
 

                  
                          
 
 
ที่ พณ ๐๖๐๕/ว๑๔๙๒ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
 ๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต าบลบางกระสอ  
 อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 
๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

 
เร่ือง  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เร่ือง “FTA ไทย-FTA โลก: จะเกิดอะไร หากไทยไม่ท า FTA” 
เรียน  ผู้ประกอบการ/นักวิชาการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ก าหนดการสัมมนา 

 ๒. แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา 
 

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) 
จ ากัด ด าเนิน "โครงการศึกษาการเปิดเสรีของประเทศคู่ค้าคู่แข่งและผลกระทบต่อไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ความคืบหน้า ระดับการเปิดเสรี ในการจัดท าความตกลงการค้าเสรีของประเทศคู่ค้าคู่แข่งส าคัญ รวมทั้งผลกระทบต่อไทย 
และจัดท าข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายการจัดท าความตกลงการค้าเสรี  เพื่อให้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้เตรียมพร้อมรับมือและด าเนินการต่างๆ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

ในการนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ก าหนดจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ภายใต้ชื่อเรื่อง “FTA ไทย-FTA 
โลก: จะเกิดอะไร หากไทยไม่ท า FTA” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และได้รับทราบข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจการค้า และการจัดท าความตกลงการค้าเสรี ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ - 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ รายละเอียดก าหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมหรือมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา โดยสามารถลงชื่อเข้าร่วม
การสัมมนาด้วยตนเองได้ที่ www.bolliger-consulting.com/seminar หรือโปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๒ มายังโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๑๑ หรืออีเมล์ seminar@bolliger-consulting.com ภายในวันศุกร์ที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะขอบคุณมาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณศุทธิรัตน์ โทร. ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๕๓ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นางสาวอรุณี พูลแก้ว) 

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
 

ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๗๓๗๔ 
โทรสาร. ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๒๗  



 

 
 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำเรื่อง “FTA ไทย-FTA โลก : จะเกิดอะไร หำกไทยไม่ท ำ FTA” 
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ 

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
  
 
 

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.               ลงทะเบียน 
 

๙.๐๐ – ๙.๑๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือ ผู้แทน 
 

๙.๑๐ – ๑๐.๑๕ น. น าเสนอร่างผลการศึกษา โดยคณะผู้วิจัย  
 ดร. รัชดำ เจียสกุล 

หุ้นส่วนและผู้อ านวยการ กลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 นำงสำวโชติกำ ขันติอำคม 
ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. เวทีอภิปราย “FTA ไทย-FTA โลก : จะเกิดอะไร หำกไทยไม่ท ำ FTA” โดย 

 ดร. ทรงวุฒ ิไกรภัสสร์พงษ์ 
คณะกรรมการพหุภาคี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ดร. วัชรัศม์ิ ลีละวัฒน์ 
ผู้อ านวยการสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง 

 นำยคงฤทธิ์   จันทริก 
ผู้อ านวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  

ด าเนินการอภิปราย โดย ดร. รัชดำ เจียสกุล 
หุ้นส่วนและผู้อ านวยการ กลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



 
 

แบบตอบรับเข้ำร่วมสัมมนำเรื่อง “FTA ไทย-FTA โลก : จะเกิดอะไร หำกไทยไม่ท ำ FTA” 
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ 

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 

ชื่อหน่วยงาน สังกัด / บริษัท / สมาคม ......................................................................................................................................................   

ที่อยู่ ............................................................................................................................................................................................................  
 

ประเภทธุรกิจ/อุตสำหกรรม 
   หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ   สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย   สมาคม/ชมรม  
   หน่วยงานภาคเอกชน ภาคการผลิตสนิค้า 

  ยานยนต์ และสว่นประกอบ   พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนกิส์ และคอมพิวเตอร์   เกษตรและอาหารแปรรูป 
  เหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก   อุตสาหกรรมเบา อาทิ เครื่องประดับ เครื่องหนัง 
  เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ และเคมีภัณฑ์   ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง 

          หน่วยงานภาคเอกชน ภาคการบริการ 
  ด้านการเงิน   ด้านบริการสื่อสารโทรคมนาคม   ด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง    
 ด้านภัตตาคารและสปา      ภาคบริการอ่ืนๆ ระบ ุ................................................................................................  

      หน่วยงานอ่ืนๆ ระบ ุ......................................................................................................................................................................  
 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม  (กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ให้ชัดเจน ส าหรับเจา้หน้าทีต่ดิต่อกลับเพื่อแจ้งรหัสการลงทะเบียน) 
 

 ๑. ชื่อ ........................................................................................................... นามสกุล .........................................................................  

ต าแหน่ง ................................................................................................................................................................................................   

โทรศัพท ์....................................................................................................... โทรสาร ...........................................................................   

E-mail ..................................................................................................................................................................................................  
  

๒. ชื่อ............................................................................................................ นามสกุล .........................................................................  

ต าแหน่ง ................................................................................................................................................................................................   

โทรศัพท ์....................................................................................................... โทรสาร ...........................................................................   

E-mail ..................................................................................................................................................................................................  
  

๓. ชื่อ............................................................................................................ นามสกุล .........................................................................  

ต าแหน่ง ................................................................................................................................................................................................   

โทรศัพท ์....................................................................................................... โทรสาร ...........................................................................   

E-mail ..................................................................................................................................................................................................  

 
 

 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทา่นสามารถลงชื่อเข้าร่วมการสัมมนาด้วยตนเองได้ที่ www.bolliger-consulting.com/seminar 
หรือส่งแบบตอบรับฯ ทีโ่ทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๑๑ หรือส่งอีเมล์มาที่ seminar@bolliger-consulting.com  

ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณศุทธิรัตน์ โทร. ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๕๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 ** พิเศษ รับของที่ระลึกหน้ำงำนส ำหรับผู้ลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ www.bolliger-consulting.com/seminar ** 


