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วนัที ่11 กรกฎาคม 2562 
  
เรือ่ง  ขอเชญิเขา้รว่มการประชุมระดมความคดิเหน็ เรือ่ง “การใชป้ระโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กี่ยวกบั

พนัธกรณดีา้นการคา้สนิคา้ของไทย ภายใตค้วามตกลง FTA ปัจจุบนั” 
เรยีน  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  1. ก าหนดการประชุมระดมความคดิเหน็ จ านวน 1 ชุด 

2. แบบตอบรบัเขา้รว่มประชุมระดมความคดิเหน็ จ านวน 1 ชุด 
 
ดว้ย บรษิัท โบลลเิกอร ์แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รบัมอบหมายจากกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรกึษาโครงการศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากพนัธกรณีการเปิด
ตลาดการคา้สนิค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรขีองไทย และแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต 
และจดัการประชุมระดมความคดิเหน็เรือ่ง “การใชป้ระโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กี่ยวกบัพนัธกรณดีา้นการคา้
สนิคา้ของไทย ภายใตค้วามตกลง FTA ปัจจบุนั” จ านวน 8 ครัง้ แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม ระหว่างวนัพุธที ่24 
กรกฎาคม 2562 – วนัศุกร ์ที ่26 กรกฎาคม 2562 และวนัองัคารที ่6 สงิหาคม 2562 ณ โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์
สาทร กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดก าหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทัง้นี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลีย่นขอ้มลู และรบัฟังปัญหา อุปสรรคในการใชส้ทิธปิระโยชน์จาก FTA ปัจจบุนั ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจะน าไป
ปรบัปรงุและเป็นแนวทางในการเจรจา FTA ในอนาคต เพื่อประโยชน์สงูสุดของประเทศไทย 
 
ในการนี้ บรษิทัฯ จงึขอเรยีนเชญิท่าน และสมาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขา้ร่วมการประชุมระดม
ความคดิเห็นดงักล่าว โดยส่งแบบตอบรบัตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 ทางโทรสาร 0 2230 6333 หรอืทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ seminar@bolliger-company.com ภายในวนัจนัทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ทัง้นี้ หากมขี้อสงสัย
ประการใด สามารถสอบถามไดท้ี ่นางจติตมิา เภตรารตัน์ โทรศพัท ์0 2230 6316 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาเขา้รว่มการประชุมระดมความคดิเหน็ดงักล่าวดว้ย จะขอบคุณยิง่ 
 
ขอแสดงความนับถอื 
 
 
ดร. รชัดา เจยีสกุล 
หุน้ส่วนและกรรมการผูจ้ดัการ

Ref. RC201/0719 



 

                           

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
 

ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมคิดเหน็  
เรือ่ง “กำรใช้ประโยชน์ ปัญหำและอปุสรรคท่ีเก่ียวกบัพนัธกรณีด้ำนกำรค้ำสินค้ำของไทยภำยใต้ FTA ปัจจบุนั” 

ภายใต ้โครงการศกึษา เรื่อง ผลกระทบจากพนัธกรณีการเปิดตลาดการคา้สนิคา้ภายใต้ 
ความตกลงการคา้เสรขีองไทย และแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต 

วนัองัคารที ่6 สงิหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอ้งสรุศกัดิ ์3 ชัน้ 11 โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ 

จดัโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ร่วมกบั บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

09.00  – 09.30 น. ลงทะเบยีน 
09.30  – 09.45 น. กล่าวเปิดการประชุม และแนะน าโครงการ โดย ผูแ้ทนกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
09.45  – 10.30 น. น าเสนอผลการศกึษา หวัขอ้ “พนัธกรณีการเปิดตลาดการคา้สนิคา้ และการใชส้ทิธปิระโยชน์

ของผูป้ระกอบการไทยภายใต ้FTA ปัจจุบนั”  โดยคณะผูว้จิยั 
 ดร. กรวกิา พมิขุมนสักจิ 

ผูอ้ านวยการ 
บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 นายนทัธพงศ ์ภู่ทอง 
นกัวจิยั 
บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

10.30  – 10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
10.45  – 12.00 น. น าเสนอขอ้มลู และรบัฟังความคดิเหน็เรื่อง 

การใชป้ระโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กีย่วกบัพนัธกรณีดา้นการคา้สนิคา้ของไทย และ
แนวทางการเจรจาทบทวนความตกลง FTA ในอนาคต 

12.00  – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
*หมายเหตุ ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม



 

                           

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 
 

แบบตอบรบัเขำ้รว่มกำรประชุมระดมควำมคิดเหน็ 
เรือ่ง “กำรใช้ประโยชน์ ปัญหำและอปุสรรคท่ีเก่ียวกบัพนัธกรณีด้ำนกำรค้ำสินค้ำของไทยภำยใต้ FTA ปัจจบุนั” 

ระหว่างวนัที ่24  - 26 กรกฎาคม 2562 และ 6 สงิหาคม 2562 ณ โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ 
โดย กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ร่วมกบั บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ชื่อหน่วยงาน สงักดั / บรษิทั / สมาคม ................................................................................................................................................  

ทีอ่ยู ่...................................................................................................................................................................................................  

ประเภทหน่วยงาน / ธุรกจิ ..................................................................................................................................................................  
 
รำยช่ือผูเ้ข้ำรว่มกำรประชมุ (กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัทแ์ละอเีมลใหช้ดัเจน ส าหรบัเจา้หน้าทีต่ดิต่อกลบัเพื่อแจง้รหสัการลงทะเบยีน) 

 1. ชื่อ .......................................................................................................นามสกุล ......................................................................  

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

โทรศพัท ์..................................................................................................โทรสาร ........................................................................   

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

2. ชื่อ ........................................................................................................นามสกุล ......................................................................  

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

โทรศพัท ์..................................................................................................โทรสาร ........................................................................   

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

กรณุำเลือกกลุ่มอตุสำหกรรมท่ีท่ำนสนใจเข้ำรว่ม (สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 อตุสำหกรรม) 

วนัที ่24 กรกฎาคม 2562 
  อุตสาหกรรมการเกษตร น ้าตาล อาหาร และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร      ณ หอ้งสรุศกัดิ ์2 ชัน้ 11 เวลา 9.00 - 13.00 น. 
  อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ ์ปิโตรเคม ีและพลาสตกิ       ณ หอ้งสรุศกัดิ ์2 ชัน้ 11 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
วนัที ่25 กรกฎาคม 2562 
  อุตสาหกรรมเครื่องจกัร เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์และเครื่องปรบัอากาศ  ณ หอ้งสรุศกัดิ ์2 ชัน้ 11 เวลา 9.00 - 13.00 น. 
  อุตสาหกรรมยานยนต ์ชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนต ์และยางลอ้     ณ หอ้งสรุศกัดิ ์2 ชัน้ 11 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

วนัที ่26 กรกฎาคม 2562 
  อุตสาหกรรมไมแ้ละกระดาษ การก่อสรา้ง ซเีมนต ์เซรามกิ แก้ว กระจก และเฟอรนิ์เจอร ์ ณ หอ้งสรุศกัดิ ์2 ชัน้ 11 เวลา 9.00 - 13.00 น. 
  อุตสาหกรรมแร ่อลูมเินียม โลหะ เหลก็และผลติภณัฑ์    ณ หอ้งสรุศกัดิ ์2 ชัน้ 11 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

วนัที ่6 สงิหาคม 2562 
  อุตสาหกรรมเครื่องหนงัและรองเทา้ สิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ อญัมณีและเครื่องประดบั ณ หอ้งราชด าร ิชัน้ 12 เวลา 9.00 - 13.00 น. 
  อุตสาหกรรมยา สมนุไพร เครื่องส าอาง และเครื่องมอืแพทย์   ณ หอ้งราชด าร ิชัน้ 12 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 

เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ ท่านสามารถลงชื่อเขา้รว่มการสมัมนาดว้ยตนเองไดท้ี ่www.bolliger-company.com/seminar 
หรอืสง่แบบตอบรบัฯ ทีโ่ทรสารหมายเลข 0 2230 6333 หรอืสง่อเีมลมาที ่seminar@bolliger-company.com  

ภายในวนัจนัทรท์ี ่22 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่นางจติตมิา เภตรารตัน์ โทร 0 2230 6316 หรอื 
นายนทัธพงศ ์ภู่ทอง โทร 0 2230 6343 


