
รายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2555 
สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย 

วนัจันทร์ที ่ 25  มถุินายน 2555  เวลา  14.30-15.15 น. 
ณ. ห้องประชุมออดิทอเรียม ช้ัน 26 อาคารศุภาลยัแกรนด์ทาวเวอร์ 

บริษทั ติลลกิแีอนด์กบิบินส์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 1011 ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

*************************************** 
 

ผูม้าประชุม 
1. นายสัตยะพล   สัจจเดชะ  นายกสมาคมฯ  
2. นางดารานีย ์  วจันะวฒิุวงศ ์ เลขาธิการสมาคมฯ  
3. นายโกวทิ   สมไวย ์  กรรมการสมาคมฯ 
4. นางสาวกลัยารัตน์   ชินศรีวงศก์ลู  กรรมการสมาคมฯ 
5. ดร.พนูเดช   ไกรฤทธ์ิ  กรรมการสมาคมฯ 
6. ม.ล.พรรธนฉตัร  สวสัดิวฒัน์  กรรมการสมาคมฯ 
7. นายสุทธิศกัด์ิ  ประศาสน์ครุการ  กรรมการสมาคมฯ 
8. นายพิเศษ   จียาศกัด์ิ   กรรมการสมาคมฯ 
9. นางสาวรตินุช   กา้วหนา้ชยัมงคล กรรมการสมาคมฯ 
10. นางสาวยิง่ลกัษณ์  ไกรฤกษ ์  กรรมการสมาคมฯ 
11. นายชาญสิญจ ์   ตั้งบูรณากิจ  กรรมการสมาคมฯ 
12. นายไพบูลย ์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการสมาคมฯ 
    

ผูไ้ม่มาประชุม  
1. นายเทียนชยั   ป่ินวเิศษ  อุปนายกสมาคมฯ (ลาออก) 
2. นางสาวอินเมง  แซ่หวอ่ง  กรรมการสมาคมฯ 
3. นางสาวเอกดรุณ  ศรีสนิท   กรรมการสมาคมฯ 

 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

สมาชิกประเภทตลอดชีพและรายปี  จ  านวน    315  ท่าน 
กรรมการมาประชุมจ านวน   12     คน  ไม่มาประชุมจ านวน    2    คน  และสมาชิกเขา้ร่วมประชุม 

จ านวน    101     คน   จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด      315         คน  ครบองคป์ระชุม 
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เร่ิมประชุมเวลา   14.30  น. 

นายสัตยะพล  สัจจเดชะ นายกสมาคมทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุม  
และมอบหมายใหน้างดารานีย ์   วจันะวฒิุวงศ ์ เลขาธิการสมาคมฯ   เป็นผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 
 1.1  การลาออกของกรรมการสมาคมฯ 

ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมทราบวา่เน่ืองจากคุณเทียนชยั  ป่ินวิเศษ ต าแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ ไดรั้บพระ
บรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ด ารงต าแหน่งผูพ้ิพากษาสมทบศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง ซ่ึงจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี  จึงขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งอุปนายกสมาคมฯ ซ่ึง
ประธานฯไดท้ าหนงัสือขอบคุณ คุณทียนชยั ป่ินวิเศษ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ซ่ึงสมาคมฯไดมี้การประชุมร่วมกนั
เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมฯ แทนต าแหน่งท่ีว่างลงเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ และจะไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดในวาระอ่ืนๆ ต่อไป 

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบ  
  
ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ. 2554 
 

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ. 2554  ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2554 
ณ. ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 ศุภาลยัแกรนด์ทาวเวอร์ บริษทั ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั  ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทพ์ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ. 2554 
ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระที ่3    รายงานผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2555 
 

3.1  ผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555 
 ประธานฯ แจง้วา่ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555  ท่ีผา่นมาทางสมาคมฯมีผลการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ คร้ังท่ี 3/2554 วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554  ณ บริษทั ชวลิต 
แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จ ากดั 

2. หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี พณ0702/ว.2860  ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2554  เร่ือง  
ขอใหเ้สนอช่ือผูแ้ทนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสิทธิบตัร ซ่ึงทางสมาคมฯ ไดท้  าหนงัสือแจง้กรรมการสมาคมฯ
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ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม  2554  และท าหนงัสือเสนอช่ือคุณรดีมาดา  มุ่งการดี จากบริษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสิทธิบตัรสาขาเคมี ลงวนัท่ี  16 สิงหาคม  
2554 

3. หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี พณ0702/ว.2960  ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2554  เร่ือง      
ขอเชิญเขา้ร่วมแถลงข่าวการจดังานตลาดนดัทรัพยสิ์นทางปัญญา “IP FAIR 2011” วนัท่ี 25 สิงหาคม 2554 เวลา 
10.00 น. ณ หอ้งประชุม 30410 ชั้น 4 ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยสมาคมฯไดส่้งคุณปรีชา  เรืองวิชาธร 
กรรมการสมาคมฯ เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว  

4. หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี พณ0701/ว.3059 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2554 เร่ือง      
ขอเชิญเขา้ร่วมสัมมนา “การพฒันาและเพิ่มทกัษะในการตรวจสอบสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ” วนัท่ี 17 กนัยายน 2554 ณ โรงแรม รามา การ์เดน้ส์  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ ซ่ึงสมาคมฯไดท้ า
หนงัสือประชาสัมพนัธ์แจง้กรรมการสมาคมฯ ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2554    

5. หนังสือจากส านกัป้องปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง      
“ขอเชิญเขา้ร่วมการจดังานรณรงคส์ร้างจิตส านึกในการเคารพทรัพยสิ์นทางปัญญา” วนัท่ี 21 กนัยายน 2554 
เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมระหวา่งศูนยก์ารคา้สยามเซ็นเตอร์และศูนยก์ารคา้สยามดิสคฟัเวอร์ร่ี 
โดยทางสมาคมฯมีคุณสัตยะพล  สัจจเดชะ และผูแ้ทนสมาคมฯอีก 4 ท่าน เขา้ร่วมกิจกรรม 

6. การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ คร้ังท่ี 4/2554 วนัท่ี 3  ตุลาคม  2554  ณ บริษทั ติลลิกี 
แอนด ์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

7. ท าหนงัสือกราบเรียนท่านอธิบดี กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  เร่ือง “ขอเรียนหารือแนวทางแกไ้ข
ปัญหาการติดต่อท าธุรกรรมกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญาในช่วงสถานการณ์น ้าท่วม”  ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 

8. หนงัสือจากคุณยิ่งลกัษณ์ ไกรฤกษ ์กรรมการสมาคมฯ  ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 เร่ือง “ขอ
มติและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเขา้พบ USPTO Commissioner for Patent, Mr. Robert L.Stoll”  โดยสมาคมฯ
ไดท้ าหนงัสือแจง้กรรมการสมาคมฯ เรียนเชิญเขา้พบ  Mr. Robert L.Stoll  ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 
13.30 น. ณ แปซิฟิค ซิต้ีคลบั ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.
2554    

9. หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี สกทป. 34/2554  ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554  เร่ือง  
“ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีประสบอุทกภยั” โดยสมาคมฯไดท้ า
หนงัสือแจง้กรรมการสมาคมฯ  เพื่อขออนุมติัเงินสนบัสนุนจ านวน 10,000 บาท   ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม  2554 

10. หนงัสือจากคุณยิง่ลกัษณ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการสมาคมฯ  ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 เร่ือง   ขอ
เชิญเขา้ร่วมการสัมมนาเร่ือง “Comparative Assessment Study of Patent and Trademark Offices in Southeast 
Asia” วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2554  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ ซ่ึงสมาคมฯ ไดท้  าหนงัสือแจง้
กรรมการสมาคมฯ  ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 โดยไดรั้บการตอบรับเขา้ร่วมการสัมมนาจากส านกังานฯต่างๆ 
จ านวนทั้งส้ิน 21 ท่าน  
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11. หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี พณ0706/ว.4134  ลงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554 เร่ือง    
“ขอเชิญเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ “Patent Drafting Workshop”” ระหว่างวนัท่ี 23-27 มกราคม 2555        
ณ หอ้งอโนมา 1 โรงแรมอโนมา ราชด าริ กรุงเทพฯ โดยสมาคมฯ ไดท้  าหนงัสือแจง้กรรมการสมาคมฯ  ลงวนัท่ี 
27 ธนัวาคม 2554 และท าหนงัสือเสนอช่ือนายธราเทพ  วิทยายงค์ บริษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั เป็นผูแ้ทนสมาคมฯ 

12. การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ คร้ังท่ี 1/2555 วนัท่ี 11 มกราคม  2555 ณ ห้องอาหาร       
อลัโดส์บิสโทรแอนดไ์วน์บาร์ ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพมหานคร   

13. หนังสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี พณ 0703/111 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2555 เร่ือง “ขอ
ความอนุเคราะห์ส่งวิทยากรร่วมบรรยายในหวัขอ้ “ฝึกอบรมร่างค าขอสิทธิบตัร (Patent Drafting)” ในวนัท่ี 25 
มกราคม 2555 เวลา 10.45-12.00 น. ณ โรงแรมอโนมา ราชด าริ กรุงเทพฯ  ซ่ึงสมาคมฯ ได้ท าหนังสือแจ้ง
กรรมการสมาคมฯ  ลงวนัท่ี 18 มกราคม 2555 และไดเ้สนอช่ือคุณรดีมาดา  มุ่งการดี เป็นผูแ้ทนสมาคมฯ 

14. หนงัสือจากคุณรตินุช  กา้วหนา้ชยัมงคล  กรรมการสมาคมฯ ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2555 เร่ือง 
ขอน าส่งบทความ “การขอรับความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในต่างประเทศ” เพื่อเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์อง
สมาคมฯ สมาคมฯจึงไดด้ าเนินการน าบทความดงักล่าวลงเวบ็ไซตส์มาคมฯเพื่อเผยแพร่แก่ผูส้นใจต่อไป 

15. การจดักิจกรรม IP Talk เร่ือง “การตีความขอ้ถือสิทธิในสิทธิบตัร : เปรียบเทียบหลกัการ
ตีความตามวตัถุประสงคใ์นกฎหมายองักฤษกบัหลกัความเท่าเทียมกนัตามกฎหมายสหรัฐฯ”  (A Comparative 
Analysis regarding Patent Claim Construction : The English Purposive Construction and the US Doctrine of 
Equivalents)” วนัท่ี 26 มกราคม  2555  เวลา  13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 13  กรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา  กระทรวงพาณิชย ์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

16. การเขา้พบท่านอธิบดีปัจฉิมา ธนสันติ  และผูบ้ริหารกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เน่ืองในโอกาส
วนัข้ึนปีใหม่ และแนะน ากรรมการสมาคมฯชุดปัจจุบนั ตลอดจนแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น และประเด็นปัญหาต่างๆ
ทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาร่วมกนัระหวา่งกรมฯ กบัสมาคมฯ ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลา 14.00-16.00 น. 
ณ อาคารกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ชั้น 8  สนามบินน ้า จงัหวดันนทบุรี   

17. หนังสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี พณ 0706/ว.505 ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 เร่ือง      
ขอเชิญเขา้ร่วมเสวนาเร่ือง “อบรมการเขียนค าขอพีซีที ผูข้อรับสิทธิบตัรไดอ้ะไร” วนัองัคารท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 
2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอ้งประชุม 4 ชั้น 13 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

18. หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี พณ 0703/ว.847 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2555 เร่ือง “ขอเชิญ
เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมกับผูอ้  านวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เร่ือง “IP 
Development and ASEAN IP Integration”  วนัท่ี 26 มีนาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องโลตสั สูท 5-7 
ชั้น 22 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ โดยคุณสัตยะพล  สัจจเดชะ และคุณดารานีย ์ 
วจันะวฒิุวงศ ์เป็นผูแ้ทนสมาคมฯ 
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19. หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี พณ 0703/ว.1284 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2555  เร่ือง “ขอ
เชิญเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาอาเซียน ปี 2555-2558 
(ASEAN IPR Work Programme 2012-2015)” ซ่ึงทางสมาคมฯไดท้ าหนงัสือแจง้กรรมการสมาคมฯ ลงวนัท่ี 17 
เมษายน 2555  

20. หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี พณ 0703/ว.1379 ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2555  เร่ือง “ขอ
เชิญเขา้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวนัทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก ประจ าปี 2555 และกิจกรรมแปลงทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเป็นทุน” ในวนัท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 13.00-14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตอล ส่ีแยกราช
ประสงค ์กรุงเทพฯ โดยคุณสัตยะพล  สัจจเดชะ เป็นผูแ้ทนสมาคมฯ 

21. หนงัสือเชิญวทิยากรจาก บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ในหวัขอ้ “รูปแบบและ
ขั้นตอนการจดสิทธิบตัร” ในวนัท่ี 25 เมษายน 2555  โดยสมาคมฯไดส่้งคุณมนูญ ช่างช านิ เป็นวิทยากรบรรยาย
ในนามสมาคมฯ 

22. หนงัสือเชิญจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมพิธีลงนามบนัทึก
ความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิทยาการโทรคมนาคม เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2555  โดยสมาคมฯได้ส่งดร.พูนเดช ไกรฤทธ์ิ 
กรรมการสมาคมฯ เขา้ร่วมงานในนามสมาคมฯ  

23. หนังสือจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่ี พณ 0701/ว.1428 ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2555  เร่ือง       
“ขอเชิญเขา้ร่วมงานเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมทรัพยสิ์นทางปัญญาครบรอบ 20 ปี” ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 
2555 เวลา 13.00น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 8 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  

24.  น าส่งเอกสาร INTA Position Paper on Landlord Liability and Consumer Purchase Liability 
ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2555 

25.  หนังสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี พณ 0702/1814 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 เร่ือง 
“การเดินทางไปศึกษาดูงานเร่ืองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน” 
ระหวา่งวนัท่ี 17-20 มิถุนายน 2555  ซ่ึงมีผูแ้ทนสมาคมฯเขา้ร่วมการศึกษาดูงานจ านวนทั้งส้ิน 3 คน 

26.   หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี พณ 0702/ว.1887 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2555 เร่ือง 
ขอเรียนเชิญเป็นวทิยากรในโครงการฝึกอบรมความรู้วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการขอรับความคุม้ครองการประดิษฐ์ตาม
สนธิสัญญาความร่วมมือดา้นสิทธิบตัร (Patent Cooperation Treaty : PCT) ในหัวขอ้ “ประสบการณ์จาก
ส านักงานตวัแทน”  ในวนัท่ี 9  มิถุนายน 2555  เวลา 13.15-16.30 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ถนนราชปรารภ 
ประตูน ้า กรุงเทพฯ โดยสมาคมฯไดส่้งคุณมนูญ ช่างช านิ เป็นวทิยากรบรรยายในนามสมาคมฯ  

27. หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี พณ 0706/ว.1934 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 เร่ือง ขอ
เชิญเข้าร่วมสัมมนา “การปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัร” ในวนัท่ี 9-10  
มิถุนายน 2555  ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี โดยไดรั้บการตอบรับเขา้ร่วมการสัมมนาจาก
ส านกังานฯต่างๆ จ านวนทั้งส้ิน 25 ท่าน  
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28. หนงัสือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ี พณ 0702/ว.2192 ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 เร่ือง ขอ
เชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี...) พ.ศ. .... เพื่อรองรับ
การเข้าเป็นภาคี  Madrid Protocol  ในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555  ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 ส านักงาน
ปลดักระทรวงพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์จงัหวดันนทบุรี  

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่4   การพิจารณาและอนุมติังบดุลสมาคมฯ 
 

4.1 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกลัยารัตน์  ชินศรีวงศ์กูล เหรัญญิกสมาคมฯ เป็นผูร้ายงานงบดุล
ของสมาคมฯ ประจ าปี พ.ศ. 2554  ท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

นางสาวกลัยารัตน์ฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบดุลของสมาคมฯ มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

- สินทรัพยห์มุนเวยีน    744,695.79   บาท   
- หน้ีสินหมุนเวยีน     13,007.22   บาท  
- ทุนสะสม      731,688357  บาท   
- รวมหน้ีสินและทุนสะสม    744,695.79 บาท 
 
ส าหรับงบก าไรขาดทุนของสมาคมฯ มีดงัน้ี 
- รายรับ       66,877.46   บาท   
- รายจ่าย      121,529.80  บาท   

- ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ     55,578.09   บาท 
 มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมรับทราบและมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบงบดุลฯตามท่ีเสนอ 
 

4.2 การแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและค่าตอบแทน 
นางสาวกลัยารัตน์ฯ  ขอให้ท่ีประชุมรับรองการแต่งตั้งนายประกอบ  สุรวิจิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนท่ี 9561 เป็นผูต้รวจสอบบญัชี และขออนุมติัค่าตรวจสอบบญัชีจ านวน 12,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนสอง
พนับาทถ้วน) หากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว ้จะแจ้งให้สมาคมฯ ทราบก่อน
ด าเนินการ  

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและอนุมติัค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ
บญัชีตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองอ่ืนๆ 
 
 5.1   การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2554-2556 

 ประธานฯแจง้ท่ีประชุมวา่ จากการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ในการประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ. 
2554 ของสมาคมฯท่ีผา่นมานั้น ท่ีประชุมไดมี้มติแต่งตั้งให้กรรมการสมาคมฯท่ีไดรั้บการเลือกตั้งด ารงต าแหน่ง
ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1. นายสัตยะพล         สัจจเดชะ  นายกสมาคม 
2. นายเทียนชยั          ป่ินวเิศษ  อุปนายกสมาคม 
3. นางดารานีย ์ วจันะวฒิุวงศ ์  เลขาธิการสมาคม 
4. นายโกวทิ  สมไวย ์   กรรมการและฝ่ายวชิาการต่างประเทศ 
5. นายมนูญ              ช่างช านิ   กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นเคร่ืองหมายการคา้ 
6. นางสาวรตินุช       กา้วหนา้ชยัมงคล กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นเคร่ืองหมายการคา้ 
7. ม.ล.พรรธนฉตัร     สวสัดิวฒัน์  กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นสิทธิบตัร 
8. นางสาวยิง่ลกัษณ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นสิทธิบตัร 
9. นายพิเศษ             จียาศกัด์ิ   กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นลิขสิทธ์ิ 
10. นายไพบูลย ์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
11. ดร.พนูเดช         ไกรฤทธ์ิ  กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
12. นายปรีชา          เรืองวชิาธร  กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นการบงัคบัใชสิ้ทธิ 
13. คุณชาญสิญจ ์   ตั้งบูรณากิจ    กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นการบงัคบัใชสิ้ทธิ 
14. นางสาวกลัยารัตน์    ชินศรีวงศก์ลู  กรรมการ นายทะเบียนและเหรัญญิกสมาคมฯ 
15. นายสุทธิศกัด์ิ     ประศาสน์ครุการ  กรรมการและประชาสัมพนัธ์ 

 
  ทั้งน้ี เน่ืองจากนายเทียนชยั  ป่ินวิเศษ อุปนายกสมาคมฯ ไดรั้บพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ด ารงต าแหน่งผูพ้ิพากษาสมทบศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ซ่ึงจะมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 5 ปี  จึงขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งอุปนายกสมาคมฯ ท่ีประชุมจึงมีมติเลือกให้คุณโกวิท สมไวย ์ 
ด ารงต าแหน่งอุปนายกสมาคมฯ แทน และมีมติเห็นชอบให้นายอธิวฒัน์  พุทธโรจน์ธรรม (ช่ือเดิม : นายไพศาล  
อ าไพชยัโชค) เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมฯ แทนต าแหน่งท่ีว่างลง  คณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่จึงมี
รายนามและต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 

1. นายสัตยะพล         สัจจเดชะ  นายกสมาคม 
2.  นายโกวทิ   สมไวย ์   อุปนายกสมาคมและฝ่ายวชิาการต่างประเทศ 
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3.  นางดารานีย ์ วจันะวฒิุวงศ ์  เลขาธิการสมาคม 
4.    นายมนูญ              ช่างช านิ   กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นเคร่ืองหมายการคา้ 
5.    นางสาวรตินุช       กา้วหนา้ชยัมงคล กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นเคร่ืองหมายการคา้ 
6.    ม.ล.พรรธนฉตัร     สวสัดิวฒัน์  กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นสิทธิบตัร 
7.    นางสาวยิง่ลกัษณ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นสิทธิบตัร 
8.    นายพิเศษ              จียาศกัด์ิ   กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นลิขสิทธ์ิ 
9.    นายอธิวฒัน์    พุทธโรจน์ธรรม  กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นลิขสิทธ์ิ 
10. นายไพบูลย ์  อมรภิญโญเกียรติ           กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
11. ดร.พนูเดช          ไกรฤทธ์ิ            กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
12. นายปรีชา           เรืองวชิาธร  กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นการบงัคบัใชสิ้ทธิ 
13. คุณชาญสิญจ ์    ตั้งบูรณากิจ    กรรมการและฝ่ายวชิาการดา้นการบงัคบัใชสิ้ทธิ 
14. นางสาวกลัยารัตน์     ชินศรีวงศก์ลู  กรรมการ นายทะเบียนและเหรัญญิกสมาคมฯ 
15. นายสุทธิศกัด์ิ      ประศาสน์ครุการ  กรรมการและประชาสัมพนัธ์ 

 
ทั้งน้ี ประธานฯไดม้อบหมายให้นายกฤษณะ  ม่ิงทองค า เรียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัวาระการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการสมาคมฯซ่ึงนายกฤษณะฯ ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯขอ้ท่ี 19 
ได้ก าหนดให้กรรมการสมาคมฯมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วนัท่ีได้รับการเลือกตั้ง แต่ทาง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะนบัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสมาคมฯนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการ
จดทะเบียนแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ดงันั้น วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสมาคมฯชุดปัจจุบนัจึงครบ
วาระทางทะเบียนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เน่ืองจากได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 ส่งผลให้สมาคมฯตอ้งด าเนินการจดัการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ในการประชุมสามญั
ประจ าปี พ.ศ. 2555 ในคร้ังน้ีตามขอ้บงัคบัดงักล่าว  แต่ทั้งน้ีขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติัของสมาคมฯจะยึดถือวาระ
การด ารงต าแหน่งของกรรมการสมาคมฯ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้งในท่ีประชุมสามญัประจ าปี ซ่ึงหากนบั
วาระตามแนวทางดงักล่าวแลว้คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในปี พ.ศ. 2556 ส่งผลให้
การนบัวาระการด ารงต าแหน่งทางทะเบียน กบัวาระตามแนวทางปฏิบติัของสมาคมฯไม่สอดคลอ้งกนั ดงันั้น 
เพื่อให้วาระการด ารงต าแหน่งทางทะเบียน กบัวาระตามแนวทางปฏิบติัของสมาคมฯมีความถูกตอ้งตรงกนั      
ในการประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ.2555 จึงตอ้งมีการเลือกตั้งและจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมฯชุดใหม่
ข้ึน และในการประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ. 2556 กรรมการสมาคมฯทั้งชุดจะแถลงลาออกร่วมกนัและสมาคมฯ
จะจัดให้มีการเลือกตั้ งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ข้ึน จึงขอให้ท่ีประชุมมีมติรับรองผลการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการสมาคมฯท่ีจดัข้ึนในการประชุมสามญัประจ าปี 2554 ท่ีผ่านมา หรือหากสมาชิกท่านใดมีความ
ประสงคจ์ะเสนอรายช่ือกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ก็ขอให้น าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อขอมติเลือกตั้งจากท่ีประชุม
ต่อไป   
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มติที่ประชุม : เน่ืองจากไม่มีผูเ้สนอตวัเขา้รับการเลือกตั้งอีก ท่ีประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นชอบให้

กรรมการสมาคมฯชุดใหมท่ั้ง 15 ท่าน ตามรายช่ือท่ีไดรั้บการเลือกตั้งขา้งตน้เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
โดยไม่มีการแข่งขนั และมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทใ์ห ้นายทะเบียนสมาคมฯ หรือนายกฤษณะ  ม่ิงทองค าเป็นผู ้
มีอ  านาจในการยืน่ค  าขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมฯข้ึนใหม่ทั้งชุด ตลอดจนให้มีอ านาจในการ
แก้ไขตกเติมเอกสาร ลงลายมือช่ือ  ยื่นเอกสาร หรือกระท าการอ่ืนๆท่ีจ าเป็นตามสมควร  อนัเก่ียวกบัการจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงของสมาคมฯดงักล่าวต่อเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
5.2  การแก้ไขกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า  
ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่านับแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะน าร่าง

พระราชบญัญติัแกไ้ขกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ลงเวบ็ไซต์ของกรมฯ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคล
ทัว่ไปจนถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 จึงขอเรียนประชาสัมพนัธ์มายงัสมาชิกสมาคมฯทุกท่านโปรดเขา้ไปตรวจดู
ใหล้ะเอียดถ่ีถว้นและแสดงความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขกฎหมายในคร้ังน้ี และทางกรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา จะไดร้วบรวมความเห็นและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในส้ินเดือนกรกฎาคม ซ่ึงหลงัจากเขา้สู่ท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีและผา่นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้ เร่ืองจะถูกส่งจากคณะรัฐมนตรีไปยงัคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี ส าหรับความคืบหนา้ของพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดมี้การแกไ้ขไปก่อนหนา้น้ี ขณะน้ี
อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาวาระท่ี 2 ขั้นกรรมาธิการ ซ่ึงการแกไ้ขดงักล่าวไดมี้การเพิ่มเติมในหลายประเด็น อาทิ
เคร่ืองหมายการคา้กล่ินและเสียง และการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในลกัษณะ 1 ค าขอครอบคลุมหลาย
จ าพวก รวมถึงการร่นระยะเวลาอุทธรณ์และปฏิบติัตามค าสั่งของนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จากเดิม 90 วนั
เป็น 60 วนั เป็นตน้ และหากไม่มีเหตุขดัขอ้งประการใด คาดวา่กฎหมายฉบบัดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัประมาณ
ตน้ปี 2556  
 มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 5.3   คุณดารานีย์ฯ เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า จากการท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสมาคมฯให้เขา้ไปเป็นคณะอนุกรรมการพฒันากฎหมายวา่ดว้ยเคร่ืองหมายการคา้ ขอเรียนแจง้
ความคืบหนา้ในประเด็นเก่ียวกบัการแกไ้ขกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้วา่การพิจารณาแกไ้ขกฎหมายเคร่ืองหมาย
การคา้เพื่อรองรับการเขา้เป็นภาคีพิธีสารมาดริดไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ท่ีผา่น
มาใหส้มาชิกสมาคมฯทราบถึงประเด็นหลกัๆท่ีไดรั้บการแกไ้ข ดงัน้ี 
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 (1) การยืน่ค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 1 ค าขอครอบคลุมหลายจ าพวก 
(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมและใหค้วามคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้กล่ินและเสียง 

 (3) ยกเลิกการจดทะเบียนเคร่ืองหมายชุดมาตรา 14 และอนุญาตให้โอนบางส่วนได ้ซ่ึงหมายรวมถึงการ
โอนเฉพาะสินคา้หรือบริการบางรายการ 
 (4) การแกไ้ขก าหนดระยะการต่ออาย ุ

(5) ประเด็นเร่ืองระบบ Central Attack ของพิธีสารมาดริด กล่าวคือ หากค าขอในประเทศตน้ก าเนิดถูก
ปฏิเสธหรือเพิกถอนหรือไปภายในก าหนดระยะเวลา 5 ปี จะส่งผลให้ค  าขอระหวา่งประเทศจะถูกเพิกถอนตาม
ไปดว้ย 

(6) การแก้ไขปัญหาการลงโทษผูผ้ลิตสินคา้ปลอมโดยใช้ฉลากจริงซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจด
ทะเบียนไวแ้ลว้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 
ทั้งน้ี ในวนัท่ี  1-15 กรกฎาคม พ.ศ.2555 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะน าร่างแก้ไขพระราชบญัญติั

เคร่ืองหมายการคา้ลงเวบ็ไซตข์องกรมฯเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทัว่ไปจึงขอให้สมาชิกของสมาคมฯเขา้
ไปพิจารณาเสนอความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป 

มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
5.4 ประธานฯ ได้แจ้งให้สมาชิกทราบถึงการบรรยายพิเศษภายหลงัการประชุมสามญัประจ าปี  

พ.ศ. 2555  เร่ือง “คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์” ซ่ึงสมาคมฯไดรั้บเกียรติจาก
นางอุษณี  ศิริเรือง  ผูอ้  านวยการส านกัสิทธิบตัรการออกแบบ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นวิทยากรในการ
บรรยาย จึงขอใหส้มาชิกสมาคมฯท่ีสนใจอยูร่่วมรับฟัง 

มติทีป่ระชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมฯท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และขอขอบคุณคณะกรรมการ
และทีมงานของสมาคมฯทุกท่านมา ณ ท่ีน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คณะกรรมการชุดใหม่ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งใน
วนัน้ีคงจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเป็นอยา่งดีตลอดการด ารงต าแหน่งในวาระ 

  
ปิดประชุม เวลา 15.15 น.  
 


