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ก ำหนดกำร 

สัมมนาความร่วมมือระดับภูมิภาค 

“การปรับทัพ AEC ให้สอดคล้องกับ SMEs” 

ห้องสุรศักดิ์ บอลลูม 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำธร กรุงเทพมหำนคร 
วันศุกร์ที่ 28 มีนำคม 2557 เวลำ 8.30 น. – 16.30 น. 

 
(กำรสัมมนำเป็นแบบสองภำษำ โดยใช้ภำษำไทยเป็นหลัก โดยมีล่ำมแปลระหว่ำงภำษำไทยและอังกฤษ) 

 
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน 
9.00 – 9.10 กล่ำวต้อนรับโดย มูลนิธิเอเชีย และสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) 
9.10 – 9.30 ปำฐกถำ โดย Dr. Sok Siphana ที่ปรึกษำคณะรัฐมนตรีกัมพูชำ 
9.30 – 10.30 หัวข้อที่ 1: การขยายตัวการค้าภายใต้ AEC 
  ประเด็นกำรพูดคุย 

 ผลกระทบของ AFTA และ AFAS ต่อกำรส่งเสริมกำรค้ำในอำเซียน 
 ผลกระทบและแนวทำงกำรรับมือมำตรกำรทำงกำรค้ำท่ีไม่ใช่ภำษี (NTM) ต่อ SMEs 
 ประโยชน์และควำมส ำคัญของบริษัท Trading และ Logistics ต่อ SMEs 

 คุณชุตินันท์ สิริยำนนท์ ส ำนักมำตรฐำนทำงกำรค้ำ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 
 คุณบรรณ เกษมทรัพย์  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง 
 Dr. Ponciano S. Intal, Jr., Senior researcher, Economic Research Institute for 

ASEAN and East Asia (ERIA) 
 Mr. Andrew Durieux, ประธำนคณะกรรมกำร AEC, สภำหอกำรค้ำต่ำงประเทศ 
ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย ดร. ชโยดม สรรพศรี คณบดีเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

10.30 – 11.00 ถำม-ตอบ 
11.00 – 12.00 หัวข้อที่ 2: โอกาสการลงทุนใน AEC 
  ประเด็นกำรพูดคุย 

 ผลกระทบกำรเคลื่อนย้ำยกำรลงทุนอย่ำงเสรีภำยหลังกำรเปิด AEC ต่อ SME 
 บทบำทของ BOI และหน่วยงำนในต่ำงประเทศต่อกำรส่งเสริมกำรลงทุนของ SMEs 
 ผลกระทบของกฎหมำยกำรลงทุนระหว่ำงประเทศต่อกำรลงทุนของ SMEs 

 คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) 
 คุณพรนภำ ไทยเจริญ ผู้บริหำร บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ 
 ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ กิจกำรธนำคำรต่ำงประเทศ ธนำคำรกรุงเทพ 
ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรวิจัย TDRI 

http://www.eria.org/
http://www.eria.org/
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12.00 – 12.30 ถำม-ตอบ 
12.30 – 13.20 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.20 - 13.30 กำรน ำเสนอผลกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำร SMEs (Workshop) โดย ดร. นิ่มนวล ผิวทองงำม 
13.30 – 14.30 หัวข้อที่ 3: การพัฒนา SME เพื่อรองรับ AEC 
  ประเด็นกำรพูดคุย 

 แผนกำรส่งเสริม SMEs โดย ASEANSEC และควำมคืบหน้ำของแผนฯ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ SMEs โดยหน่วยงำนรัฐและเอกชนของไทยและต่ำงประเทศ 

 คุณดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
 คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำร  

AEC Prompt หอกำรค้ำไทย  
 คุณอดิทัต วะสีนนท์ ผู้อ ำนวยกำรส่วนยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์  

กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
 Mr. Agus Muharram, Ir., MSP, Secretariat Ministry, Ministry of Cooperatives and 

SMEs, Indonesia 
 Ms. Penchan Manawanitkul, Senior Officer Enterprise Development, ASEAN 

Economic Community (AEC), Department ASEAN Secretariat 
ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย คุณเกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ สื่อสำรมวลชน 

14.30 – 15.00 ถำม-ตอบ 
15.00 – 16.00 หัวข้อที่ 4: ประสบการณ์ของ SMEs ที่ประสบความส าเร็จในอาเซียน 
  ประเด็นกำรพูดคุย 

 อุปสรรคและปัจจัยแหง่ควำมส ำเร็จของ SMEs 
 กำรเตรียมพร้อมต่อควำมท้ำทำยหลังกำรเปิด AEC 

 คุณมรกต สิงหแพทย์ SIGMA & HEARTS CO., LTD., ประเทศไทย 
 Ms. Tran Thi Hai Yen, SLIMMER STYLE Shareholding Inc., ประเทศเวียดนำม 
 Ms. Jeannie E. Javelosa, ECHOstore, ประเทศฟิลิปปินส์  
 นักธุรกิจสตรี ประเทศพม่ำ (รอกำรยืนยัน) 
ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย ดร. นิ่มนวล ผิวทองงำม มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

16.00 – 16.30 ถำม-ตอบ 
16.30 – 16:40 กล่ำวปิดกำรสัมมนำ โดย Kim McQuay มูลนิธิเอเชีย  

และ ดร. สมชัย จิตสุชน สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4SmcAu3ngfQ
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ixEwU_ujCsLkiAe6mIDABw&ved=0CFUQ7Ak

