ที่ ทส ๑๐๐๖.๓/ว๔๘๔๘

สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรำมที่ ๖ แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมสัมมนำเรื่อง ผลกระทบจำกมำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้ำหลัก
และแนวทำงเตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำรไทย
เรียน ผู้ประกอบกำร/นักวิชำกำร
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. กำหนดกำรประชุมสัมมนำ
๒. แบบตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุม
ด้ว ย ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ ว่ ำ จ้ ำ งบริ ษั ท
โบลลิ เ กอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกั ด ด ำเนิ น โครงกำรศึ ก ษำแนวทำงรองรั บ ผลกระทบ
จำกกำรด ำเนิ นมำตรกำรตอบสนองด้ ำ นกำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศของต่ ำ งประเทศในด้ ำ นธุ ร กิ จ
กำรค้ ำ และควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งประเทศต่ อ ประเทศไทย และได้ ก ำหนดให้ มี ก ำรจั ด ประชุ ม สั ม มนำ
เรื่ อง ผลกระทบจำกมำตรกำรลดก๊ ำซเรื อนกระจกของประเทศคู่ ค้ ำ หลั ก และแนวทำงเตรีย มควำมพร้อม
ผู้ประกอบกำรไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์
๑ - ๒ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑)
ส ำนั กงำนนโยบำยและแผนทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม จึง ขอเรียนเชิญ ท่ ำ นหรื อ
ผู้ แ ทนจำกหน่ ว ยงำนของท่ ำ น จ ำนวน ๒ คน เข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม สั ม มนำเรื่ อ ง ผลกระทบจำกมำตรกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้ำหลัก และแนวทำงเตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำรไทย ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำว ทั้งนี้ ขอควำมกรุ ณำส่งแบบตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุม (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒) มำยังบริษัท
โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด ทำงโทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๓๓ หรือทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ seminar@bolliger-company.com ภำยในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักงำนประสำนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
โทร./โทรสำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๐

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑

กำหนดกำรประชุมสัมมนำ เรื่อง “ผลกระทบจำกมำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของ
ประเทศคู่ค้ำหลัก และแนวทำงเตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำรไทย”
ภำยใต้ โครงกำรศึกษำแนวทำงรองรับผลกระทบจำกกำรดำเนินมำตรกำรตอบสนองด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศของต่ำงประเทศในด้ำนธุรกิจกำรค้ำและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่อประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ๑–๒ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหำนคร
จัดโดย สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น. กล่ำวรำยงำน โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พำนิช
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประสำนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๕ น. กล่ำวเปิดกำรประชุมสัมมนำ โดย ดร. รวีวรรณ ภูริเดช
เลขำธิกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. นำเสนอผลกำรศึกษำ หัวข้อ “ผลกระทบจำกมำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของ
ประเทศคู่ค้ำหลัก และแนวทำงเตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำรไทย” โดยคณะผู้วิจัย
 รศ. ดร. อลิส ชำร์ป
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด
 ดร. รัชดำ เจียสกุล
หุ้นส่วนและกรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น. เสวนำ หัวข้อ “แนวทำงเตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำรไทยจำกผลกระทบมำตรกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้ำ”
 ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
 ผู้แทนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
 ผู้แทนกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ดำเนินกำรเสวนำโดย รศ. ดร. อลิส ชำร์ป ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จำกัด
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓

แบบตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ
เรื่อง ผลกระทบจำกมำตรกำรลดกำซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้ำหลัก
และแนวทำงเตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำรไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ชื่อ-สกุล นำย/นำง/นำงสำว..................................................................................................................................
ตำแหน่ง..................................................................หน่วยงำน..............................................................................
สถำนที่ติดต่อ........................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสำร.....................................E-mail……………………………………..
เข้ำร่วมกำรประชุมได้
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมได้ และไม่ขอส่งผู้แทน
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ แต่ขอส่งผู้แทนคือ
ชื่อ-สกุล นำย/นำง/นำงสำว..................................................................................................................................
ตำแหน่ง..................................................................หน่วยงำน..............................................................................
สถำนที่ติดต่อ........................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสำร.....................................E-mail……………………………………..
ชื่อ-สกุล นำย/นำง/นำงสำว..................................................................................................................................
ตำแหน่ง..................................................................หน่วยงำน..............................................................................
สถำนที่ติดต่อ........................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสำร.....................................E-mail……………………………………..

หมายเหตุ: ๑) กรุณาส่งแบบตอบรับที่: โทรสาร 0 2230 6333
หรือ e-mail: seminar@bolliger-company.com
ภายในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐชาติ วิรุฬหอัศว โทร 0 2230 6379 หรือ
086 032 9355 และ คุณชานน วุฒิจรรยารักษ์ โทร 0 2230 6308 หรือ
058 115 6474

