
                  

    
                      
 
ที่ อก ๐๘๐๒/ว๖๒๑ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม  
 ถนนพระรำมที่ ๖ เขตรำชเทวี            
                                                                                    กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

 

๒๔  พฤษภำคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมงำนสัมมนำ “อุตสำหกรรมบริกำร: กลไกสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตเพ่ืออนำคต”  
เรียน ผู้ประกอบกำร / นักวิชำกำร 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ก ำหนดกำรสัมมนำ 
  ๒. แบบตอบรับ 

ด้วย ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์  คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ด ำเนิน “โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรของไทย ภำยใต้
สภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ ระยะที่ ๒” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือศึกษำข้อมูลและ
วิเครำะห์ภำพรวมของอุตสำหกรรมบริกำรในสำขำที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่ำอุตสำหกรรม ภำยใต้บริบทควำมตกลง
กำรค้ำเสรีของไทยทั้งควำมตกลงพหุภำคีและทวิภำคี ซึ่งจะมีกำรวิเครำะห์ศักยภำพและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
ของสำขำอุตสำหกรรมบริกำรที่เก่ียวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่ำของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย จ ำนวน ๕ สำขำ
อุตสำหกรรม ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง เคมีภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือแพทย์ 
รวมทั้งปัจจัยและกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่ำงกัน และประเมินผลกระทบด้ำนบวกและด้ำน
ลบต่อประเทศไทย เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเจรจำภำยใต้ FTA และจัดท ำมำตรกำรรองรับผลกระทบที่เหมำะสม 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ขอเชิญท่ำนหรือผู้แทนเข้ำร่วมกำรสัมมนำ ในหัวข้อเรื่อง 
“อุตสำหกรรมบริกำร: กลไกสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตเพ่ืออนำคต” ภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว  ในวันอังคำรที ่๒๐ 
มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร ดังมีก ำหนดกำร
ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรสัมมนำดังกล่ำว โดยท่ำนสำมำรถลงชื่อเข้ำร่วมกำรสัมมนำ
ได้ที่ www.bolliger-company.com/seminar หรือโปรดส่งแบบตอบรับ (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒) มำยังโทรสำรหมำยเลข 
๐ ๒๒๓๐ ๖๓๓๓ หรืออี เมล์  seminar@bolliger-company.com ภำยในวันพุธที่  ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๐  
จะขอบคุณมำก 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 (นำยศิริรุจ จุลกะรัตน์) 

     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
 

ส ำนักเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ 
ส่วนอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ ๑ 
โทร  ๐ ๒๒๐๒ ๔๓๓๐ , ๓๙๑๘



 

 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำ “อุตสำหกรรมบริกำร: กลไกสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่ออนำคต” 

วันอังคำรที ่๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องสุรศักดิ ์๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร  

จัดโดย ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

  
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
  

๙.๐๐ – ๙.๑๐ น. กล่ำวเปิดงำน โดย นำยวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ  
รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม  

  

๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. น ำเสนอผลกำรศึกษำ ภำยใต ้“โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำง 
ควำมเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรของไทย 
ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ ระยะที่สอง” 
 ดร. รัชดำ เจียสกุล 

หุ้นส่วนและกรรมกำรผู้จัดกำร  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ดร. กรวิกำ พิมุขมนัสกิจ 
ผู้จัดกำรอำวุโส  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

  

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
  

๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น.    เสวนำเรื่อง “อุตสำหกรรมบริกำร: กลไกสนับสนุนอุตสำหกรรม 
กำรผลิตเพื่ออนำคต” โดย 

 นำยสมหวัง บุญรักษ์เจริญ  
ผู้อ ำนวยกำร สถำบันไทย-เยอรมัน 

 นำงมัลลิกำ ลดำวัลย์ ณ อยุธยำ  
ผู้อ ำนวยกำร สมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย 

 นำยวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ 
รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

ด ำเนินกำรเสวนำโดย ดร. รัชดำ เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมกำรผู้จัดกำร  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

  

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ 



แบบตอบรับ 
เข้ำร่วมงำนสัมมนำเรื่อง “อุตสำหกรรมบริกำร: กลไกสนับสนุนอตุสำหกรรมกำรผลิตเพื่ออนำคต” 

วันอังคำรที ่๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องสุรศักดิ ์๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร  

จัดโดย ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

 

ชื่อหน่วยงำน ............................................................................................................................................................................   

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

ประเภทธุรกิจ/อุตสำหกรรม 
 

  หน่วยงำนภำครัฐ/รัฐวสิำหกิจ   สถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิจัย   สมำพันธ์ / สมำคม  

   หน่วยงำนภำคเอกชน 

  อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก   อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 

  อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์   อุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ 

  อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์   ภำคบริกำร โปรดระบุ ........................................................  

   อ่ืนๆ โปรดระบ ุ.....................................................................................................   
  

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมงำนสัมมนำ   
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ให้ชัดเจน ส าหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรหัสการลงทะเบียน) 

 ๑. ชื่อ ................................................................................................ นำมสกุล ..................................................................  
ต ำแหน่ง..............................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสำร ...................................................................  
E-mail ................................................................................................................................................................................  

  

๒. ชื่อ ................................................................................................. นำมสกุล ..................................................................  
ต ำแหน่ง..............................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสำร ...................................................................  
E-mail ................................................................................................................................................................................  

  

๓. ชื่อ ................................................................................................. นำมสกุล ..................................................................  
ต ำแหน่ง..............................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสำร ...................................................................  
E-mail ................................................................................................................................................................................  

  
 เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว ทำ่นสำมำรถลงชื่อเข้ำร่วมงำนสัมมนำด้วยตนเองได้ที่ www.bolliger-company.com/seminar 

หรือส่งแบบตอบรับฯ ทีโ่ทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๓๓ หรืออีเมล์ seminar@bolliger-company.com  
ภำยในวันพธุที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๐ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ นำงจิตติมำ เภตรำรัตน์ โทร ๐๒ ๒๓๐ ๖๓๑๖  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ 

*** ที่นั่งมีจ ำนวนจ ำกัด ๑๕๐ ที่นั่ง ขออนุญำตส ำรองที่นั่งตำมล ำดับกำรสมัครก่อน-หลัง *** 


