในคดีแพ่ง
ทัว่ ไปกับในคดีลม้ ละลายมีความแตกต่างกัน ในคดีแพ่งทัว่ ไป ผูพ้ ทิ กั ษ์ทรัพย์ (Receiver)
จะทําหน้าที่นาํ ยึดหรื ออายัดทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้คาํ แนะนําและข้อตกลงที่ทาํ ขึ้น
กับศาล ส่ วนในคดีลม้ ละลาย ทรัสตีที่ถูกแต่งตั้งในขั้นต้นจะเป็ นเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
(Official Receiver) ซึ่งเป็ นเจ้าพนักงานของรัฐจากหน่วยงาน Insolvency Service ซึ่งต่อมา
เจ้าหนี้อาจขอต่อศาลเพือ่ แต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านล้มละลาย (Insolvency Practitioner)
เป็ นทรัสตีแทนได้ โดยผูท้ ี่จะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านล้มละลายต้องผ่านการทดสอบจาก Joint
Insolvency Examination Board และได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน ได้แก่
Insolvency Practitioners Association, Institute of Chartered Accountants in England
& Wales, Institute of Chartered Accountants in Ireland หรื อ Institute of Chartered
Accountants of Scotland เป็ นต้น อย่างไรก็ดี การนํายึดหรื ออายัดทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างแน่ชดั เช่นเดียวกัน หากฝ่ ายเจ้าหนี้
ต้องการนํายึดหรื ออายัดทรัพย์สินทางปั ญญา ต้องทําการสื บหาข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น United Kingdom Intellectual Property Office เพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่า
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ลูกหนี้มีสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาอยูจ่ ริ ง แล้วศาลจะออกคําสั่งระงับการโอนทาง
ทะเบียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ใช้ในการนํายึดจะขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของศาล
ในแต่ละคดีวา่ ต้องนํายืน่ เอกสารใดบ้างจึงเพียงพอต่อการนํายึดหรื ออายัด
จากการศึกษาถึงแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเห็นได้วา่
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและในสหราชอาณาจักร จะใช้แนวทางการผสมผสานของ
การประเมินมูลค่าเชิงปริ มาณและการประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพควบคู่กนั นอกจากนี้
ผูป้ ระเมินมูลค่าจะเลือกใช้การประเมินมูลค่าเชิงปริ มาณมากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อนํามา
เปรี ยบเทียบหามูลค่าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทรัพย์สินทางปั ญญาที่ตอ้ งการประเมิน ทั้งนี้
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจะขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้เป็ นหลัก
หากข้อมูลมีนอ้ ยหรื อไม่เพียงพอต่อการประเมินมูลค่าในแต่ละวิธีจะส่ งผลให้มูลค่า
ที่คาํ นวณได้มีความคลาดเคลื่อนจากมูลค่าที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินมูลค่าควรจะต้องผ่าน
การอบรมจากองค์กรที่กาํ หนดเพื่อเป็ นการรับรองมาตรฐานในการประเมินมูลค่า องค์กร
ที่เปิ ดการอบรมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า ได้แก่ American Institute of Certified Public
Accountants, American Society of Appraisers, Institute of Business Appraisers, National
Association of Certified Valuators and Analysts และ International Valuation Standards
Council เป็ นต้น
จากการศึกษาถึงแนวทางการจําหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาเห็นได้วา่ ในประเทศสหรัฐอเมริ กาไม่จาํ ต้องมีการจําหน่ายทรัพย์สินทางปั ญญาเสมอไป หากเจ้าหนี้และลูกหนี้
สามารถตกลงกันได้ อาจใช้วธิ ีการทําสัญญาโอนสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรื อทํา
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่เจ้าหนี้ นอกจากนี้ ในการจําหน่าย
ทรัพย์สินทางปัญญา อาจใช้วธิ ีการประมูลขายทอดตลาดแบบปิ ดราคาหรื อการประมูล
แบบเปิ ดเผยก็ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่เจ้าหนี้ อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ตอ้ งการจําหน่าย ลูกหนี้ได้ทาํ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิท้ งั ในฐานะผูอ้ นุญาตให้
ใช้สิทธิและผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ อาจเกิดผลกระทบในการจําหน่ายทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้ ซึ่งกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริ กาให้อาํ นาจแก่ทรัสตีใน
การยอมรับหรื อปฏิเสธสัญญา รวมทั้งการขออนุญาตต่อศาลเพื่อจําหน่ายทรัพย์สินทาง
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ปัญญาโดยไม่มีภาระติดพันได้ แต่กฎหมายมิได้ให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในคดีแพ่งทัว่ ไป
ในการยอมรับหรื อปฏิเสธสัญญา ดังเช่นคดีลม้ ละลาย
ส่ วนสหราชอาณาจักร ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถทําข้อตกลงโอนสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
ทางปั ญญาหรื อทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาแก่เจ้าหนี้ได้
เช่นเดียวกัน โดยวิธีการจําหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของศาลและ
ฝ่ ายเจ้าหนี้ ว่าวิธีใดให้ประโยชน์สูงสุ ดแก่เจ้าหนี้ อาจใช้วธิ ีการประมูลขายทอดตลาด
แบบปิ ดราคาหรื อการประมูลแบบเปิ ดเผยก็ได้ หากทรัพย์สินทางปั ญญาที่ตอ้ งการจําหน่าย
มีการทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ กฎหมายล้มละลายของสหราชอาณาจักรก็ให้สิทธิแก่
ทรัสตีในการเลือกยอมรับหรื อปฏิเสธสัญญาได้เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริ กา
เพียงแต่ความคุม้ ครองของคู่สัญญาฝ่ ายที่มิใช่ลูกหนี้จะน้อยกว่าประเทศสหรัฐอเมริ กา
5. การแก้ไขกฎหมายเพื่อขจัดอุปสรรคของการบังคับคดีกบั ทรัพย์ สินทางปัญญา
อุปสรรคที่สาํ คัญของการบังคับคดี คือ การข้ามเขตอํานาจศาล (Jurisdiction)
เนื่องจากกฎหมายได้กาํ หนดให้ศาลที่มีอาํ นาจในการบังคับคดี คือ ศาลที่ทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ต้ งั อยู่ ดังนั้น หากศาลยุติธรรมศาลหนึ่งศาลใดได้พิจารณาพิพากษาคดีแล้ว
ศาลเดียวกันนั้นย่อมมีอาํ นาจในการบังคับคดีในเขตอํานาจที่มีอยู่ แต่หากโจทก์ได้มีการสื บ
ทรัพย์แล้ว พบว่า ลูกหนี้ตามคําพากษาได้มีทรัพย์สินอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลอื่น ศาลที่ได้
พิจารณาพิพากษาคดีจะไม่มีอาํ นาจบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยูน่ อกเขตอํานาจ
ของศาล
ในกรณี น้ ี การบังคับคดีจาํ ต้องอาศัยอํานาจเพิ่มเติมอีกส่ วนหนึ่ง ตามกฎหมาย
ที่บญั ญัติไว้เกี่ยวกับการบังคับคดีแทน 1 กล่าวคือ กฎหมายได้กาํ หนดให้การบังคับคดีแทน
จะกระทําต่อเมื่อทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาอยูน่ อกเขตอํานาจของศาลที่ได้
พิจารณาและชี้ขาดตัดสิ นคดี ศาลที่มีอาํ นาจบังคับคดีแทน คือ ศาลมีมีเขตอํานาจในเขตพื้นที่
ที่ทรัพย์สินของลูกหนี้ต้ งั อยู่ สําหรับคดีแพ่ง
16
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แต่หากเป็ นกรณี ของคดีลม้ ละลาย ศาลล้มละลายกลาง มีอาํ นาจในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีท้ งั หมดที่เกี่ยวกับคดีลม้ ละลาย และเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีอาํ นาจ
จัดการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ท้ งั หมด จึงเป็ นอํานาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ลดขั้นตอน
ความยุง่ ยากในคดีแพ่งไปได้บางส่ วน ซึ่งส่ วนนี้เป็ นเอกลักษณ์ที่สาํ คัญ และส่ งผลให้
กระบวนการยุติธรรมเกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในกรณี ของทรัพย์สินทางปัญญา หากใช้การสันนิษฐานว่า ทรัพย์สินตั้งอยูท่ ี่ใด
ไปยึดโยงเอากับสถานที่จดทะเบียนแล้ว จะก่อให้เกิดผลประหลาดทางกฎหมาย และอาจ
เกิดข้อขัดแย้งอีกหลายประการเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย หากสันนิษฐานว่า ทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่มีทะเบียนทุกชนิดมีได้ยนื่ จดทะเบียน/ได้รับทะเบียน ตั้งอยู่ ณ สถานที่
จดทะเบียน (กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ ตั้งอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรี) จะเป็ น
การเพิ่มคดีความให้ศาลจังหวัดนนทบุรีอย่างผิดฝั่งผิดฝา แม้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
จะเป็ นส่ วนราชการที่มีอาํ นาจหน้าที่พิจารณารับจดทะเบียนก็ตาม แต่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาก็อาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินมอบอํานาจให้
สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดมีอาํ นาจรับคําขอแทนด้วย การตีความเรื่ องที่ต้ งั เอาจากแหล่งที่มา
หรื อสถานที่จดทะเบียนจะก่อให้เกิดปั ญหา และขัดกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เป็ นทรัพย์สินจับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) และจะต้องตีความขยายต่อไปว่า
สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดเป็ นสถานที่ยน่ื จดทะเบียนหรื อรับจดทะเบียนด้วยหรื อไม่อย่างไร
ซึ่งแท้จริ งแล้วสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดทัว่ ประเทศไม่มีอาํ นาจดุลยพินิจในการพิจารณา
คําขอใด ๆ แต่เป็ นการนําส่ งมาให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาทั้งหมด
ในการนี้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบคุณลักษณะเฉพาะและความโดดเด่นของกระบวน
ยุติธรรมในส่ วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความก็จะเห็นได้วา่ ศาลล้มละลายกลาง เป็ นศาลชํานัญพิเศษ จึงมีกฎหมายวิธีสบัญญัติหรื อกฎหมายวิธีพิจารณาความไว้เป็ นการเฉพาะ
ซึ่งไม่ได้แตกต่างกับศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่เป็ น
ศาลชํานัญพิเศษ มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาทั้งหมด
และในปัจจุบนั ยังไม่มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค
ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงเป็ นศาลเดียวที่มีอาํ นาจ
ทัว่ ราชอาณาจักร
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การแก้ไขกฎหมายที่สมเหตุสมผล โดยเป็ นการลดขั้นตอนที่ยงุ่ ยากไปพร้อมกับ
การเสริ มสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรื อเจ้าพนักงานงานพิทกั ษ์ทรัพย์ คือ การแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความ เพื่อยุบรวมควบอํานาจการบังคับของ
ศาลให้อยูใ่ นศาลเดียว กล่าวคือ การบังคับคดีในคดีแพ่ง และการจัดการทรัพย์สินใน
คดีลม้ ละลาย คงเดิมทุกประการ แต่หากมีการบังคับคดีแทน ซึ่งต้องอาศัยอํานาจศาลอื่น
ที่มิใช่ศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสิ นคดี และทรัพย์สินที่จะบังคับคดีน้ นั เป็ นทรัพย์สิน
ทางปั ญญา การแก้ไขกฎหมายสมควรกระทําไปเพื่อให้ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีอาํ นาจวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นว่าเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรื อไม่ ทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียน และให้มีอาํ นาจบังคับคดีแทน
เพื่อเป็ นการขจัดปัญหาการสันนิษฐานว่า ทรัพย์สินทางปัญญาของลูกหนี้น้ นั ตั้งอยูแ่ ห่ง
หนใดราชอาณาจักร
การแก้ไขกฎหมายในลักษณะดังกล่าว เป็ นการแก้ไขเพื่อให้สอดรับกับลักษณะ
ของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุม้ ครองตามหลักดินแดน ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทย
เป็ นลักษณะของรัฐเดี่ยว การให้ความคุม้ ครองในฐานะทรัพย์สินทางปั ญญาย่อมได้รับ
ความคุม้ ครองทัว่ ราชอาณาจักร ไม่ต่างจากศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางที่ขณะนี้มีเขตอํานาจทัว่ ราชอาณาจักร อีกทั้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังสามารถสื บพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
(Video Conference) ภายใต้ความร่ วมมือจากศาลจังหวัด ซึ่งการบริ หารจัดการในรู ปแบบนี้
สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่ออํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และลดขั้นตอนให้แก่
เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้
ศาลจังหวัดระยองบังคับคดีแทน
ศาลจังหวัดชลบุรี วินิจฉัยชี้ ขาด 
ในส่ วนของสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์
ตัดสิ นคดีและบังคับคดีทรัพย์สิน
ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ของลูกหนี้ที่อยูใ่ นเขตอํานาจ
 บังคับคดีแทนในส่ วนของทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพที่ 13 การอาศัยเขตอํานาจศาลชํานัญพิเศษเข้ามาช่วยบังคับคดีเฉพาะส่ วนที่เป็ น
ทรัพย์สินทางปัญญาของลูกหนี้
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แม้วา่ กรมบังคับคดีจะเป็ นส่ วนราชการที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กฎหมายวิธีสบัญญัติในการบังคับคดีหรื อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และอยู่
ในวิสัยที่สามารถแก้ไขกฎหมายได้ แต่หากการแก้ไขกระทําได้โดยยาก กรมบังคับคดี
ยังคงมีทางเลือกอื่น เพื่อให้มีกฎหมายไว้รองรับการปฏิบตั ิงานกรณี บงั คับคดีกบั ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา คือ การแก้ไขกฎหมายวิธีสบัญญัติที่เป็ นกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 1 เพื่อเพิ่มอํานาจให้ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางสามารถวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นว่าเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาหรื อไม่ ทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียน และให้มีอาํ นาจบังคับคดีแทน
นอกจากนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ฉบับดังกล่าว 2 ได้เปิ ดช่องให้อธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยอนุมตั ิประธานศาลฎีกาออกข้อกําหนดได้ (มาตรา 30) และเคยได้มีการใช้
ช่องทางนี้มาแล้ว 3 ซึ่งข้อกําหนดเช่นว่านี้มีลกั ษณะเป็ นกฎหมายวิธีสบัญญัติหรื อ
กฎหมายวิธีพิจารณาความ นับว่าเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่กรมบังคับคดีสามารถขอความ
อนุเคราะห์จากศาลยุติธรรมเพื่อให้ออกกฎหมายในระดับอนุบญั ญัติเพื่อใช้สาํ หรับการ
บังคับคดีแทนในกรณี บงั คับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญา
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พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และ
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558.
2
เรื่ องเดียวกัน.
3
ข้อกําหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540.
1
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6. การสร้ างกระบวนการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินทางปัญญาภายใต้ การกํากับดูแลของ
กรมทรัพย์ สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นส่ วนราชการที่ดูแลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
มากที่สุด ส่ วนกรมวิชาการเกษตรดูแลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพียงฉบับเดียว
กรมทรัพย์สินทางปั ญญาจึงเป็ นส่ วนราชการที่เหมาะสมที่สุดในการกํากับดูแลกระบวนการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ทว่า ปัจจุบนั ภาครัฐมีรายจ่ายที่ค่อนข้างสู ง การตั้ง
ส่ วนราชการขึ้นมากํากับดูแลใหม่อาจใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาศาล ไม่คุม้ ค่าที่รัฐ
จะลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ได้ถ่ายโอนภารกิจ
ในการพิจารณากรอบอัตรากําลังของส่ วนราชการไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงมีอาํ นาจกรอบอัตรากําลังของ
ส่ วนราชการ เมื่อพิจารณาแนวโน้มการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงภายในส่ วนราชการที่ผา่ นมา
ก็พบว่า สํานักงาน ก.พ.ร. มีท่าทียกระดับข้าราชการให้จ๋ิวแต่แจ๋ ว น้อยแต่ดี ลดจํานวน
ข้าราชการสายทัว่ ไป งดบรรจุลูกจ้างประจํา สนับสนุนให้ใช้ระบบพนักงานราชการทดแทน
อัตรากําลังคนเกษียณอายุราชการไป เพิม่ ความสําคัญให้ขา้ ราชการสายวิชาการ (ข้าราชการ
ที่บรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริ ญญาตรี ข้ ึนไป) กระบวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาจึงมิสมควรใช้หนทางที่เป็ นการสร้างส่ วนราชการขึ้นมาใหม่เพื่อทําหน้าที่
คณะผูว้ จิ ยั พบว่า ปั จจุบนั ยังไม่มีการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแท้จริ ง
แม้แต่กรณี เดียว มีเพียงความพยายามหลายครั้งหลายคราที่ไม่ประสบความสําเร็ จ เนื่องด้วย
กฎหมายมิได้มีการบัญญัติวธิ ีการให้ชดั เจน เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ยอ่ มไม่ตีความกฎหมายขยายออกไปในวงกว้าง เมื่อการทํางานเกิดอุปสรรค โจทก์
ผูแ้ ทนโจทก์ หรื อทนายความของโจทก์ยอ่ มถอดใจ ไม่ดาํ เนินการบังคับคดีกบั ทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อไป
ในการนี้ คณะผูว้ จิ ยั พบว่า การบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ
ล้วนแล้วแต่มีการประเมินมูลค่าแทบทั้งสิ้ น ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดี ก่อให้เกิดความโปร่ งใส ทว่า
สําหรับประเทศไทยแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดสามารถทําการประเมิน
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มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และประเทศไทยอยูใ่ นสภาวะที่มิสมควรสร้างส่ วนราชการ
ขึ้นมาใหม่ในการทําหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา ได้เอื้อเฟื้ อข้อมูลที่มีค่า ทําให้คณะผูว้ จิ ยั พบว่า ทรัพย์สิน
ทางปัญญาในปัจจุบนั ได้ถูกนํามาประเมินมูลค่าในภาคเอกชนเพื่อใช้เป็ นหลักประกัน
ทางธุรกิจ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นผูด้ ูแล
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พร้อมนําส่ งข้อมูลการขึ้นทะเบียนหลักประกัน
ทางธุรกิจให้แก่กรมทรัพย์สินทางปั ญญาเพื่อบันทึกไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งปัจจุบนั ได้มี
การนําเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนเป็ นหลักประกันทางธุ รกิจแล้ว จํานวน 2 เครื่ องหมาย
กรณี การจดทะเบียนหลักประกันทางธุ รกิจอาศัยการประเมินมูลค่าจากภาคเอกชน
ยิง่ ตอกยํ้าให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญาของไทย สมควร
กระทําโดยภาคเอกชน จึงจะได้รับการยอมรับจากภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสมควรมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเป็ นการทัว่ ไปด้วย
เพื่อก่อให้เกิดความมัน่ ใจให้แก่ประชาชน สํานักส่ งเสริ มการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนเพื่อส่ งเสริ ม
ภาคธุรกิจอยูเ่ ป็ นระยะ จึงมีขอ้ มูลให้แก่คณะผูว้ จิ ยั ว่า มีภาคเอกชน 2 หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาได้ และให้ความร่ วมมือกับ สํานักส่ งเสริ มการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา บ่อยครั้ง
นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ยังพบว่า การบังคับคดีกบั หลักทรัพย์ซ่ ึงอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์กผ็ า่ นการประเมินมูลค่าจากภาคเอกชน โดยที่ภาคเอกชนนั้นได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ข้อมูลโดยรวมทั้งหมดจึงสอดคล้องต้องกันไปในทิศทางเดียว คือ การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการบังคับคดี จําต้องประเมินมูลค่าโดยภาคเอกชน และ
สมควรอย่างยิง่ ที่กรมทรัพย์สินทางปั ญญาจะสร้างระเบียบขึ้นมากํากับดูแลมาตรฐาน
การประเมินมูลค่า เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ไปพร้อมกับการสร้างกระบวนวิธีบงั คับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญาที่สะดวกรวดเร็ว

258
7. กระบวนวิธีการขายทอดตลาด
จากการศึกษาขอคณะผูว้ จิ ยั ในระดับสหภาพยุโรป (EU Level) จะมีคณะกรรมาธิ การสหภาพยุโรป (the European Commission)โดยคณะกรรมการทัว่ ไป (DGs) จะมีหน้าที่
ศึกษาและจัดตั้งกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญหลากหลายแขนงกับประเด็นสิ นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ าง
Intangibles และทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital) รวมทั้งทรัพย์สินทางปั ญญาและสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญา (IP and IPRs) เพื่อจะได้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางในทรัพย์ประเภทนี้
ทั้งในแง่การประเมินราคา ก่อนการโอนสิ ทธิต่าง ๆ ทั้งทางแพ่งและล้มละลายให้มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดและในแต่ละประเทศในของยุโรปจะมีหน่วยงานองค์กรที่ดูแลเรื่ อง
การขายทอดตลาดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจน อย่างเช่น ประเทศเยอรมัน จะมี IP
Auctions GmbH ทําหน้าที่ขายทอดตลาด มี German IP Valuation Group เป็ นผูป้ ระเมินราคา
เป็ นต้น ประเทศฝรั่งเศสมีระดับกฎหมายภายในเกี่ยวกับวิชาชีพผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตอ้ งมี
การอบรม การสอบคัดเลือก เช่น พนักงานบังคับคดี ทนายความสิ ทธิ บตั ร และผูเ้ ชี่ยวชาญ
การขายทอดตลาด (France: A Collection of National Legislation on Intellectual Property
and Legal Experts, the Patent Attorneys and Experts in Public Auctions 2004)
ในขณะที่การบังคับคดีของไทยในที่ผา่ นมาทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีการประเมิน
ราคามาจากกรมธนารักษ์แต่เรี ยกกันติดปากกันว่า ราคาประเมินกรมที่ดินนั้น เป็ นราคา
ประเมินที่อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการของภาครัฐในการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ตามเขตพื้นที่และทําเล ซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือค่อนข้างสู ง และถูกใช้เป็ นมาตรฐานกลาง
แต่สาํ หรับภาคเอกชนแล้ว ราคาประเมินดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็ นราคาที่ค่อนข้างตํ่า
มิใช่ราคาที่ซ้ือขายกันในท้องตลาดอย่างแท้จริ ง ทําให้ประเด็นเรื่ องราคาประเมินของ
กรมธนารักษ์หรื อราคาประเมินกรมที่ดินมักถูกคัดค้านก่อนการขายทอดตลาดอยูเ่ สมอ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงราคาประเมินที่กระบวนการบังคับคดีตอ้ งนําไปใช้
กับการขายทอดตลาดแล้ว ก็จะพบว่า “การประเมินมูลค่า” เป็ นสิ่ งสําคัญสู งสุ ดต่อการให้
ราคา และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดเมื่อขายทอดตลาดได้ราคาที่สูงที่สุดและเป็ นธรรม ทว่า
การประเมินมูลค่ากลับไม่ใช่เรื่ องง่ายต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ของการคํานวณให้เหมาะสม
แก่ทรัพย์สินแต่ละรู ปแบบ และต้องอาศัยความชํานาญของผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทํางาน
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เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรู ปแบบโดยเฉพาะทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีท้ งั
ระบบจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนซึ่งมีความยากง่ายและซับซ้อนแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับปั จจัยหลายอย่างในช่วงระยะเวลานั้น
สําหรับการบังคับคดีของไทย เจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในตําแหน่งนิติกร จะทําหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงานบังคับคดีตามกฎหมายในการยึด
ทรัพย์สินและนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาด โดยอาศัยการประเมินราคาตามสภาพ
สังหาริ มทรัพย์ที่พบ แต่สาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะทําการนําเอาราคาประเมินที่เจ้าหนี้
ตามคําพิพากษาได้นาํ ส่ งตอนตั้งเรื่ องบังคับคดีมาใช้เป็ นราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีเอง ไม่มีการปรับเพิม่ หรื อลดลงแต่อย่างใด และใช้ราคาดังกล่าวเป็ นราคาใน
การเริ่ มการขายทอดตลาด หากแต่กรณี ทรัพย์สินทางปัญญากระบวนวิธีการขายทอดตลาด
ของการบังคับคดีกเ็ ช่นกัน กฎหมายในยุคใหม่มกั นิยมปรับแก้ไปในทิศทางการของ
การลดขั้นตอนหรื อวิธีการที่ไม่จาํ เป็ นออกไป เพราะความล่าช้าเป็ นเหตุแห่ งความอยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม การลดขั้นตอนต้องไม่เป็ นการทําให้คู่ความฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดเสี ยสิ ทธิ
การขายตลาดที่เป็ นหนึ่งในกระบวนการบังคับคดีของไทยนั้น พึ่งพาราคาประเมินเป็ น
สําคัญมาแต่เนิ่นนาน อาจถึงเวลาที่จะต้องทบทวนใหม่วา่ การขายทอดตลาดแบบเดิม
แต่เพียงอย่างเดียว เพียงพอต่อการบังคับคดีในยุคสมัยใหม่หรื อไม่ อย่างไรหรื อควรมี
หน่วยงานเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเช่นในกลุ่มสหภาพยุโรป อาจเป็ นสมาคม องค์กร
ตามความเหมาะสมเพราะแนวโน้มในอนาคตไม่เพียงแต่ทรัพย์สินทางปั ญญาเท่านั้น
ที่สามารถบังคดีได้แต่ยงั มีสิทธิอื่น ๆ ที่ตอ้ งการผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นกัน
หากในกรณี ที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่ได้ประสงค์สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็ นเจ้าของ จะเป็ นกรณี ที่ยงั คงต้องพึ่งพาการขายทอดตลาด
แบบเดิม โดยมีกระบวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาโดยภาคเอกชนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ เพื่อนําเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาชําระหนี้ตาม
คําพิพากษา
ก่อให้เกิดคําถามว่า หากเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ประสงค์ได้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาเป็ นเจ้าของขึ้นมา ในราคาที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่ าย นัน่ คือ
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ราคาที่เป็ นธรรมแล้ว แต่กฎหมายไม่เปิ ดช่องในส่ วนนี้ไว้ ทําไมต้องใช้วธิ ีการขายทอดตลาด
แบบเดิมที่สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ
เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศแล้ว พบว่า มีกรณี ที่เจ้าหนี้ตาม
คําพิพากษาประสงค์ที่จะได้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เมื่อการโต้แย้งในประเด็นของราคาทรัพย์สินทางปั ญญาสิ้ นสุ ดลง ทั้งสองฝ่ ายพึงพอใจ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี/เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียน (เฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาที่มีระบบจดทะเบียน) การขายทอดตลาดจึงไม่
จําเป็ นอีก
แนวคิดสมัยใหม่ในส่ วนนี้เป็ นการขจัดระบบมาตรฐานเดียวใช้กบั ทุกกรณี (One
Size Fits All) ซึ่งมิได้สร้างผลดีให้แก่ทุกฝ่ าย และอาจไม่ตรงความต้องการ ควบคู่ไปกับ
การลดขั้นตอนหรื อลดภาระทางภาครัฐให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี/เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
เมื่อกฎหมายไทยมาถึงยุคที่ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน มีการปรับแก้ขอ้ กฎหมายเพื่อให้
รองรับต่อการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทางปัญญาของไทยแต่ขอ้ กฎหมายดังกล่าวเป็ น
เพียงการเปิ ดช่องให้การบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเป็ นสิ่ งที่สามารถ
กระทําได้เท่านั้น และกระทําได้เท่าที่สภาพแห่งกฎหมายเปิ ดช่อง ในส่ วนบังคับคดีเอา
กับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตามประมวลวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 308 และ 309 การปฏิบตั ิงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังคงต้องอาศัย
กฎหมายฉบับอื่นอีก ต้องมีการทําความเข้าใจในทรัพย์สินทางปั ญญาของไทยตามกฎหมาย
แต่ละฉบับ หากการประเมินมูลค่าตามหลักการและทฤษฎีไม่สามารถจับต้องและปฏิบตั ิ
ได้จริ ง ประเทศไทยอาจต้องนํากระบวนการประเมินมูลค่าที่มีอยูเ่ ดิมมาปรับเปลี่ยนและ
สร้างเป็ นวิธีใหม่ วิธีเฉพาะในการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินทางปั ญญาของไทย ให้
กลายเป็ น “การประเมินมูลค่าทางเลือก” หรื อ “การประเมินมูลค่าวิธีเฉพาะ” และการขาย
ทอดตลาด
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ราคาประเมิน โดยเอกชน
ที่มีมาตรฐาน

 ขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้ตามคําพิพากษา


ตีใช้หนี้ตามคําพิพากษา

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับแจ้ง
การบังคับสิ ทธิทางทะเบียน
(มีการจดทะเบียน)
เครื่ องหมายการค้า
สิ ทธิบตั ร

ไม่ มกี ารจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค้า ชื่อทางการค้า
ลิขสิ ทธิ์

ภาพที่ 14 แนวทางการบังคับคดีกบั ทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีระบบการจดทะเบียน
และไม่มีระบบการจดทะเบียน โดยใช้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปั ญญา
การสร้างระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) หรื อกระบวนวิธีการเฉพาะ คือ การใช้
เหตุผลทางกฎหมาย ยอมรับตรรกะที่พิสูจน์ได้ชดั เจนแล้วว่า กระบวนวิธีเดียวไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมให้แก่ทุกฝ่ ายได้เสมอไป ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสมควรได้รับการแก้ไข เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีกระบวนวิธีบงั คับคดีทางเลือก
(Alternative Legal Execution) สามารถดําเนินการด้วยวิธีการที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะต่อ
ทรัพย์สินที่คุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากทรัพย์สินทัว่ ไป เช่น ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ไม่มี
ระบบทะเบียนในประเทศไทยที่จะทําการขายทอดตลาดจะต้องกระทําก่อนศาลมี
คําพิพากษา เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
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มาตรา 277 เพื่อยืน่ คําขอฝ่ ายเดียวโดยทําเป็ นคําร้องให้ศาลทําการไต่สวนลูกหนี้ตาม
คําพิพากษาหรื อบุคคลอื่นที่เชื่อว่าอยูใ่ นฐานะที่จะให้ถอ้ ยคําอันจะเป็ นประโยชน์ได้
หากเจ้าหนี้ตามคําพิพากษามีเหตุอนั สมควรเชื่อได้วา่ ลูกหนี้ตามคําพิพากษามีทรัพย์สิน
ที่จะต้องถูกบังคับคดีมากกว่าที่ตนทราบ หรื อมีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีแต่ไม่ทราบ
ว่า ทรัพย์สินนั้นตั้งอยูห่ รื อเก็บรักษาไว้ที่ใด หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ทรัพย์สินใดเป็ น
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรื อไม่ ถ้าหากผูร้ ับหมายเรี ยกขัดขืนก็ยอ่ มมีความผิดฐานละเมิด
อํานาจศาลเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ให้
อํานาจแก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในการร้องขอต่อศาลให้ลูกหนี้ตามคําพิพากษาโอนสิ ทธิ
ทางทะเบียนให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใด ในส่ วนนี้คณะผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า
ควรแก้ไข หรื อมีระเบียบ ที่รองรับและเปิ ดช่องให้สามารถกระทําได้เพื่องานต่อ
การบังคับคดีต่อไป ซึ่งต่างจากในสหรัฐอเมริ กาและในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ผวู ้ จิ ยั ศึกษา
ให้สามารถทําได้โดยการร้องขอต่อศาล
ปลายทางของการบังคับคดีในลักษณะนี้ อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการนําทรัพย์สินทาง
ปัญญามา “ตีใช้หนี้” ตามคําพิพากษา เช่นเดียวกับที่เคยมีกรณี เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ซึ่งได้ผลลัพธ์ คือ การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของทรัพย์สินทางปัญญาที่พ่ ึงพาระบบการจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรับแจ้งสําหรับทรัพย์สินทางปั ญญาที่ไม่มี
ทะเบียน ที่ผา่ นการวินิจฉัยเบื้องต้นจากศาลมาแล้ว
กรมบังคับคดีของไทยเป็ นส่ วนราชการหลักที่ทาํ หน้าที่ขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมา
ชําระหนี้ตามคําพิพากษา ครอบคลุมแทบทุกคดีในประเทศ นับว่าเป็ นภารกิจที่หนักหนา
สาหัส แต่หากมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อรองรับการนํา
ทรัพย์สินทางปัญญามาตีใช้หนี้ตามคําพิพากษาทดแทนการขายทอดตลาดแบบทัว่ ไป
ย่อมเป็ นการเปิ ดช่องทางส่ วนราชการอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในส่ วนนี้ไปได้โดยปริ ยาย
ไม่วา่ จะเป็ นการนําทรัพย์สินทางปัญญาของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไปนําออกขายใน
ระบบตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (www
.thaiipmart.com) ซึ่งเปิ ดขายตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อการจัดให้มีการขายทอดตลาดในงาน
มหกรรมทรัพย์สินทางปั ญญา (IP Fair) ของกรมทรัพย์สินทางปั ญญาที่จดั เป็ นประจํา
ทุกปี
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ภาพที่ 15 ช่องทางการนําทรัพย์สินทางปัญญาของลูกนี้ออกขายเพื่อตีใช้หนี้ โดยใช้
ระบบตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (www.thaiipmart.com) หรื อใช้การขาย
ทอดตลาดในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นอกเหนือจากการทอดตลาดแบบปกติ
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โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง (CIPIT Court Young Ambassador Award)
เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 72 จากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

