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วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 
  
เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับ

พันธกรณีด้านการค้าสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลง FTA ปัจจุบัน” 
เรียน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และพลาสติก/ นักวิชาการ/ ผู้สนใจ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ก าหนดการประชุมระดมความคิดเห็น จ านวน 1 ชุด 

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น จ านวน 1 ชุด 
 
ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับมอบหมายจากกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากพันธกรณีการเปิด
ตลาดการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย และแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต 
และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้านการค้า
สินค้าของไทย ภายใต้ความตกลง FTA ปัจจุบัน” ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องสุรศักดิ์ 2 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยมีก าหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดย
การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA 
ปัจจุบัน โดยข้อมูลที่ได้รับจะน าไปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการเจรจา FTA ในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศไทย 
 
ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2 ทางโทรสาร 0 2230 6333 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ seminar@bolliger-company.com 
ภายในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ นางจิตติมา เภตรารัตน์ 
โทรศัพท์ 0 2230 6316 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
ดร. รัชดา เจียสกุล 
หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ

Ref. RC192/0719 



 

                           

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
 
 

 ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น  
เร่ือง “กำรใช้ประโยชน์ ปญัหำและอุปสรรคที่เกี่ยวกบัพันธกรณีด้ำนกำรค้ำสินค้ำของไทยภำยใต้ FTA ปัจจุบัน” 

ภายใต้ โครงการศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากพันธกรณีการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้ 
ความตกลงการค้าเสรีของไทย และแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องสุรศักด์ิ 2 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

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

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 – 13.45 น. กล่าวเปิดการประชุม และแนะน าโครงการ โดย ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
13.45 – 14.30 น. น าเสนอผลการศึกษาหัวข้อ “พนัธกรณีการเปิดตลาดการค้าสินค้า และการใช้สิทธิประโยชน์

ของผู้ประกอบการไทยภายใต้ FTA ปัจจุบัน” โดยคณะผู้วจิัย 
 ดร. กรวิกา พิมขุมนัสกิจ 

ผู้อ านวยการ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง 
นักวิจัย 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. น าเสนอข้อมูล และรับฟังความคดิเห็นเรื่อง 

การใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวกับพันธกรณีด้านการค้าสินค้าของไทย และ
แนวทางการเจรจาทบทวนความตกลง FTA ในอนาคต 

*หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

                           

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  
แบบตอบรับเข้ำร่วมงำนประชุมระดมควำมคิดเห็น 

เร่ือง “กำรใช้ประโยชน์ ปัญหำและอุปสรรคที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้ำนกำรค้ำสินค้ำของไทยภำยใต้ FTA ปัจจุบัน” 
ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00  – 16.00 น. ณ ห้องสุรศักด์ิ 2 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

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

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

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

ประเภทหน่วยงำน/ธุรกิจ/อุตสำหกรรม 
   หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ   สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย   สมาพันธ์/สมาคม  
   หน่วยงานภาคเอกชน                  อื่นๆ โปรดระบุ......................................  
  
 

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมงำนสัมมนำ   
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง พรอ้มระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้ชัดเจน ส าหรับเจ้าหน้าท่ีติดต่อกลับเพื่อแจ้งรหัสการลงทะเบียน) 
 

 ๑. ชื่อ ......................................................................................... นามสกุล ...........................................................  
ต าแหน่ง ..............................................................................................................................................................   
โทรศัพท์ .................................................................................... โทรสาร .............................................................   
E-mail.................................................................................................................................................................  

  

๒. ชื่อ ......................................................................................... นามสกุล ...........................................................  
ต าแหน่ง ..............................................................................................................................................................   
โทรศัพท์ .................................................................................... โทรสาร .............................................................   
E-mail.................................................................................................................................................................  

  

๓. ชื่อ ......................................................................................... นามสกุล ...........................................................  
ต าแหน่ง ..............................................................................................................................................................   
โทรศัพท์ .................................................................................... โทรสาร .............................................................   
E-mail.................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถลงชื่อเข้ารว่มการสัมมนาด้วยตนเองได้ที่ www.bolliger-company.com/seminar 
หรือส่งแบบตอบรับฯ ที่โทรสารหมายเลข 0 2230 6333 หรือส่งอีเมลมาที่ seminar@bolliger-company.com  

ภายในวันจันทรท์ี่ 22 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ นางจิตตมิา เภตรารัตน์ โทร 0 2230 6316 / 
นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง โทร 0 2230 6343 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 


