
 

วิธีกำรสมคัร 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์สมคัรเขา้ร่วมสมัมนาไดท่ี้เว็บไซต ์: www.ipat.or.th  

และโอนเงินค่าสมคัรจ านวน 1,800 บาท เขา้บญัชีสมาคมทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งประเทศไทย 

ธนำคำรไทยพำณิชย ์สำขำถนนสำทร บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 101-230632-5   

แลว้ส่งใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินผ่ำนทำงอีเมลห์รือโทรสำรไปท่ี : 

สมำคมทรพัยส์ินทำงปัญญำแห่งประเทศไทย  

เลขท่ี 140 อาคารวนัแปซิฟิค เพลส ชั้น 9 หอ้ง 909 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท ์02-254-8858   โทรสาร 02-254-2550   อีเมล ์ipat@ipat.or.th 

***สมาคมทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าสมัคร*** 
 

ใบสมัครเข้ำร่วมกำรสัมมนำ  

 “AEC: ควำมทำ้ทำยของธุรกิจไทยในกำรใชท้รพัยส์ินทำงปัญญำ 

เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

วนัพฤหสับดีที่  21  กุมภำพนัธ ์ 2556 

 

(เขียนตวับรรจงและกรอกขอ้มลูใหค้รบทุกช่อง) 

 นาย/นาง/น.ส.                                                  

Name (Mr./Mrs./Miss)  

ต าแหน่ง    

Position      

บริษัท/หจก./รา้น  

Company/Name     

ท่ีอยู ่ 

     รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์ โทรสาร  

    E-Mail     

       

    มีความประสงคส์มคัรเขา้ร่วมการสมัมนาในครั้งน้ี โดยไดแ้นบหลกัฐานการโอนเงินค่าสมคัรมาพรอ้มน้ี 

 

           ลงชื่อ  

           วนัท่ี 

 

    
                       
 
 

 
 

สมำคมทรพัยส์ินทำงปัญญำแห่งประเทศไทย 

ร่วมกบั กรมทรพัยส์ินทำงปัญญำ 
 

ขอเชิญเขำ้ร่วมกำรสมัมนำทรพัยส์ินทำงปัญญำแห่งปี 2556 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

วนัพฤหสับดีที่  21  กุมภำพนัธ ์ 2556 

เวลำ 08.30-16.30 น. 

ณ หอ้ง Ballroom 2 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท 

“AEC: ควำมทำ้ทำยของธุรกิจไทยในกำรใชท้รพัยส์ินทำงปัญญำ 

 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั” 



ก ำหนดกำรสมัมนำ 
 
 

     

 
 
 
 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-08.45 น.  กลำ่วรำยงำน  

 โดย นายสตัยะพล  สจัจเดชะ  นายกสมาคมทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศไทย 

08.45-09.15 น.  กลำ่วเปิดกำรสมัมนำและบรรยำยพิเศษ “ทรพัยสิ์นทำงปัญญำกบั AEC: 

 ส ำรวจควำมพรอ้มของไทยกบัเพ่ือนบำ้น” 

 โดย นางปัจฉิมา ธนสนัติ อธิบดีกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา   

09.15-10.15 น.  กำรเตรียมพรอ้มดำ้นกฏหมำยก่อนเขำ้สู่ AEC ของกรมทรพัยสิ์นทำงปัญญำ  

 โดย นายสมศกัด์ิ พณิชยกุล  รองอธิบดีกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 

10.15-10.30 น. พกัรบัประทำนอำหำรว่ำง  

10.30-12.00 น. ใชท้รพัยสิ์นทำงปัญญำเป็นกลไกขบัเคล่ือนธุรกิจใน AEC อยำ่งไร: มุมมอง 

 ของนกักฏหมำยและนกัวิชำกำรดำ้นทรพัยสิ์นทำงปัญญำ  

โดย 1. นายบุญมา เตชะวณิช ศาตราภิชาน คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

    และกรรมการเคร่ืองหมายการคา้  

  2. ดร.สุทธิพล  ทวีชยัการ  กรรมการ กสทช. 

ด าเนินการสมัมนาโดย: นางดารานีย ์วจันะวุฒิวงศ ์

12.00-13.00 น.    พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั   

13.00-14.30 น. ใชท้รพัยสิ์นทำงปัญญำเป็นกลไกขบัเคล่ือนธุรกิจใน AEC อยำ่งไร: มุมมอง 

 ภำคธุรกิจ  

  โดย  1. นายยิ่งยง ตนัธนพงศพ์นัธ ์บริษัท ปนูซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)      

  2. นางสาวรดีมาดา มุ่งการดี  บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 ด าเนินการสมัมนาโดย:  นายพิเศษ  จียาศกัด์ิ 

14.30-14.45 น. พกัรบัประทำนอำหำรว่ำง 

14.45-16.30 น. อภิปรำย “AEC: ควำมทำ้ทำยของธุรกิจไทยในกำรใชท้รพัยสิ์นทำงปัญญำ 

เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั”  

โดย 1. นางพวงรตัน์ อศัวพิศิษฐ ์ ท่ีปรึกษา สวทน. 

  2. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพนัธ ์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 3. นายฤทธิรงค ์บุญมีโชติ บริษัท ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส ์จ ากดั(มหาชน) 

 ด าเนินการอภิปรายโดย: นายโกวิท  สมไวย ์

 

 
 

 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศจะกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ASEAN 

Economic Community (AEC)] ในปี 2558 เป้าหมายคือใหอ้าเซียนมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั และมีการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี อนัจะส่งผลใหอ้าเซียนเป็นตลาดและ

ฐานการผลิตเดียวกนัท่ีมีความแข็งแกร่ง ประเทศไทยน่าจะไดป้ระโยชน์จาการขยายการส่งออกและเพิ่มโอกาส

ทางการคา้ โดยอาศยัจุดแข็งดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ีตั้งทางภูมิศาตร์ท่ีเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาค ทักษะความ

เชี่ยวชาญของแรงงานฝีมือ รวมทั้งโครงสรา้งพื้ นฐานต่างๆ  อย่างไรก็ดี การแข่งขนักนัในภูมิภาคก็ย่อมสูงขึ้ น

เช่นกนั และไทยก็มีจุดอ่อนหลายประการ เช่น ความพรอ้มของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะที่เป็นรายเล็ก ความทา้

ทายคือ ท าอย่างไรผูป้ระกอบการไทยจะมีความสามารถในการแข่งขนัใน AEC มากขึ้ น 

 

 สมาคมทรพัยสิ์นทางปัญญาฯและกรมทรพัยสิ์นทางปัญญาเห็นว่า ทรัพยสิ์นทางปัญญาจะเป็นกลไกส าคญัท่ี

จะช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทยในAEC จึงไดร่้วมกนัจดัสมัมนา เร่ือง “AEC: 

ความทา้ทายของธุรกิจไทยในการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” ขึ้ น ในวันท่ี 21 

กุมภาพนัธ ์2556  ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อแนะน าและกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการไทย

น าทรัพยสิ์นทางปัญญามาใชอ้ย่างจริงจัง เพื่อสรา้งศักยภาพและความพรอ้มในการกา้วเขา้สู่ตลาด AEC ท่ีมี

ประชากรเกือบ 600 ลา้นคน รวมทั้งเป็นการใหค้วามรูแ้ก่นักปฏิบติัและบุคคลากรดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

เพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัความทา้ทายใหม่น้ี 

 

 การสมัมนาน้ีเป็นการสมัมนาแบบเขม้ขน้ โดยในหวัขอ้ “ใชท้รพัยสิ์นทางปัญญาเป็นกลไกขบัเคล่ือนธุรกิจใน 

AEC อย่างไร” น้ัน ไดเ้ชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงจากภาคเอกชน ภาควิชาการ และท่ี

ปรึกษากฎหมายดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญามาน าเสนอมุมมองและแนะน ากลยุทธ์ว่า ธุรกิจไทยจะน าทรัพยสิ์น

ทางปัญญามาเป็นกลไกขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อแข่งขนักบัประเทศอื่นไดอ้ย่างไร 
 

 ส าหรับหัวขอ้สุดทา้ยซ่ึงเป็นการอภิปรายเร่ือง “AEC: ความทา้ทายของธุรกิจไทยในการใชท้รัพย์สินทาง

ปัญญาเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั” น้ัน จะเป็นการระดมสมอง ช่วยกนัเสนอแนะการเลือกใชท้รัพยสิ์นทาง

ปัญญาอย่างเหมาะสมและเป็นรปูธรรม โดยผูด้ าเนินการอภิปรายจะเป็นผูต้ั้งค าถาม ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาสามารถ

ตั้งค าถามไดโ้ดยตรงเช่นกนั 

 
 

ผูผ้ลิตสินคา้ ผูส่้งออก ผูป้ระกอบธุรกิจบริการ นักปฏิบติัและบุคคลากรดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา จ านวน

ประมาณ 150 คน โดยผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะไดร้ับความรูว้่าประเทศไทยและเพื่อนบา้นไดเ้ตรียมการเร่ือง

ทรพัยสิ์นทางปัญญาก่อนเขา้สู่ AEC อย่างไร รวมทั้งไดร้บัค าแนะน าอย่างเขม้ขน้ว่าธุรกิจไทยและนักปฏิบติัดา้น

ทรพัยสิ์นทางปัญญาควรเตรียมพรอ้มอย่างไร 

 

  
ค่าสมคัรเขา้ร่วมการสมัมนา ท่านละ 1,800 บาท  ปิดรบัสมคัรเมื่อท่ีนัง่เต็ม 

 

 

หลกัการและเหตุผล 

กลุ่มเป้าหมายและประโยชนที์่ไดร้บั 

 

ค่าใชจ่้าย 

“AEC: ควำมทำ้ทำยของธุรกิจไทยในกำรใชท้รพัยสิ์นทำงปัญญำ 

 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั” 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2556 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ หอ้ง Ballroom 2 โรงแรม เอส 31 สุขมุวิท 


