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ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีในยุคปัจจุบัน ทำให้ประเทศต่างๆ
มีความจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและเพ่ือให้สามารถรองรับกับ
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยนัยน้ี การเพ่ิมพูนศักยภาพเพ่ือรองรับการ
แข่งขันระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จึงเป็นเร่ืองท่ีแต่ละประเทศต้องพิจารณา
ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ การท่ีสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูน
สมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลงัพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอ่ืนๆ ใน
ด้านการระหวา่งประเทศ การเงิน การคลงั และการลงทนุน้ัน จึงถือได้ว่าเป็น
ภารกจิการดำเนนิงานทีส่อดรับกับกระแสการเปลีย่นแปลงของโลกยคุปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการอาศัยประโยชน์ท่ีเหมาะสมจากกระแสโลกาภวัิตน์
และกระบวนการเปดิเสรี ในอันท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถทาง
ด้านการแขง่ขันให้แก่ประเทศกำลงัพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทย

สถาบันฯ มีแนวทางดำเนนิงานทีชั่ดเจนในการเสรมิสร้างและพัฒนาความ
สามารถของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย และอื่นๆ โดยการให้การ
ศึกษาอบรม การสนับสนุนการวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ที่จำเป็นต่อการ
กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศเหล่าน้ันมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ และการ
บูรณาการเศรษฐกิจสู่ตลาดโลกอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือได้ว่าเป็น
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่จำเป็นต้อง
ทำอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต นับเป็นภารกิจสำคัญทางด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีสอดคลอ้งกับภารกิจหลักของกระทรวงศกึษาธิการ

ผมในฐานะรัฐมนตรีท่ีกำกับดูแลงานของสถาบนัฯ ขอช่ืนชมพัฒนาการทีมี่
มาอย่างต่อเน่ืองของสถาบันฯ และขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบันฯ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีทุกคน ท่ีมีความมุ่งม่ันผลักดันให้สถาบันฯ ก้าวหน้าไปสู่ความเป็น
เลิศ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า สถาบันฯ จะรักษามาตรฐานในการดำเนนิงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะและความรู้ให้แก่บุคลากรของประเทศต่างๆ ในอันท่ีจะปรับตัวเพ่ือ
ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างดแีละมีประสทิธภิาพ

(นายจาตรุนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรของประเทศไทยและประเทศในภมิูภาค นอกจาก
น้ี สถาบันฯ ยังได้รับการยอมรับจากองคก์ารระหว่างประเทศตา่งๆ โดยอาศยั
สถาบันฯ เป็นเวทีในการประชุมสำคัญหลายๆ รายการ ซ่ึงทำให้เกิดการแลก
เปล่ียนประสบการณแ์ละความรูใ้นด้านการคา้ระหว่างประเทศ การลงทนุ การ
พัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้แทนและเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานของไทยทัง้ภาค
รัฐ เอกชน สถาบันการศกึษา ฯลฯ ได้มีโอกาสเพิม่พูนทักษะความรูใ้นหลายๆ
สาขา ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการสง่เสริมการพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

ถือได้ว่าภารกจิและการดำเนนิงานในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาของสถาบนัฯ มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและอ่ืนๆ
ซ่ึงจะเป็นการยกระดบัความเป็นผู้นำของสถาบันฯ ทางด้านการเปน็ศูนย์กลาง
การฝึกอบรมและเวทีนโยบายสาธารณะที่จะนำเสนอประเด็นเชิงนโยบายต่อ
ภาคการเมือง รัฐบาล เอกชน และประชาชน เพื่อนำไปใช้กำหนดท่าทีและ
นโยบายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการผนึกกำลังระหว่าง
ประเทศกำลงัพัฒนาดว้ยกันเอง

ในฐานะประธานกรรมการสถาบันฯ ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มี
โอกาสมาทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันฯ คณะกรรมการมุ่ง
หมายให้สถาบันฯ พัฒนาบทบาทของตนในฐานะศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้และ
การพัฒนาบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และเผื่อแผ่ไปยังนานา
ประเทศทีมี่ความต้องการในเชงิน้ี  ในอนาคตอนัใกล้ สถาบันฯ พึงเป็นกลไก
สำคัญในด้านการคา้ระหว่างประเทศ การลงทนุ และการพัฒนา อีกท้ังรองรับ
การดำเนินงานด้านต่างๆ ที่จะเป็นการปกป้องและรักษาประโยชน์ให้แก่ทั้ง
ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ

ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการคา้และการพฒันา

สารประธานกรรมการสถาบันฯ

สาร
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สารผู้อำนวยการบริหาร

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาเป็นผลพวงของความคิด
อ่านที่ลึกซึ้งแยบยลของผู้ก่อตั้งทั้งไทยและเทศ ด้วยเห็นว่า ปัญหาสำคัญที่
ผจญอยู่ของประเทศกำลงัพัฒนาในด้านการคา้ การพัฒนา ฯลฯ ประการหน่ึง
คือ องค์ความรูแ้ละสมรรถนะของบคุลากร ดังน้ันแม้จะเป็นกลไกใหมแ่ละเล็ก
แต่ในสาระสำคญัแล้ว มีนัยอย่างย่ิงต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ การอยู่
รอดท่ามกลางสิ่งท้าทายของกระแสโลกาภิวัตน์ และเป็นปัจจัยสำคัญในการ
สร้างความผูกพันและความมีเอกภาพของประเทศกำลงัพัฒนาในภูมิภาคน้ีและ
อื่นๆ

การทำให้องค์กรนี้ก้าวหน้าต่อไปเป็นสิ่งท้าทาย สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ ทั้ง
รัฐบาล ส่วนราชการ ภาคเอกชน ต้องตระหนักเห็นความจำเปน็เหมาะสม และ
ความคุ้มค่าของการลงทุนในด้านน้ี องค์กรระหว่างประเทศจะต้องมีความจริงจัง
ในความร่วมมือ ไม่มองสถาบันฯ เป็นเพียงส่ิงผ่อนแรงของตน หรือเป็นผลผลิต
สนองตอบเกยีรติภูมิทางการเมอืงส้ันๆ ของตนเทา่น้ัน

การคิดสร้างส่ิงใหม่ๆ ไม่ใช่ส่ิงง่าย แต่การทำให้ผลผลิตใหม่ๆ เจริญก้าวหน้า
ต่อไปเป็นส่ิงท่ียากกวา่ สถาบันฯ คงจะยังเตาะแตะอยูใ่นช่วงท่ีผ่านมา แต่พลัง
ของความรว่มมือในช่วง 3-4 ปี เป็นพลังท่ีไม่สูญเปล่า ผมหวังว่า เราจะได้พลัง
มากข้ึนในอนาคต เพ่ืออนาคตของประเทศไทยและพรรคพวกเพ่ือนฝูงในภูมิภาค
น้ี ท่ีจะเจริญงอกงามดว้ยกนับนเวทแีห่งการแขง่ขันและความทา้ทาย

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร
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การบริหารงานของสถาบันฯ
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ความเป็นมาของสถาบันฯ

แนวคิดท่ีจะจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา
มีความริเร่ิมมาจาก ฯพณฯ รูเบนส์  ริคูเปโร เลขาธิการการประชมุสห
ประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด ซึ่งแนวคิดดัง
กล่าวส่วนหน่ึงเกิดจากแรงจูงใจท่ีจะสนองตอบขอบคุณรัฐบาลไทยอย่าง
เป็นรูปธรรมในฐานะทีเ่สนอตัวเป็นเจ้าภาพของการจดัประชุมระดับรัฐ
มนตรีของอังค์ถัดคร้ังท่ี 10 ข้ึนท่ีกรุงเทพฯ รวมท้ังเป็นความปรารถนา
ส่วนตัวมาช้านานของ ฯพณฯ ริคูเปโรท่ีต้องการจะให้มีการจัดต้ังหน่วย
งานที่ยั่งยืนถาวรและเป็นแหล่งแพร่กระจายความรู้เพื่อการพัฒนาที่
เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย

ดังน้ัน เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 1997  ฯพณฯ รูเบนส์  ริคูเปโร
ได้เข้าเย่ียมคารวะ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี โดย
มีคณะรัฐมนตรีอาวุโสในสมยัน้ันร่วมด้วย วัตถุประสงค ์ได้แก่ การวาง
แผนจัดการประชุมอังค์ถัด 10 และในโอกาสนั้นเลขาธิการอังค์ถัดได้
นำเสนอแผนงานการจัดตั้งองค์กรขึ้นซึ่งในชั้นนั้นเรียกว่าสถาบันเพื่อ
การพัฒนา (Institute of Development) และรัฐบาลไทยยินดีท่ีจะรับข้อ
เสนอนี ้หลงัจากนัน้จงึเปดิเวทกีารเจรจาขึน้ระหวา่งองัคถ์ดักบัผูแ้ทน
รัฐบาลไทยต่อมาเป็นระยะเพ่ือจัดทำความตกลงรว่มมือกัน จนปรากฏ
ผลเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงจาก
ประเทศสมาชิกอังค์ถัดทั้ง 190 ประเทศและผู้แทนกว่าร้อยคนจาก
องค์กรระหว่างประเทศและองคก์รพัฒนาเอกชน ได้แลกเปล่ียนทัศนะ
และความคดิเห็น ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตรก์ารพัฒนากับการนำบท
เรียนในอดีตมาปรับเปลี่ยนกระแสโลกาภิวัตน์ให้เป็นโอกาสที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและมวลประชากรโลก” ประเทศ
สมาชกิและกลุม่พันธมิตรเพือ่การพฒันาไดร่้วมกนัรับรองเอกสารการ
ประชุมในคร้ังน้ี 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญากรุงเทพฯ และ แผนปฏิบัติการ
กรุงเทพฯ ซ่ึงได้กล่าวเน้นถึงความจำเป็นสำหรับหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา
ท่ีพยายามผลักดันให้มีการเจรจาอย่างเปิดเผยและให้ประเทศต่าง ๆ  ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเงิน การค้า และการลงทุนระหว่าง
ประเทศ และการบูรณาการเขา้สู่เศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้เอกสารดงั
กล่าวยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขความขาดสมดลุย์และไม่สมมาตรท่ีเกิด
ขึ้น เพื่อสร้างระเบียบของโลกขึ้นใหม่ที่มีการแบ่งสรรผลประโยชน์
จากกระแสโลกาภวัิตน์ให้เป็นธรรมยิง่ข้ึนในอนาคต

การหารอืกันเพ่ือจัดต้ังสถาบันฯ ใหม่สัมฤทธ์ิผลในบริบทดังกล่าว
ด้วยการลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนาข้ึนในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 โดย ฯพณฯ ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศเป็นผู้ลงนามแทน
รัฐบาลไทย และ ฯพณฯ รูเบนส์  ริคูเปโร เลขาธิการอังค์ถัดเป็นผู้ลง
นามแทนสหประชาชาติ

การบริหารงานของสถาบันฯ

การบริหารงานของสถาบันฯ

การลงนามในความตกลงนี้ถือเป็นจุดเด่นของการประชุมอังค์ถัด
ครั้งที่ 10 และเป็นสิ่งที่ ฯพณฯ ริคูเปโร ถือว่าเป็นรูปธรรมหนึ่งของ
การประชุมท่ีจะย่ังยืนอยู่สืบไป สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ
การพัฒนาได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544
และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2545

สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันาเป็นองค์กรท่ีไม่
แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลไทยโดยมีสถานะ
เป็นองค์การมหาชน สถาบันฯดำเนินงานโดยอาศยัความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย อังค์ถัด องค์กรระหว่างประเทศอ่ืนๆ และองค์กร
ระดบัภูมิภาค

อำนาจหน้าท่ีของสถาบันฯ

มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎกีาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพือ่
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 ระบุว่า “ให้
สถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพ่ือ
ส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับ
ความตกลงวา่ด้วยความรว่มมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย
และองค์การสหประชาชาตเิก่ียวกับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า
และการพัฒนา”

โดยนัยน้ี สถาบันฯ จึงมีอำนาจหน้าท่ี ดังน้ี
1. จัดการศกึษาอบรมและใหก้ารสนบัสนุนเพ่ือการคน้คว้าวิจัยแก่

บุคลากรของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลงั การลงทนุ การพัฒนาและสาขาอืน่
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ันสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบักระแสโลกาภวัิตน์และแนวทางการเปดิ
เสรีทางการค้าต่างๆ

2. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภมิูภาค
เอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนด
นโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และการกำหนดมาตรการ
ทางกฎหมายทีส่อดคลอ้งกบันโยบายดงักลา่วได้

3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
และสร้างความเป็นเอกภาพ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้

4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ
ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
และองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันฯ ท่ีมีความเป็นเลิศในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน รวมท้ังเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของ

ประเทศกำลงัพัฒนาในภมิูภาคเอเชยีและอืน่ๆ

พันธกิจ
1. จัดการศกึษาอบรมและใหก้ารสนบัสนุนเพ่ือการคน้คว้าวิจัยด้านการคา้ระหว่างประเทศ การเงนิ การคลงั การลงทนุ และการพฒันาแก่

บุคลากรของประเทศกำลงัพัฒนา โดยเฉพาะในภมิูภาคเอเชีย
2. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนด

นโยบายดา้นเศรษฐกจิท่ีเหมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความรว่มมือทางเศรษฐกจิในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลีย่นประสบการณแ์ละความรู้
4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝกึอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ

โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำนวยการบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน

รองผู้อำนวยการบริหาร
(งานบริหาร)

รองผู้อำนวยการบริหาร
(งานวิชาการ)

ส่วนงานบริหาร ส่วนงานฝึกอบรม ส่วนงานวิจัย

การบริหารงานของสถาบันฯ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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กลไกการดำเนินงานของสถาบันฯ

กลไกการบรหิารงานของสถาบนัฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันาประกอบดว้ย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกจำนวน 5 คน โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็น
กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

การบริหารกิจการของสถาบันฯ จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการบริหารซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการสถาบนัฯ โดยผู้อำนวย
การบรหิารจะต้องเป็นบุคคลทีมี่สัญชาติไทยและเป็นนักบริหารท่ีมีประสบการณใ์นการบรหิารองคก์รระหว่างประเทศ รวมท้ังมีความสามารถใน
การระดมทุนทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ ผู้อำนวยการบริหารเป็นผู้แทนของสถาบันฯ ในการติดต่อ
กับองค์กร และหน่วยงานตา่งๆ ท้ังไทยและตา่งประเทศ

แนวทางการดำเนินงานของสถาบันฯ

ภารกิจหลัก
1. การรวบรวมองคค์วามรูอ้ย่างเปน็ระบบและการวจัิย

วัตถปุระสงค์ เพ่ิมพูนฐานความรูใ้นเร่ืองท่ีต้องการเผยแพร ่โดยการนำความรูต่้างๆ ท่ีรวบรวมได้ มาประมวลเป็นระบบฐานความรู้
รวมท้ังทำการวิเคราะห์ หาข้อสรุปเพ่ือให้เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่และบริการวิชาการสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ เอกสารเพือ่การฝึกอบรม สัมมนา ฐานข้อมูลบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์

แนวทางดำเนินการ ติดตาม วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ท่ีจะมีผลกระทบหรือมีนัยต่อการพัฒนา
ประเทศและความเปน็อยู่ของมนุษย์ รวมท้ังการระบุและตัวช้ีวัดถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเพือ่การวิจัยแสวงหา
คำตอบและลูท่างแกไ้ข

2. การจัดการศกึษาและฝึกอบรม
วัตถปุระสงค์ ให้บริการทางวชิาการแกบุ่คคลทัง้จากประเทศไทยและประเทศกำลงัพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอ่ืน ท่ีมีความ

ต้องการทีจ่ะบูรณาการเศรษฐกจิเข้าสูส่งัคมโลก
แนวทางดำเนินการ เป็นศูนย์กลางในการนำความรูท่ี้รวบรวม และ/หรือ ได้มาจากผลการทำวจัิย เพ่ือทำการเผยแพร ่โดยการจดัฝึกอบรม

สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุมและการประชมุเชิงวิชาการ

3. การสง่เสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกจิ
วัตถปุระสงค์ จัดการพบปะและแลกเปลีย่นความคดิเห็นในรูปแบบทีไ่ม่เป็นทางการ เพ่ือให้บุคลากรและผูเ้จรจาของประเทศตา่งๆ

ได้ร่วมกันหาทางออกจากปัญหาที่เข้าสู่ทางตันอย่างไม่เป็นทางการ
แนวทางดำเนินการ สนับสนุนการหารือ ถกประเด็นในเรื่องที่กำลังเป็นปัญหา

การบริหารงานของสถาบันฯ

การบริหารงานของสถาบันฯ



ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ
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สถาบันฯ ได้จัดการฝกึอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมสมองสำหรบับุคลากรทัง้จากภาครฐัและเอกชน ท้ังจากประเทศ
ไทยและประเทศตา่งๆ ในภูมิภาคเอเชีย และอ่ืนๆ ท่ัวโลก เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจในประเดน็ปัญหาต่างๆ อาทิ ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกจิ
การคา้ระหว่างประเทศ การเงิน การลงทนุ ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการคา้ ฯลฯ เพ่ือนำไปปรับใช้ในการกำหนดนโยบายกลยทุธ์ด้านเศรษฐกจิการ
ค้า และกำหนดหัวข้อท่ีเหมาะจะทำวจัิยในปัญหาส่วนภูมิภาค

ในปี 2547-2548 สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางข้างต้น โดยได้คัดเลือกและกำหนดหวั
ข้อท่ีเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกับความตอ้งการในยคุปัจจุบัน ซ่ึงสามารถแบง่เป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังน้ี

l การฝึกอบรม จำนวน 14 เร่ือง (จำนวนผู้เข้าร่วม 424 คน) ได้แก่
ปี 2547 (7 เร่ือง จำนวนผู้เข้าร่วม 213 คน)

- Managing a Market Economy in a Globalizing World
- Current International Trade Agenda: Issues and Prospects
- Rules-Based International Trade System of WTO
- Intensive Training Course on Trade Negotiations Skills
- Training Workshop on WTO Trade Remedies’ Law and Practices
- Workshop on Intellectual Property as a Tool for Development
- Training Workshop on the Use of the Internet for Efficient International

Trade for Senior Trade Support Institutions Managers
ปี 2548 (7 เร่ือง จำนวนผู้เข้าร่วม 211 คน)

- Intensive Course on Trade Negotiations Skills
- Training Course on International Trade and Competition
- Training Course on Managing a Market Economy in a Globalizing World
- Training Workshop on WTO Trade Remedies Law and Practices
- Training Course on Enhancing Export Promotion for Economic Growth
- Training Workshop: Addressing the “USE-DIVIDE”
- Regional Workshop on the Settlement of Investment Disputes

l การสัมมนา จำนวน 7 เร่ือง (จำนวนผู้เข้าร่วม 216 คน) ได้แก่
ปี 2547 (4 เร่ือง จำนวนผู้เข้าร่วม 124 คน)

- Trade Facilitation and Capacity Building to Support Developing Countries in their Participation in International Trade
- Managing for Competitiveness: A Workshop for Enterprise Managers
- Support for Enterprise Competitiveness: A Workshop on Enterprise Network
- Investment and Free Trade Arrangements

ปี 2548 (3 เร่ือง จำนวนผู้เข้าร่วม 92 คน)
- National Seminar on Health Services
- Trade and Growth Horizons for Asia: Long Term Forecast for Regional Change
- Seminar on Impact of Thailand’s Trade with OECD on the Environment

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ ประจำปี 2547-2548
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ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

l การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 6 เร่ือง (จำนวนผู้เข้าร่วม 229 คน) ได้แก่
ปี 2547 (5 เร่ือง จำนวนผู้เข้าร่วม 207 คน)

- Planning Workshop on Research Project on Trade in Services
- Consultative Meeting on Regional and Bilateral Trade Agreements in Asia
- Sub-regional Workshop on Environmental Requirements, Market Access/Entry and Export Competitiveness in Horticultural sector
- Brainstorming on the Convergence of Preferential Trading Arrangements and the Multilateral Trading System
- Stakeholders’ Meeting on the Asia Trust Fund

ปี 2548 (1 เร่ือง จำนวนผู้เข้าร่วม 22 คน)
- Further Environment Negotiation on Goods and Services

l การจัดแถลงข่าวเปิดตัว 3 รายการ (จำนวนผู้เข้าร่วม 209 คน) ได้แก่
ปี 2547 (1 รายการ จำนวนผู้เข้าร่วม 88 คน)

- รายงานการลงทนุโลกประจำป ี 2547
ปี 2548 (2 รายการ จำนวนผู้เข้าร่วม 121 คน)

- รายงานการคา้และการพฒันาปี 2548
- รายงานการลงทนุโลกปี 2548

ท้ังน้ีผลงานในส่วนน้ีสามารถดูรายละเอียดได้จากตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2547 – กันยายน
2548
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1.การสัมมนาเร่ือง
Trade Facilitation and Capacity
Building to Support Developing
Countries in their Participation in
International Trade

23 ม.ค. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

UNIDO

เพิ่มพูนความสามารถด้านการค้าแก่
ประเทศกำลังพัฒนา

Dr. Lalith Goonatilake

เจ้าหน้าท่ีจากภาครฐั 4 กระทรวง อาทิ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์  และเจ้าหน้าท่ีจากภาคเอกชน
รวมถึงผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต
และสำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมา--
ธิการยุโรป รวมท้ังส้ิน 35 คน

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Managing a Market Economy in a
Globalizing World

9 - 20 ก.พ. 47 / โรงแรมแม่น้ำ

DTEC

สร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
การค้าระหว่างประเทศ และพัฒนาลู่ทาง
ในการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าใน
กรอบขององค์การการค้าโลก

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
รศ. ดร. ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
รศ. ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์
ดร. วีรชัย พลาศรัย
และเจ้าหน้าที ่จากกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าท่ีทางการคา้ระดับกลาง จำนวน
19 คน จากประเทศบาร์เบโดส ภูฏาน
กัมพูชา จีน ลาว พม่า เนปาล ฟิลิปปินส์
ศรีลังกา เวียดนาม และไทย

ผล
กา

รด
ำเน

ินง
าน

งา
นข

อง
สถ

าบ
ันฯ
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3.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Current International Trade
Agenda: Issues and Prospects

15 - 19 มี.ค. 47 / โรงแรมแกรนด์ ไชน่า
ปริ๊นเซส

UNCTAD/DTEC

สร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
การค้าระหว่างประเทศ และพัฒนาลู่
ทางในการรกัษาผลประโยชนท์างการ
ค้าในกรอบขององค์การการค้าโลก

คุณนวพล วิริยะกุลกิจ
คุณภาวิญญ์ เถลิงศรี
คุณจันทรา ศิริอุทัยการ
คุณทิพย์วดี วิมุติสุนทร
คุณรอน ศิริวันสาณฑ์
คุณสุภาวดี แย้มกมล
รศ. ดร. ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
คุณแพรวแพร ชุมรุม

เจ้าหน้าที่ระดับกลางของภาครัฐ จาก
ประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา อินโด--
นีเซีย พม่า ลาว ศรีลังกา และเวียดนาม
รวมท้ังส้ิน 19 คน

4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง
Rules-Based International Trade
System of WTO

22 - 26 มี.ค. 47 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

DTEC

สร้างความเขา้ใจในสิทธิและพันธกรณี
ของการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
ของประเทศกัมพูชา

Ms. Zalita bt. Dato’ Zaiden
คณุรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
คุณแพรวแพร ชุมรุม
คุณจันทรา ศิริอุทัยการ
คุณอทิตา โคมินทร์
คุณรอน ศิริวันสาณฑ์
คุณนวพล วิริยะกุลกิจ
คุณธวัชชัย โสภาเสถยีรพงศ์

เจ้าหน้าที่ทางการค้าระดับกลางจาก
ประเทศกัมพูชา จำนวน 5 คน

5. การประชุมหารือเร่ือง
Planning Workshop on Research
Project on Trade in Services

22 – 23 มิ.ย. 47 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

IDRC

เพื่อให้ผู้ร่วมทำโครงการวิจัยได้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิจัยร่วม
เพ่ือจัดทำโครงร่างและนำเสนอ IDRC
ต่อไป

Dr. Satinder Bhatia
Dr. Shandre Thangavelu
ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
ดร. มนัสพาสน์ ชูโต
ดร. สมจินต์ สันถวรักษ์

Dr. Satinder Bhatia,
Dr. Shandre Thangavelu
ดร. สุทธิพันธ์  จิราธิวัฒน์
ดร. มนัสพาสน์ ชูโต
ดร. สมจินต์ สันถวรักษ์
และทีมเจ้าหน้าท่ีวิจัยจากสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ



16 รายงานประจำปี 2547-2548

หัวข้อ

วันและสถานท่ีจัด

สถาบันฯ จัดร่วมกับ

วัตถุประสงค์

วิทยากรและผู้นำเสนอ

ผู้เข้าอบรม

6. การประชุมหารือเร่ือง
Consultative Meeting on Regional
and Bilateral Trade Agreements in
Asia

17 - 19 ส.ค. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

UNDP/Human
Development Impacts

เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียว
ข้องระดมความเห็นเร่ืองผลกระทบการจัด
ความข้อตกลงเขตการค้าเสรี ทั้งระดับ
ทวิภาคีและระดับภูมิภาคที ่ม ีต ่อการ
พัฒนามนุษย์

Mr. Murray Gibbs
Mr. Luis Abugattas
Mr. Craig Van Grassetek
Ms. Huma Fakhar
Amb. S. Narayanan
Dr. Mahani Zainal Abidin
Mr. Phan Chi Thanh
Ms. Aileen Kwa
ดร. สมจินต์ สันถวรักษ์

ผู้แทนจากภาครฐัและภาคเอกชนจำนวน
41 คน อาทิ จากกระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่าง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย UNDP
ฯลฯ

7. การฝึกอบรมเข้มหลักสูตร
Intensive Training Course on
Trade Negotiations Skills

7 - 11 ก.ค. 47 / พัทยา จ. ชลบุรี

DTEC and Department of Trade
Negotiations

พัฒนาทักษะสำหรับนักเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศของไทย โดยการส่ง
เสริมศักยภาพการเจรจา กลยุทธ์และ
เทคนิคการเจรจาการคา้ เพ่ือสามารถ
เข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีและพหุภาคี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Dr. Dickson Yeboah
Mr. Wenguo Cai

เจ้าหน้าที่จากภาครัฐจำนวน 30 คน
จากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน ฯลฯ

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548

ผล
กา

รด
ำเน

ินง
าน

งา
นข

อง
สถ

าบ
ันฯ
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8. การฝึกอบรมหลักสูตร
Training Workshop on WTO Trade
Remedies’ Law and  Practices

17 - 19 ส.ค. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

ADB

เพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎระเบียบและแนวปฏิบัต ิในการใช้
มาตรการปกป้องทางการค้าและการต่อ
ต้านการทุม่ตลาด ตามแนวทางทีก่ำหนด
ในกฎเกณฑข์ององคก์ารการคา้โลก

Dr. Edwin Vermulst
คุณอภิสิทธ์ิ จอห์น สุธรรม
ดร.วีรชัย  พลาศรัย

เจ้าหน้าที ่จากภาครัฐและภาคเอกชน
จำนวน 40 คน จากกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการตา่ง
ประเทศ และจากภาคเอกชน อาทิ สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจ
เคมี และสมาคมผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ ฯลฯ

9.1 การสัมมนาเร่ือง
Managing for Competitiveness :
A Workshop for Enterprise
Managers

1 ก.ย. 47 / สถาบนัระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

ITC

เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ของไทย

Dr. Osman  Atac

ผู้แทนจากภาคเอกชนจำนวน 20 คน
อาทิ บริษัทผู้ผลิตกระดาษ บริษัทผู้
ผลิตเส้ือผ้า บริษัทผู้ผลิตและผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู ้ส ่งออก
เซรามิค ฯลฯ

9.2 การสัมมนาเร่ือง
Support for Enterprise Compe-
titiveness: A Workshop on
Enterprise Network

2 ก.ย. 47 / สถาบนัระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

ITC

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ของไทย

Dr. Osman  Atac

ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจำนวน
30 คน อาทิ จากสำนักงานคณะ--
กรรมการส่งเสริมการลงทุน บรรษัทเงิน
ทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ
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10. การแถลงข่าวเปิดตัวรายงานการลง
ทุนโลกปี 2547

22 ก.ย. 47/ กระทรวงการตา่งประเทศ

UNCTAD / กระทรวงการตา่งประเทศ
/ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน

นำเสนอรายงานการลงทุนของโลก
ประจำปี 2547

.
Mr. Kee Hwee Wee
ดร. อรรชกา บริมเบิล
ดร. มนัสพาสน์ ชูโต

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 88
คน อาทิ จาก Bangkok Post, Asahi
Shimbun,  Nation TV, Vietnam News
Agency, Xinhua News Agency มติ
ชน แนวหน้า ฯลฯ

11. การสัมมนาเร่ือง
Investment and Free Trade
Arrangements

23 ก.ย. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

UNCTAD

เสริมสร้างความรูค้วามเขา้ใจในบรบิท
ของการลงทุนภายใต้กรอบการเจรจา
การค้าระดับภูมิภาคหรือการเจรจาการ
ค ้าท ี ่นำไปส ู ่การเป ิดเสร ีระหว ่าง
ประเทศรวมถึงการเสนอภาพการลง
ทุนของอาเซียนและประเทศไทย

Mr. Kee Hwee Wee
ดร. อรรชกา บริมเบิล
ดร. ลาวัลย์  ถนัดศิลปกุล

ผู ้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน
จำนวน 29 คน จากสำนกังานเลขา--
ธิการนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการ
ส่งออก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาห--
กรรม สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา ฯลฯ

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548

ผล
กา

รด
ำเน

ินง
าน

งา
นข

อง
สถ

าบ
ันฯ

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ ประจำปี 2547-2548



รายงานประจำปี 2547-2548
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

19รายงานประจำปี 2547-2548

12. การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
Sub-regional Workshop on
Environmental Requirements,
Market Access/Entry and Export
Competitiveness in Horticultural
Sector

29 ก.ย. - 1 ต.ค. 47 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

UNCTAD

แลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นเกี ่ยวกับข้อ
กำหนดด้านสิ ่งแวดล้อม การเข้าสู ่
ตลาดและขีดความสามารถในการแขง่
ขันด้านการส่งออกของผลิตผลด้านพืช
สวน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบ--
การณ์จากกรณีศึกษาของ 4 ประเทศ

Dr. Ulrich Hoffmann
Ms. Alice Palmer
Mr. Akmal Hossain
Mr. Cambodochine DaoProfessor Wu
Mr. Alex Favila
Mr. Nguyen Dinh Hung
รศ. ดร. สมภพ มานะรังสรรค์

ผู้แทนจากบังคลาเทศ กัมพูชา จีน
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย รวมท้ังส้ิน
65 คน

13. การฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง
Workshop on Intellectual Property
as a Tool for Development

5-7 ต.ค. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

WIPO

แสดงให้เห็นถึงบทบาทของทรัพย์สิน
ทางปัญญาที ่ม ีต ่อการพัฒนาระดับ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการค้าระดับพหุภาคี
และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเป็น
เคร ื ่องม ือส ่งเสร ิมการค ้าระหว ่าง
ประเทศ ฯลฯ

Dr. Mpazi  Sinjela
Dr. Hang Gao
Mr. Bajoe Wibowo
คุณวีรวิทย์ วีรวรวิทย์
ดร. ขจิต สุขุม
คุณวิชัย  อารียะนันทกะ
คุณนัดดา บูรณศิริ
คุณเทียนชัย  ป่ินวิเศษ

ผู้สนใจและผู้แทนจากภาครัฐและภาค
เอกชน 55 คน อาทิ จากกรมทรพัย์สิน
ทางปัญญา กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันฯทรัพย์ส ินทางปัญญาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท Baker
& McKenzie บริษัท Pricewater
houseCoopers ABAS ฯลฯ

14. การฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง
Training Workshop on the Use
of the Internet for Efficient
International Trade for Senior
Trade Support Institutions
Managers

16-19 พ.ย. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

UNCTAD

เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของ
อินเตอร์เน็ตที ่มีส่วนช่วยเสริมสร้าง
โอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาธุรกิจของประเทศ

Mr. Tomoyuki Yoshida
Ms. Michiko Enomoto
Ms. Cora Mezger
Mr. Philippe D. Monnier

ผู้แทนจากบังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มัลดีฟส์
มองโกเลีย พม่า เนปาล ศรีลังกา ไทย
และเวียดนาม จำนวนท้ังส้ิน 25 คน

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ
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วิทยากรและผู้นำเสนอ

ผู้เข้าอบรม

15. การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
Brainstorming on the Convergence
of Preferential Trading Arrangements
and the Multilateral Trading System

25-26 พ.ย. 47 / สถาบนัระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

ADB

เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ท่ีจะทำให้ความตกลงวา่ด้วยสิทธิพิเศษทาง
การค้าสอดคล้องและส่งเสริมกับระบบการ
ค้าพหุภาคี

H.E. Sok Siphana
Mr. Eric Sidgwick
Ms.Tiziana  Bonapace
Mr. Stefano Inama
Prof. Yorizumi Watanabe
Prof. Yongfu Gao
Ms. May T. Yeung
Mr. Felipe Palacios Sureda
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

ผู้แทนจากพม่าและลาวจำนวน 15 คน ผู้
แทนจากภาครัฐและเอกชนจากไทย จำนวน
42 คน อาทิ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันฯ
ยุทธศาสตร์การค้า สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ผู้สังเกตการณ์จาก APEC และ
Asia Policy Research Co.,Ltd. ฯลฯ

16. การประชุมเร่ือง
Stakeholders’ Meeting on the Asia
Trust Fund

16 ธ.ค. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

ITC / EU Delegation

เพ่ือเปิดเวทีนำเสนอ Asia Trust Fund
ให้แก่ผู ้แทนจุดประสานจากประเทศ
กำลังพัฒนาในเอเชีย และผู้แทนจาก
สหภาพยุโรปในประเทศเหล่านั้น เพื่อ
ความเข้าใจร่วมกันถึงความเป็นมาของ
กองทุน วัตถุประสงค์ของการให้ความ
ช่วยเหลือ และขอบเขตในการพจิารณา
ให้ความช่วยเหลือ

Ms. Veronica White
Mr. Eric Alvarez-Gurza
Mr. Xuejun Jiang
Mr. Koen Oosterom

ผู ้แทนศ ูนย ์พาณิชยกรรมระหว ่าง
ประเทศ ผู้แทนสหภาพยุโรปจากกรุง
บรัสเซลส์ ผู้แทนสหภาพยุโรปจากบัง
คลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน อินเดีย ลาว
อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล
เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย
เวียดนาม ปากีสถาน มัลดีฟส์ ติมอร์
ตะวันออก อัฟกานิสถาน และผู้แทนจุด
ประสานในประเทศเหล่าน้ี รวมท้ังส้ิน 35
คน

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548
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17. การสัมมนาเร่ือง
National Seminar on Health
Services

28 ม.ค. 48 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

WTO / กระทรวงสาธารณสขุ / ESCAP
/ กระทรวงพาณชิย์

เพื่อเปิดเวทีการเจรจาการค้าด้านสุข
ภาพบริการเนื่องจากเป็นประเด็นที่มี
การถกเถียงกันมากในปัจจุบัน และ
เป็นประเด็นที่เกี ่ยวเนื ่องกับภาคการ
ท่องเที ่ยวของไทย

Mr. Rudolf Adlung
Mr. Matthias Bruckner
Ms. Cai Cai
ดร. พรเทพ ศิริวณรังสรรค์
คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก กระ
ทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์
และภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

18. การฝึกอบรมหลักสูตร
Intensive Course on Trade
Negotiations Skills

31 ม.ค.-4 ก.พ. 48 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

APEC-EIP / CBoC / TICA

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี ได้เข้าใจการจัดเตรียมท่า
ทีการเจรจา กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ พัฒนาทักษะการ
เจรจาของเจ้าหน้าที่โดยการฝึกปฏิบัติ
และสร้างความพรอ้มให้เจ้าหน้าท่ีเป็นนัก
เจรจาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Dr. Dickson Yeboah
Mr. Wenguo Cai
Mr. Duane Van Beselaere

เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคจาก 6 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
อินโดนีเซีย และประเทศไทย และนิสิต
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั รวมทัง้ส้ิน 41
คน

19. การฝึกอบรมหลักสูตร
Training Course on International
Trade and Competition

28 ก.พ.-4 มี.ค. 48 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

TICA / CBoC

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบริบท
ของการค ้าระหว ่างประเทศ โดย
เฉพาะประเด็นการเจรจาการค้าสอง
ฝ่าย รวมถึงการเสริมสร้างขีดความ
สามารถการแข่งขันทางการค้า

Mr. Wenguo Cai
Mr. Serge Fre chette
Ms. Ann Weston

ผ ู ้ แ ทนจากกรมกา รค ้ าภ าย ใน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเศรษฐกจิ
การคลงั กระทรวงการคลงั กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะ
กรรมการสง่เสริมการลงทุน สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย รวมท้ังส้ิน 18 คน

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ
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หัวข้อ

วันและสถานท่ีจัด

สถาบันฯ จัดร่วมกับ

วัตถุประสงค์

วิทยากรและผู้นำเสนอ

ผู้เข้าอบรม

20. การฝึกอบรมหลักสูตร
Training Course on Managing a
Market Economy in a Globalizing
World

7-18 มี.ค. 48 / โรงแรมแม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

Colombo Plan / TICA

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจประเด็นปัญหา
ทางการคา้ระหว่างประเทศและมองเห็นลู่
ทางในการรักษาผลประโยชน์ทางการค้า
ในกรอบขององค์การการค้าโลก

รศ. ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล
ผศ. ดร.จาริต ติงศภัทิย์
ดร. วีรชัย พลาศรัย
คุณอภิสิทธ์ิ จอห์น สุธรรม
และเจ้าหน้าที ่จากกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์

เจ้าหน้าที ่ระดับกลางทางการค้าจาก
ประเทศต่างๆ ได้แก่ กัมพูชา เคนยา จีน
พม่า ปากีสถาน ภูฏาน มาเลเซีย อิหร่าน
อียิปต์ และไทย จำนวนท้ังส้ิน 18 คน

21. การฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง
Training Workshop on WTO
Trade Remedies Law and
Practices

18-19 พ.ค. 48 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

กรมการค้าต่างประเทศ / กระทรวง
พาณิชย์

เพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจเก่ียว
กับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
ใช้มาตรการต่อต้านการทุม่ตลาด การ
ชดเชยทางภาษี และการปกป้องทาง
การค้า ตามแนวทางที่กำหนดในกฎ
เกณฑ์ขององค์การการค้าโลก

Mr. Edwin Vermulst

เจ ้าหน ้าท ี ่จากกระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
การคลัง รวมทั ้งต ัวแทนจากภาค
เอกชน อาทิ ผู้ประกอบการประมง เคมี
เหล็กกล้า ฯลฯ รวมท้ังส้ิน 33 คน

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548
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22. การฝึกอบรมหลักสูตร
Training Course on Enhancing
Export Promotion for Economic
Growth

13-24 มิ.ย. 48 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

TICA

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกลไกการส่ง
ออกเพื ่อส ่งเสร ิมกระบวนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ในบริบทการค้าระหว่างประเทศ
รวมถึงนัยสำคัญของการเปิดเสรีทางการ
ค้าภายใตก้ระแสโลกาภวัิตน์

Prof. Daniel Ray Lewis
ผศ. ดร.จาริต ติงศภัทิย์
คุณอภิสิทธ์ิ จอห์น สุธรรม
รศ. ดร. สมชาย รัตนโกมุท
คุณรอน ศิริวันสาณฑ์
คณุรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
คุณทวีป ราชภักดี
คุณเชษฐ์ สุขแสง
ม.ล. ณัฐสิทธ์ิ ดิศกุล
คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร
ดร. อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์

เจ้าหน้าที ่ระดับกลางทางการค้าจาก
กระทรวงการคา้ต่างประเทศและอตุสาห--
กรรม ประเทศอียิปต์ จำนวน 10 คน

23. การฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง
Training Workshop: Addressing
the “USE-DIVIDE”

27-30 มิ.ย. 48 / โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส

ITC

เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมประชุมได้
ทราบแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การเพ่ือนำไปสู่แผนงานพัฒนาการบริหาร
จัดการผู้ประกอบการแบบยั่งยืน รวมทั้ง
ประโยชน์และหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
หน่วยงานทีจ่ะเข้ารว่มเป็นเครอืข่าย

Dr. Osman Atac
Dr. Roger Megelas
Mr. Gultekin Ozaltinordu
Dr. Luz Suplico

ผู้แทนจากประเทศจนี ฟิจิ อินเดีย อินโด
นีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย ปากีสถาน ศรี
ลังกา เวียดนาม และไทย รวมท้ังส้ิน 43
คน

24. การฝกึอบรมเชิงปฎิบัติการเรือ่ง
Regional Workshop on the
S e t t l e m e n t  o f  I n v e s t m e n t
Disputes

18-21 ก.ค. 48 /  สถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

UNCTAD

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวน
การยุติข้อพิพาททางการคา้ โดยเฉพาะ
ประเทศกำลังพัฒนาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Prof. August Reinisch
Mr. Ucheora Onwuamaegbu
Ms. Chitra Radhakishun
นายวิศิษฐ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
คุณวิลาวรรณ มังคละธนะกุล

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศ ผู้
แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ของไทย และหน่วยงาน NGO รวมทั้ง
สิ้น 48 คน

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ
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หัวข้อ

วันและสถานท่ีจัด

สถาบันฯ จัดร่วมกับ

วัตถุประสงค์

วิทยากรและผู้นำเสนอ

ผู้เข้าอบรม

25.การสัมมนาเร่ือง
Trade and Growth Horizons for
Asia: Long Term Forecast for
Regional Change

26 ก.ค. 48 / สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา

ADB

เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยเร่ือง Trade and
Growth Horizons for Asia: Long Term
Forecasts for Regional Change เพ่ือ
พิจารณาความเชื ่อมโยงทางด้านการ
พยากรณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียท่ี
มีต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาคและการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจในเอเชีย

Prof. David Roland-Holst
ดร. สมชัย จิตสุชน
ดร. วิศาล บุปผเวส
ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ

ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจากหน่วย
งานต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
อุตสาหกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ สถาบันวิจ ัยเพื ่อการพัฒนา
ประเทศไทย ฯลฯ รวมท้ังส้ินจำนวน 49
คน

26. การสัมมนาเร่ือง
Seminar on Impact of Thailand’s
Trade with OECD on the En-
vironment

16 ส.ค. 48 / สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา

AIT

เพื ่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี ่ยวกับผล
กระทบทางการค้าของประเทศไทยกับ
องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจต่อสิ่งแวดล้อม

Dr. Kakali  Mukhopadhyay

ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ สถาบัน
Stockholm Environment Institute-
Asia, เครือซีเมนต์ไทย สถาบันสิ่งแวด
ล้อมไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 คน

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548
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27. การประชุมหารือเร่ือง
Further Environmental Negotiation
on Goods and Services

25-26 ส.ค. 48 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพ่ือการค้าและการพัฒนา

UNCTAD

เพ่ือหารือเร่ืองการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประเทศกำลงัพฒันาในการมสีว่นรว่มการ
เจรจาเกี่ยวกับสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม ภายใตป้ฏิญญารัฐมนตรี Doha
Paragraph 31 (iii)

Dr. Alexey VIKHLYAEV

ผู้แทนจากบังคลาเทศ บราซิล จีน อียิปต์
เจนีวา อินเด ีย อินโดนีเซ ีย เคนยา
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และประเทศ
ไทย รวมทั้งสิ้น 22 คน

28. การแถลงขา่วเปดิตวัรายงานการ
ค้าและการพฒันาป ี 2548

2 ก.ย. 48 / กระทรวงการตา่งประเทศ

UNCTAD / ESCAP

เพ่ือเปิดตัวรายงานการคา้และการพฒันา
ประจำปี 2548

Mr. Mark Proksch
ดร. มนัสพาสน์ ชูโต
คุณลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบัน
วิจัย  องค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และผู้แทน
ส่ือมวลชน รวมท้ังส้ินจำนวน 61 คน

29. การแถลงข่าวเปิดตัวรายงาน
การลงทุนโลกปี 2548

29 ก.ย. 48 / กระทรวงการต่างประเทศ

UNCTAD

นำเสนอรายงานการลงทุนของโลก
ประจำปี 2548

Mr. Marinus W. Sikkel
ดร. อรรชกา บริมเบิล
นายเกริกไกร จีระแพทย์

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 60
คน อาทิ  กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย หนังสือพิมพ์ Bangkok
Post, The Nation, UBC Channel 07,
EU Delegation

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ
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2. การดำเนินการวิจัย

สถาบนัฯ มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการรวบรวมความรู ้ ทักษะ และการคน้คว้าวิจัย มาประมวลเปน็ระบบฐานความรูใ้นแต่
ละประเด็นปัญหาทางเศรษฐกจิ และการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือการเผยแพร่และเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรในภูมิภาค โดยจะเผยแพร่
ไปท่ัวโลก ซ่ึงสถาบนัฯ จะสนับสนุนการวจัิยโดยการดำเนนิการเอง หรือระดมผู้เช่ียวชาญจากภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือการ
ศกึษาวจัิยตามความเหมาะสมเปน็กรณไีป

แนวทางการดำเนินงานวิจัยของสถาบันฯ จะเป็นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการเผยแพร่และเพ่ิมพูนศักยภาพด้านการพัฒนาให้ประเทศ
กำลังพัฒนา (รวมท้ังประเทศไทย) โดยสถาบันฯ จะมีการดำเนินการวิจัยและการสนบัสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวกับประเด็นด้านการคา้และ
การพัฒนา รวมท้ังจะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาอย่างได้ผลเพียงพอ ซ่ึงการดำเนินงานในระยะแรก ๆ  น้ัน จะเป็น
ลักษณะของการจดัทำเอกสารเผยแพร ่ เอกสารถอดคำบรรยาย เอกสารถอดความฝกึอบรม เป็นต้น โดยยังไม่มีการดำเนนิงานวจัิย
เต็มรูปแบบ แต่จะเป็นลักษณะของการศกึษาเชิงกรณี การศึกษาเชิงลึก และการศึกษาเฉพาะสว่น เป็นต้น

ในปีงบประมาณ 2547-2548 สถาบันฯ มีโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีได้ดำเนินการไปแล้ว 5 เร่ืองคือ
1. ผลประโยชน์ของประเทศไทยในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2. ผลกระทบของเขตการคา้เสรีในระดับทวิภาคีและภูมิภาคตอ่การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์: กรณีศึกษาประเทศไทย
3. ผลกระทบของความตกลงเขตการคา้เสรท่ีีมีต่อสวัสดกิารสงัคมและการจา้งงานในเขตมอืง
4. ทุนมนุษย์และการเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง: ผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานและกระแส
     โลกาภิวัตน์
5. บทบาทของการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศทีต่่อการศกึษาและประโยชนต์อบแทนทีจ่ะไดรั้บจากผูรั้บทนุจากตา่งประเทศ

หัวขอ้ : ผลประโยชนข์องประเทศไทยในการคุม้ครองสิง่บง่ชีท้างภูมิศาสตร์
นักวิจัย : ดร. พักตร์วิภา อาวิพันธ์ กระทรวงการตา่งประเทศ

ดร. พืชภพ มงคลนาวิน กระทรวงการตา่งประเทศ
บทคัดย่อ:

งานวิจัยฉบับนี้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย โดยเป็นการสำรวจว่าประเทศไทย
จะสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง TRIPs ในการคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของสินค้าของประเทศใหดี้ข้ึนได้อย่างไร รวมถึง
ความจำเปน็ในการแกไ้ขกฎระเบยีบต่างๆ เพ่ือเป็นหลักประกนัว่าผู้ผลิตภายในประเทศไมไ่ด้ถูกกีดกันในผลประโยชนท่ี์สมควรจะได้
รับ ท้ังน้ี ระดับของการคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไดม้ากน้อยเพียงใดน้ัน ข้ึนอยู่กับว่าประเทศไทย
มีการเตรยีมปรบัตวัใหเ้ขา้กบักตกิาการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาในรปูแบบใหมน่ีไ้ดด้เีพยีงใด อย่างไรกต็าม เนือ่งจากกฎหมาย
คุ้มครองสิง่บ่งช้ีทางภมิูศาสตรเ์พ่ิงจะมีผลบังคับใช้เม่ือเร็วๆ น้ี ดังน้ัน จึงยังไม่สามารถเหน็ผลการบงัคับใช้กฎหมายดงักล่าวได ้ โดย
นัยน้ี จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการประสานความร่วมมือท้ังในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและการสรา้งระบบกฎหมายทีเ่หมาะสมเพ่ือคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ในมุมมองของ
การปฏิบัติแล้ว ประเทศไทยสามารถนำประสบการณข์องประเทศคู่ค้า (เช่น อินเดีย) มาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนนิกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือส่งเสรมิสรา้งการคุม้ครองสิง่บ่งช้ีทางภมิูศาสตรท์ีมี่ประสทิธภิาพดข้ึีน ตัวอย่างเชน่ การจดัตัง้สมาคมหรอืเครอืข่ายเพือ่สรา้งการ
ตระหนักถึงความสำคญัของส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร์ และเป็นการใหมี้การยืน่ขอจดทะเบยีนเพ่ือขอรับการคุม้ครองดงักล่าว และในท้าย
ทีส่ดุ ประเทศไทยควรจะตอ้งม่ันใจวา่สนิคา้เหลา่นัน้ไม่สามารถมกีารทำซำ้ในสถานทีอ่ื่นใดได ้ทัง้น้ี เพ่ือป้องกนัสนิคา้ดงักลา่วไมใ่ห้
กลายเป็นสินค้าท่ีมีท่ัวไป และเป็นหลักประกันให้แก่ผู้บริโภคสินค้าน้ันๆ ว่าจะได้บริโภคสินค้าท่ีเป็นต้นแบบอย่างแท้จริง และเป็นการ
ปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตภายในประเทศอีกด้วย

หัวข้อ : ผลกระทบของเขตการค้าเสรีในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
             : กรณีศึกษาประเทศไทย
นักวิจัย : ดร. วัชรัศม์ิ ลีละวัฒน์ สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา

ดร. สมจินต์ สันถวรักษ์ สถาบันยุทธศาสตร์การค้า
บทคัดย่อ :

ภายหลงัจากความลม้เหลวของการเจรจาการคา้พหภุาคใีนกรอบของ WTO แล้ว จะเห็นไดว่้าการเจรจาการคา้แบบทวภิาคแีละ
ภูมิภาคนิยมได้เป็นทางเลือกที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้เจรจา
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จัดทำความตกลงเขตการคา้เสรีกับประเทศออสเตรเลยี บาห์เรน จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ เปรู สหรัฐอเมริกา และกลุ่ม BIMST-
EC ท้ังน้ี ประเด็นและเร่ืองท่ีประเทศไทยทำการเจรจานัน้มีการเปล่ียนแปลงจากการใหสิ้ทธิพิเศษทางศลุกากรเป็นการเฉพาะ เป็นการ
ให้สิทธิในด้านอ่ืนๆ ด้วย ได้แก่ การเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และส่ิงแวดล้อม โดยการ
เจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีของไทยนี้ จะเป็นรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ การค้าสินค้าและบริการ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการลงทุน เม่ือพิจารณาประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว เป็นท่ีคาดการณว่์า ความตกลงเขตการคา้เสรีท่ีจะจัดทำกับ
ประเทศพฒันาแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อภาคประมงและภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งย่ิง สินค้าประมงแปรรูป ส่ิงทอและเสือ้ผ้า
อิเล็คทรอนกิส ์ รถยนตแ์ละช้ินสว่นของรถยนต์ แต่ขณะทีภ่าคเกษตรกรรมโดยรวมจะไมไ่ดรั้บประโยชนจ์ากการจดัทำเขตการคา้เสรี
ท้ังในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ซ่ึงโดยข้อเท็จจริง ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะไม่ยินดีเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้แก่ประเทศไทย สำหรับ
การเปิดเสรีภาคบริการน้ัน ประเทศไทยเห็นว่าประโยชน์ท่ีได้รับจะอยู่ท่ีประเด็นการเคล่ือนย้ายบุคคลธรรมดา (movement of natural
person) ซ่ึงสามารถใหบ้ริการในรปูแบบต่างๆ เช่น การทอ่งเท่ียว สปา และการนวด ขณะทีใ่นด้านการลงทนุ คำขอของประเทศคู่
เจรจามีเป้าหมายท่ีจะสร้างหลักประกันทางด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงหากบรรยากาศการลงทนุมีความม่ันคงมาก
เพียงใด ประเทศไทยกจ็ะสามารถดงึดูดการลงทนุจากประเทศไดม้ากข้ึนเพียงน้ัน

หัวข้อ : ผลกระทบของความตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อสวัสดิการสังคมและการจ้างงานในเขตเมือง
นักวิจัย : ดร. วัชรัศม์ิ ลีละวัฒน์ สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา
บทคัดย่อ :

งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลกระทบของการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี โดยพิจารณาว่าการไม่มีอัตราภาษี
ศุลกากรจะมีผลต่อสวัสดิการสังคมและอัตราการจ้างงานในเขตเมอืงอย่างไร โดยเฉพาะในรูปแบบเศรษฐกิจของ Harris Todaro ซ่ึงมี
การให้ความสำคญักับผลตอบแทนผันแปรต่อขนาดในภาคเกษตรกรรมและภาคอสุาหกรรม โดยมีสมมติฐานว่า ประเทศหน่ึง (home
country) เป็นผู้ส่งออกผลิตผลทางการเกษตร และเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยท่ีผลิตผลทางการเกษตรผลิตได้ในเขตชนบท
ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลติได้ในเขตเมือง ซ่ึงแนวทางการวเิคราะห์จะใช้ตัวแบบ Social-utility approach มาเปรียบเทียบ
สวัสดิการสังคม ผลการวิจัยพบว่า การจัดทำความตกลงเขตการคา้เสรีจะเป็นสาเหตุให้มีการจ้างงานในเขตเมอืงเพ่ิมข้ึน โดยไม่คำนึง
ถึงระดับของผลตอบแทนต่อขนาดท่ีมีในภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม และการทำใหเ้กิดการสรา้งการคา้ (trade creation) หรือ
การเบ่ียงเบนทางการค้า (trade diversion) นอกจากน้ี การศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบระดับผลตอบแทนต่อขนาดจะมีบทบาทกำหนด
ผลกระทบของการสรา้งการคา้และการเบีย่งเบนทางการคา้ทีมี่ต่อสวสัดกิารสงัคม การสรา้งการคา้จะเปน็การชว่ยปรับปรุงสวสัดกิาร
สังคมเม่ือความยืดหยุ่นของผลตอบแทนต่อขนาดในภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณมากเท่ากับในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงภายใต้เง่ือนไขเดียว
กันน้ี การเบีย่งเบนทางการคา้มีโอกาสทีจ่ะช่วยทำใหส้วสัดกิารสงัคมเพิม่สูงข้ึนเช่นกนั

หัวข้อ : ทุนมนุษย์และการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง
      : ผลกระทบเชงิบวกท่ีมีต่อการเคล่ือนย้ายแรงานและกระแสโลกาภวัิตน์

นักวิจัย : ดร. วัชรัศม์ิ ลีละวัฒน์ สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา
บทคัดย่อ :

งานวจัิยฉบับน้ีศึกษาทฤษฎกีารเคลือ่นย้ายแรงงานของประชากรในประเทศกำลงัพัฒนาไปสูป่ระเทศพฒันาแลว้ โดยจะศกึษาถงึ
ผลของความนา่จะเปน็ในการเคลือ่นย้ายแรงงานมสีาเหตมุาจากวซ่ีา ทีมี่ต่อการศกึษาในประเทศและการเพิม่ทกัษะการใชภ้าษาตา่ง
ประเทศเปน็ภาษาทีส่อง ซ่ึงการวิจัยได้แบ่งประเภทแรงงานออกเปน็ 4 กลุ่ม โดยใช้ความฉลาดโดยกำเนดิเป็นตัววัด กลุ่มท่ีฉลาดที่
สุดจะได้รับท้ังการศึกษาและการฝกึอบรม กลุ่มท่ีสองได้รับเพียงการศึกษา ในขณะท่ีกลุ่มท่ีสามจะได้รับการฝึกภาษาตา่งประเทศเปน็
ภาษาท่ีสองเพียงอย่างเดียว กลุ่มท่ีฉลาดน้อยท่ีสุดจะไม่ได้รับการฝึกทักษะใดๆ ท้ังส้ิน จากการศกึษาพบว่า การเพ่ิมข้ึนของความน่า
จะเป็นในการเคล่ือนย้ายแรงงานเป็นสาเหตุให้แต่ละบุคคลมีการเพ่ิมพูนทักษะทางภาษา เพ่ือท่ีจะมีคุณสมบัติเพียงพอในการไปทำงาน
ในต่างประเทศ และผลจากกระแสโลกาภวัิตน์ หากบุคคลใดไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้ทักษะทางภาษากจ็ะช่วยเพ่ิมมูลค่า
การผลิตและค่าตอบแทนในประเทศบา้นเกิดของตน ผลการวิจัยยังช้ีว่า การเพ่ิมข้ึนของความน่าจะเป็นในการเคลือ่นย้ายแรงงานเป็น
สาเหตุให้บุคคลบางกลุ่มได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงแน่นอนว่าจะช่วยเพ่ิมมูลค่าการผลิตและค่าตอบแทนไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนท่ีใด จากความ
เห็นน้ี โอกาสในการเคลือ่นย้ายแรงงานไปตา่งประเทศยอ่มถือว่าเอือ้ประโยชนต่์อประเทศบา้นเกดิ
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หัวข้อ : บทบาทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ต่อการศึกษาและประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากผู้รับการศึกษา
        จากต่างประเทศ

นักวิจัย : ดร. วัชรัศม์ิ ลีละวัฒน์ สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา
บทคัดย่อ :

งานวจัิยฉบับน้ีศกึษาเรือ่งการไดรั้บการศกึษาจากตา่งประเทศและความนา่จะเปน็ทางดา้นผลตอบแทนทีป่ระเทศบา้นเกดิซึง่เป็น
ประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริโภคทางการศึกษา ซ่ึงได้รับบริการจากประเทศผู้ผลิตคือประเทศพัฒนาแล้ว การ
วิเคราะห์มีท้ังความพึงใจของบุคคลท่ีจะอยู่ในประเทศ และความเห็นท่ีหลากหลายออกไป ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาถึง
ระดับความฉลาดโดยกำเนดิ บุคคลท่ีมีความพอใจในระดบัต่ำท่ีจะอยู่ในประเทศบ้านเกิด จะมีโอกาสไดรั้บการศึกษามากกวา่บุคคลซ่ึง
มีความพอใจในระดบัสูงท่ีจะอยู่ในประเทศ  สำหรับบุคคลท่ีพอใจเป็นอย่างมากทีจ่ะอยู่ในประเทศบ้านเกิด คนท่ีฉลาดกว่าจะมีโอกาส
ได้รับการศึกษาสูง และมีแนวโน้มท่ีจะเดินทางกลับสู่ประเทศบ้านเกิดมากกวา่ การศึกษายังช้ีว่า การลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศได้
กระตุ้นให้บุคคลท่ีพอใจจะอยู่ในประเทศมากกว่าได้รับโอกาสในการศกึษา และเพ่ิมความน่าจะเป็นในการได้รับค่าตอบแทนสูงข้ึน อย่าง
ไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศไมไ่ด้มีผลให้บุคคลท่ีมีความพอใจในระดบัต่ำในการอยู่ประเทศบ้านเกิดอยากเดนิทางกลับ
สู่ประเทศของตน ดังน้ัน นโยบายท่ีควรส่งเสริมในเร่ืองน้ีควรเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านนโยบายของประเทศบ้านเกิดท่ีจะช่วย
เพ่ิมพูนทางด้านเงินทุนผ่านทางการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ

3. การสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

จากพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกจิในภูมิภาค บนพ้ืนฐานของการมส่ีวนร่วม เพ่ือให้มีการประสาน
นโยบายด้านเศรษฐกจิและสังคม เพ่ือสนองตอบนโยบายของรฐับาล สถาบันฯ จึงมีบทบาทในการเปน็ส่ือส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ มี
ความเข้าใจกันมากข้ึน เพ่ือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยในปีน้ีสถาบันฯ ได้เข้าร่วมในการประชุมดังน้ี
l การประชุมระดับสูงเร่ือง Asian Economic Integration: Vision of A New Asia ระหว่างวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงโตเกียว

ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในกรอบความร่วมมือในเอเชีย (Asia
Cooperation Dialogue – ACD) และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย โดยท่ีการประชุมคร้ังน้ีเป็นโครงการท่ีต่อเน่ืองจากการประชุม
เร่ือง Building a New Asia: Towards an Asian Economic Community (AEC) ณ กรุงนิวเดลี ในปี 2546 ซ่ึงผู้อำนวยการสถาบนัฯ
ได้เข้าร่วมเสนอบทบาทของประเทศไทยต่อวงการวิชาการ เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการรวมตัวทั่วภูมิภาคเอเชีย อันเป็น
นโยบายของรัฐบาลที่มีความก้าวรุดหน้ามาเป็นลำดับ

l การเข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ระหว่างวันท่ี 11-13 มกราคม 2548 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือหารือและพิจารณา
แนวทางการจดัต้ังศูนย์แห่งชาติ ในการใช้ประโยชน์จากผู้ฝึกอบรมท่ีได้รับการรับรองจากศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (ITC)
สำหรับ SMEs ในประเทศไทย

4. การจัดต้ังเครือข่ายและหุ้นส่วนทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ

จากขอบข่ายกิจกรรมของสถาบันฯ สถาบันฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรระดับชาติ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ซ่ึงในปีน้ี สถาบันฯ ได้พัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการดังต่อไปน้ี
l การเปน็เครอืข่ายกบัองคก์ารทรพัย์สนิทางปญัญาแหง่โลก (WIPO)
l การริเร่ิมความร่วมมือกับโครงการ APEC Economic Integration Program ของแคนาดา
l การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสถาบนัฝึกอบรมเพ่ือการค้าต่างประเทศสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Association of Training

Institutions for Foreign Trade in Asia and the Pacific – ATIFTAP)
l การเป็นผู้ประสานงานโครงการวจัิยในหัวข้อท่ีเก่ียวกับการคา้และบริการ ท่ีขอรับการสนบัสนุนด้านการเงนิจาก International

Development Research Center (IDRC) โดยมีเครือข่ายของสถาบนัท่ีร่วมมือ ได้แก่ Indian Institute of Foreign Trade, National
University of Singapore, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันยุทธศาสตร์การค้า และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา
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ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

l การเป็นจุดประสาน (Focal point) ของประเทศไทยกบัคณะกรรมาธกิารยุโรป และศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กอง
ทุน  Asia Trade Related Technical Assistance Trust Fund  โดยทำหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองคำร้องขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนดังกล่าว อน่ึง สถาบันฯ ได้รับการคัดเลือกเพราะการยอมรบันับถือในบทบาทของสถาบนัฯ จากกระทรวงการตา่งประเทศ
การเป็นจุดประสานนีมี้ความหมายต่อสถาบันฯ มาก  ไม่เพียงแต่เพราะหน่วยงานต่าง ๆ  กว่า 30 แห่งได้ทำข้อเสนอโครงการมา
ให้สถาบันฯพิจารณากล่ันกรองเท่าน้ัน หากแต่เม่ือจะมีการแนะนำกองทุนน้ี สถาบันฯ ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม
ครั้งแรกของผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย

l การจัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีเป็นจุดประสานของประเทศในเอเชยี 19 ประเทศ (Stakeholders’
Meeting on Asia Trust Fund) ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2547 ณ สถาบันฯ อันเป็นการประชุมคร้ังแรก เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด และแนว
ทางดำเนินการของกองทนุ Asia Trust Fund และท่ีมาจัดท่ีสถาบันฯ ก็เพราะความรู้จักใกล้ชิดระหว่างศูนย์พาณิชยกรรมระหว่าง
ประเทศ (ITC) กับผู้อำนวยการสถาบนัฯ

l การเข้าร่วมในการเสนอโครงการจัดทำ Trade Analysis and Reform Project ของ Australian Agency for International
Development (AusAid) ซ่ึงสถาบันฯได้ใช้นโยบายร่วมกับทุกสถาบันฯ ท่ีเสนอตัวเป็นผู้ดำเนินการ

ITD
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การหาทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นภาระหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันฯ ตามที่
กำหนดไว้ในมาตรา 23 (4) ของพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544
ซ่ึงในปีน้ี สถาบันฯ ได้ดำเนินการในเร่ืองการแสวงหาทนุและความสนบัสนุนจากแหล่งต่างๆ ดังน้ี
l การกำหนดแผนการดำเนนิงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสถาบนัฯ โดยความรว่มมือช่วยเหลือของธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB)
l การเดินทางไปหารือและเจรจากับหน่วยงานต่างๆ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันท่ี 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม

2547 ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงานต่อไปน้ี คือ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) องค์การการคา้โลก (WTO)
ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (ITC) และอังค์ถัด (UNCTAD) ณ นครเจนีวา

l การหารือกับคณะผู้แทนกรรมาธิการยุโรป จนสามารถคดัเลือกข้อเสนอเพ่ือรับความช่วยเหลือจาก Asia Trust Fund ได้ และได้
ทำหนังสือถึงเอกอัครราชทูต EC เพ่ือนำส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการ และได้สำเนาให้ ITC ร่วมพิจารณา ซ่ึงขณะน้ีได้รับแจ้งจาก
ITC ว่า โครงการที่เสนอโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจาก EC และ ITC โดยจะเริ่มดำเนินโครงการใน
ปี 2548

l การประสานงานกบัคณะทูตถาวรไทย ณ นครเจนีวา เพ่ือให้เติมข้อความให้อังค์ถัดสนับสนุนสถาบันฯ ต่อไป ในปฏิญญาเซาเปาโล
ของการประชุมอังค์ถัด คร้ังท่ี 11 จนเป็นผลสำเร็จ

l การประสานงานกบัคณะผู้แทนถาวรไทยประจำ WTO  เพ่ือให้ WTO มาจัดสัมมนาเร่ือง Health Services ณ สถาบันฯ โดยร่วม
กับกระทรวงสาธารณสขุ (28 มกราคม 2548)

l การได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก EU และ UNCTAD ในด้านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Workshop on Good
Agricultural Practices and Food Safety – Implementing EUREPGAP in Thailand ในปี 2548

5. การแสวงหาทุนและความสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
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ด้วยพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางการแพร่กระจายความรู้ สถาบันฯ จึงมีหน้าท่ีในการเผยแพร่และบริการทางวิชาการสู่สาธารณชนใน
รูปแบบต่างๆ โดยในปี 2547-2548 สถาบันฯ ได้จัดทำส่ิงพิมพ์ออกเผยแพร่จำนวน 10 เล่ม ดังน้ี

6. ส่ิงพิมพ์วิชาการสำหรับเผยแพร่

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง             จำนวนหนา้    จำนวนพมิพ์   เดือน/ปีท่ีพมิพ์

1. Proceedings of the Training Workshop on
Investment Promotion for Thai Ambassadors
Posted in Europe

2. A Training Workshop on Managing a Market
Economy in a Globalization World: A Report

3. A Training Workshop on Current International
Trade Agenda: Issues and Prospects – A Report

4. Intensive Workshop on Trade Negotiation Skills:
A Summary Report

5. Journal of Law and Economics in International
Trade (LEIT) Volume1, No.1

6. Journal of Law and Economics in International
Trade (LEIT) Volume 1, No. 2

7. ITD Annual Report 2003 (Thai and English in one)

8. Brainstorming on Convergence of Preferential
Trading Arrangements and the Multilateral
Trading System

9. Intensive Course on Trade Negotiation Skills:
Summary Report

10. Training Workshop on Managing a Market
Economy in a Globalizing World: A Report

89 540 มกราคม 2547

104 30 มีนาคม 2547

88 25 เมษายน 2547

94 50 กรกฎาคม 2547

262 1,000 สิงหาคม 2547

234 1,009 ธันวาคม 2547

122 1,100 กุมภาพันธ์ 2548

132 309 เมษายน 2548

101 100 กรกฎาคม 2548

77 100 กรกฎาคม 2548

นอกจากน้ี ยังมีผลงานวิจัยและกรณีศึกษาซ่ึงได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ดังน้ี
1. Thailand’s Interest in the Geographical Indication Protection จัดทำโดย ดร. พักตร์วิภา อาวิพันธ์ และ ดร. พืชภพ มงคลนาวิน
2. Human Development Impacts of Regional and Bilateral FTAs: A Case Study of Thailand จัดทำโดย ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์
   และดร. สมจินต์ สันถวรักษ์
3. Case Study, Dispute Settlement Case between Thailand / Philippines and the EC จัดทำโดย น.ส. นีละรัตน์ ชูโต เลขานุการบริหาร
   ของสถาบันฯ

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ
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แนวทางการดำเนนิงาน ในระยะตอ่ไป
ผู้อำนวยการบรหิารไดมี้แนวทางทีจ่ะส่งเสรมิบทบาทของสถาบนัฯ ให้เด่นชัดย่ิงข้ึนโดยมกีรอบแนวทางดำเนนิการ ดังน้ี
1. ให้สถาบันฯ เป็นเคร่ืองมือในเชิงนโยบาย (Policy Instrument) เพ่ือขยายโอกาสทางการคา้ระหว่างประเทศ (Trade expansion)
2. เป็นเคร่ืองมือทางด้านการเมืองระหว่างประเทศในการสรา้งพลังต่อรองระหว่างประเทศ (International leverage)
3. เป็นเคร่ืองมือเก้ือหนุนการรวมตัวระหว่างประเทศในภมิูภาค (Regional integration) ได้เร็วข้ึน
โดยนัยน้ี ผู้อำนวยการบริหารสถาบันฯ จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนนิงานของสถาบนัฯ ในระยะต่อไป โดยให้การดำเนิน

งานมีลักษณะ Regional in focus และ Global in outlook ท้ังน้ี ได้กำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ และวิธี
ดำเนินงาน ดังน้ี

วิสัยทัศน์
สถาบันฯ จะเป็นศูนย์กลางทางดา้นการคา้ระหว่างประเทศและการพฒันา (Center of excellence) ในเวลา 5 ปี (2548-2553) โดย

จะพัฒนาสถาบนัฯ ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในประเทศไทยและจะขยายไปยงัภูมิภาคโดยรอบ เร่ิมจากระดบัอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค
และขยายไปยังประเทศตา่งๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

พันธกิจ
1. การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. การดำเนินการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้
3. การะดมความเหน็ กำหนดท่าที และการสร้างภาวะผู้นำทางปัญญา
4. การเสรมิสร้างสมรรถนะของบคุลากรและการสรา้งฐานความรูท้างด้านการคา้ระหว่างประเทศและการพฒันา

ประเดน็ยุทธศาสตร์
1. การเป็นศูนย์กลางทางดา้นการเสรมิสร้างสมรรถนะของบุคลากร (Center of excellence)
2. การมีบทบาทสนบัสนุนความรว่มมือและการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ
3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของไทยในเวทโีลก
4. การมส่ีวนสนับสนุนในการกำหนดทา่ทีหรือประเด็นเชิงนโยบายในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก

กลยุทธ์
1. การเผยแพร่สถาบันฯ ให้เป็นท่ีรู้จักและสร้างความเช่ือม่ันในบทบาทของสถาบนัฯ แก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรผู้ให้ความ
   ช่วยเหลือ องค์กรระหว่างประเทศ และประเทศสมาชกิอาเซียน
2. การตอบสนองความตอ้งการด้านบุคลากร องค์ความรู้ และการวิจัยของประเทศต่างๆ
3. การเข้าถึงและการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
4. การขยายบทบาทของสถาบนัฯ จากระดบัประเทศไปสูร่ะดบัอนภูุมิภาคและระดบัภมิูภาค

วิธีการดำเนินงาน
1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเป็นแกนหลัก (Core course) และหลักสูตรตามความตอ้งการของหน่วยงานภายนอก
2. การทำวจัิยในประเดน็ปัญหาของประเทศและประเดน็อ่ืนๆ
3. การจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน อาทิ การจัดสัมมนา การประชุมระดมสมอง และการประชุมเชิง
   ปฏิบัติการ

 แนวทางการดำเนินงาน ในระยะต่อไป

แน
วท

าง
กา

รด
ำเน

ินง
าน

 ใน
ระ
ยะ
ต่อ

ไป



รายงานประจำปี 2547-2548
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

33รายงานประจำปี 2547-2548

โครงสร้างการบริหาร
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คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ตำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติการศึกษา Ph.D. (Educational Planning) Harvard University Prior’s Field School ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมสามัญศึกษา

นายการุณ กิตติสถาพร

ตำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์
ประสบการณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมการประกันภัย

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
วุฒิการศึกษา Advanced Management Programme, Harvard University สหรัฐอเมริกา

Certificate in Double Taxation, University of Southern California สหรัฐอเมริกา
M.Sc.(Econ) Queen Mary College, University of London สหราชอาณาจักร
B.Sc. (Econ) London School of Economics and Political Science, University of London
สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ อธิบดีกรมสรรพากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร

ตำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
วุฒิการศึกษา ปรญิญาเอก (International Law), University of Manchester สหราชอาณาจกัร

Diploma in International Law, University of Manchester สหราชอาณาจกัร
ปริญญาตรี (Law), Queen’s College, University of Oxford สหราชอาณาจกัร
หลักสูตรการปอ้งกันราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 37 ของวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร พ.ศ. 2537

ประสบการณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา

คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

คณะกรรมการสถาบันฯ

โครงสร้างการบริหาร
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ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ตำแหน่งปัจจุบัน อธิการบดจุีฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (สถิติ) Harvard University, Cambridge, Massachusetts สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท (สถิติ) Harvard University
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวทิยาลยั
ประธานสภาคณาจารย ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน ศาสตราจารยร์ะดับ 10 คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก กฎหมายระหวา่งประเทศ Docteur en Droit, Universite de Paris X

D.E.A (Recherche de la Plitique Internationale et Europeenne), Universite de Paris X
D.E.A (Droit Internationale Public et Prive), Universite de Paris X
ปริญญาตรี นิติศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

ประสบการณ์ หัวหน้าภาควชิากฎหมายระหวา่งประเทศ  คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องวาระแห่งชาติสำหรับไทยในการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติในเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา
ผู้ร่างกฤษฎกีาจัดต้ังองค์การบรหิารจัดการพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการทอ่งเท่ียวอย่างย่ังยืน
(องค์การมหาชน)

ดร. อุทัย ดุลยเกษม

ตำแหน่งปัจจุบัน คณบด ีสำนักวิชาศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก International Development Education, Stanford University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สังคมวิทยา Stanford University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

ประสบการณ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อำนวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิการบดฝ่ีายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายชรินทร์  หาญสืบสาย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบรษัิทบางสะพานบารมิ์ล จำกัด (มหาชน)
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) University of Wisconsin-
Madison สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการคลงั (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
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ประสบการณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณชิย์ (ระดับ 10)
ท่ีปรึกษาการพาณชิย์ (ระดับ 10)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ท่ีปรึกษาการพาณชิย์ ประจำสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรฐั
ประชาชนจีน

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบรษัิท Boyden Associate ประเทศไทย จำกัด
วุฒิการศึกษา ประกาศนยีบัตร International Research Management Market Research

Society สหราชอาณาจกัร
Senior Executive Program J.L Kellogg Graduate School of Management,
Northwestern University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ด้านการศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร

ประสบการณ์ รองประธานกรรมการบรษัิทรามาทาวเวอร ์จำกัด
กรรมการผูอ้ำนวยการบรษัิทอินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต
กรรมการผู้จัดการบริษัท Survey Research Bangkok

ศาสตราจารย ์ดร. สมชัย ฤชุพันธ์ุ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานสถาบนัพัฒนาสยาม
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอกและโท เศรษฐศาสตร ์University of Florida  สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี ครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ประธานกรรมการการไฟฟา้ฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั

นายเกริกไกร จีระแพทย์

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร
วุฒิการศึกษา Certificate in Commercial Counseller  Practices Federal , Republic of Germany

Certificate in  Project  Appraisal, Oxford  University
Certificate in Economic Development , Japan
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์Sydney  University ออสเตรเลีย
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 37 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร

ประสบการณ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
เอกอัครราชทตูผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การการคา้โลก
อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงพาณชิย์
ท่ีปรึกษานายกรฐัมนตรี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

คณะกรรมการสถาบันฯ
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เสนอ คณะกรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31  ธันวาคม  2547 และ 2546 งบแสดงผลการ
ดำเนินงาน และงบกระแสเงินสด    สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการ
ค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้บริหารของสถาบันฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้  ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป   ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวาง
แผนและปฏบัิติงานเพือ่ให้ไดค้วามเชือ่ม่ันอย่างมเีหตุผลวา่  งบการเงนิแสดงขอ้มูลทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริง  อันเป็นสาระ
สำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สถาบันฯ ใช้และประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงนิท่ีเป็นสาระสำคญั ซ่ึงผู้บริหารของสถาบนัฯ เป็นผู้จัดทำขึน้ ตลอดจนการประเมนิถึงความเหมาะ
สมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็น
เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจา้เหน็วา่  งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่ 31  ธันวาคม  2547 และ 2546 ผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา   (องค์การมหาชน)  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

69 ¶¹¹¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì à¢μ»éÍÁ»ÃÒºÈÑμÃÙ¾èÒÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10100 â·ÃÈÑ¾·ì (662) 282-5811, 282-5812  â·ÃÊÒÃ. (662) 281-7843

กรุงเทพมหานคร
5 ตุลาคม 2548

(ดร.ประวติร  นิลสวุรรณากลุ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่ 1475

69 Nakornsawan Road, Pomprab, Bangkok 10100, Thailand.  Tel. (662) 282-5811, 282-5812  FAX. (662) 281-7843

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการเงิน

ผลงานสำคัญด้านการเงิน

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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หมายเหตุ 2547 2546
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 27,711,146.73 25,274,696.30
ลูกหนี้ 4 14,000.00 0.00
วัสดุคงเหลือ 2.2,5 69,601.74 77,784.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 47,347.52 187.07
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 27,842,095.99 25,352,667.72

ทรัพย์สินรอการรับโอนจากทบวงมหาวิทยาลัย 7,12 3,472,180.00 3,472,1800.00
ครภุณัฑ ์– สุทธิ 2.3,7 9,913,629.06 5,866,283.11
สินทรัพย์อื่น 8 900.00 1,500.00
รวมสินทรัพย์ 41,228,805.05 34,692,630.83

หน้ีสิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ 9 229,260.98 2,671,659.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10 154,164.25 182,415.78
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11 341,383.53 406,996.36

รวมหนี้สิน 724,808.76 3,261,071.35
สินทรัพย์สุทธิ 40,503,996.29 31,431,559.49

สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนของทุน

ทุนประเดิม 12 35,070,700.00 35,070,700.00
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายยกมา (3,639,140.52) (2,494,454.29)
รายได้สูง( ต่ำ )กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดปัจจุบัน 9,072,436.81 (1,144,686.23)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 40,503.996.29 31,431,559.48

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
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รายงานการเงิน

หมายเหตุ 2547 2546
หน่วย : บาท

งบแสดงผลการดำเนินงาน
สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้งานสนับสนุนจากรัฐบาล 13 17,599,245.00 5,000,000.00
รายได้เงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรม 2,617,595.15 964,319.86
รายได้เงินสนับสนุนเพื่อจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ 441,356.00 00.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 42,337.04 15,248.62
รายได้ค่าเอกสารประกวดราคา 00.00 52,000.00
รายได้อื่นๆ 8,219.86 949.48

 รวมรายได้ 20,708,753.05 6,032,517.96

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 14 5,609581.72 3,899,373.41
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 15 4,657,459.83 2,729,715.84
ค่าเสื่อมราคา 7 1,369,274.69 548,114.94

รวมค่าใช้จ่าย 11,636,316.24 7,177,204.19
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 9,072,436.81 (1,144,686.23)

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
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หมายเหตุ 2547 2546
หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด
สำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 9,072,436.81 (1,144,686.23)
รายการปรับกระทบรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็น

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา 7 1,369,274.69 548,114.94

ลูกหนี ้ (เพิม่ขึน้) ลดลง (14,000.00) 65,000.00
วัสดุคงเหลือ ลดลง 8,1182.61 19,445.64
สินทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง (47,160.45) 5,092.70
สินทรพัยอ่ื์น ลดลง (เพิม่ขึน้) 600.00 (600.00)
เจา้หนี ้(ลดลง) เพิม่ขึน้ (2,442,398.23) 1,982,280.50
คา่ใชจ่้ายคา้งจา่ย (ลดลง)  เพิม่ขึน้ (28,251.53) 82,737.52
หนีสิ้นหมนุเวยีนอืน่ (ลดลง) เพิม่ขึน้ (65,612.83) 393,594.84

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 7,853,071.07 1,950,979.91
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อครุภัณฑ์ (5,416.620.64) (3,425,454.80)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,416,620.64) (3,425,454.80)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินทุนประเดิม 12 00.00 25,070,700.00

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 00.00 25,070,700.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,436,450.43 23,596,225.11
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 25,274,696.30 1,678,471.19
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 27,711,146.73 25,274,696.30

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบด้วย

เงินสด 10,000.00 9,982.00
เงินฝากธนาคาร 27,701,146.73 25,264,714.30

27,711,146.73 25,274,696.30

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
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หมายเหตุประกอบการเงิน
สำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

1. ความเป็นมา
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)ได้รับการจัดต้ังข้ึนเม่ือ วันท่ี 1 มิถุนายน 2544 ตามความ

ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาอบรม
และค้นคว้าวิจัย เพ่ือส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอ่ืนท่ีสอดคล้องกับการตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ต้ังอยู่ท่ี ช้ัน 8 อาคาร วิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมือ่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2545

2. สรุปนโยบายบญัชีท่ีสำคัญ
2.1 สถาบนัฯ บันทกึการรบัรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง
2.2 วัสดุคงเหลือตามราคาทุนที่คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า
2.3 ครุภัณฑ์แสดงราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คำนวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลค่าซาก

โดยประมาณตามวิธีเส้นตรง ซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
ดังต่อไปนี้
ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 ปี
คร ุ ภัณฑ์โสตทศันปูกรณ์   8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   5 ปี
ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์   3 ปี

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบดว้ย

เงินสด 10,000.00 9,982.00
ธนาคารกรงุไทย – สาขาถนนศรอียุธยา
(กระแสรายวนัเลขทีบั่ญชี 013 –  6 – 08829 – 5) 00.00 00.00
ธนาคารกรงุไทย – สาขาถนนศรอียุธยา
(ออมทรัพย์เลขท่ีบัญชี 013 – 1 –77081 – 0) 00.00 00.00
ธนาคารกรงุไทย – สาขาปทมุวัน
(ออมทรพัย์เลขทีบั่ญชี 008 – 1 – 65024 – 8 ) 24,733,275.19 25,363,753.12
ธนาคารกรงุไทย – สาขาปทมุวัน
(ออมทรพัย์เลขทีบั่ญชี 008 – 1 – 67278 – 8) 3,008,991.54 17,255.18
ธนาคารกรงุไทย – สาขาปทมุวัน
(กระแสรายวนัเลขทีบั่ญชี 008 – 6 – 10306 – 7)      (41,120.00)  (116,294.00)
รวม 27,711,146.73 25,274,696.30

                                                                                                            หน่วย : บาท
2547 2546

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร

รายงานการเงิน
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สถาบันฯ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ควบคู่กับเงินฝากกระแสรายวนั เม่ือจ่ายเช็คไปแล้ว ผู้รับเช็คนำไปข้ึนเงิน ธนาคารจะ
โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัตามจำนวนเงินในเช็คส่ังจ่าย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2547
และ 2546 มีเช็คส่ังจ่ายเงินแล้ว และผู้รับเงินนำเช็คไปจากสถาบนัแล้ว แต่มีผู้รับเช็คบางส่วนยังไม่นำเช็คไปข้ึนเงินกับธนาคาร ทาง
สถาบนัฯ ได้ลงจ่ายเช็คทัง้จำนวนน้ีออกจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ทำให้บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัมียอดติดลบ

4.  ลูกหน้ี
ลูกหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 จำนวนเงิน 14,000.00 บาท เป็นลูกหน้ีเงินยืมทดรองสำนักงานฯ ได้ทดรองจ่ายเงินให้กับ

เจ้าหน้าท่ีของสถาบันฯ เพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในหนังสือสัญญาการยืมเงิน โดยดารส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามท่ีสถาบันฯ กำหนด

5. วัสดุคงเหลือ
วัสดคุงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2547 2546

วัสดุสำนักงาน 61,836.79 58,579.35
วัสดุอื่น 7,764.95 19,205.00
รวม 69,601.74 77,784.35

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2547 2546

ค่าสมาขิกหนังสือพิมพ์จ่ายล่วงหน้า 2,249.10 187.07
คา่สมาชกิ ATIFTAP จ่ายลว่งหน้า 8,641.60 00.00
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 7,025.98 00.00
เงินรอรับคืน 4,460.55 00.00
เงินรอเรยีกเกบ็ - INTELIK 24,970.29 00.00

47,347.52 187.07

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหารรา
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7. ครุภัณฑ์ – สทุธิ
ครุภัณฑ์ – สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบดว้ย หน่วย : บาท

2547 2546
ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,861,227.24 780,427.80
ครภัุณฑ์ โสตทศันปูทศัน์ 1,758,833.80 1,654,294.80
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,029,865.50 1,522,064.30
ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ 115,176.94 115,176.94
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน 3,020,709.00 00.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,308,426.00 00.00
ครุภัณฑ์ระหว่างดำเนินการ 00.00 2,605,654.00

รวม 12,094,238.48 6,677,617.84
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาราคาสะสมยกมา 811,334.73 263,219.79
ค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบัน 1,369,274.69 548,114.94

ครุภัณฑ์ – สุทธิ 9,913,629.06 5,866,283.11

ครุภัณฑ์-สุทธิจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ได้รวมทรัพย์สินรอการรับโอนซ่ึงประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงตกแต่ง
สถานทีจ่ากทบวงมหาวทิยาลยัจำนวนเงนิ 3.47 ลา้นบาท เนือ่งจากสถาบนัฯ ไดร้บัหลกัฐานการสง่มอบจากทบวงมหาวทิยาลยั
หลังวันทีใ่นงบการเงนิ ตามหนงัสอืท่ี ศธ. 0501(3).4/2436 ลงวันที ่10 กุมภาพนัธ์ 2548 (ดูหมายเหตขุ้อ 12)

8. สินทรัพย์อื่น
สินทรพัย์อ่ืน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2547 2546

ค่ามัดจำถังน้ำดื่ม 900.00 1,500.00

9. เจ้าหนี้
เจ้าหนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2547 2546

เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน 00.00 2,500,428.00
เจ้าหนี้อื่น 229,260.98 171,231.21

รวม 229,260.98 2,671,659.21

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร

รายงานการเงิน
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10. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใชจ่้ายคา้งจา่ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2547 2546

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 45,392.25 21,125.38
ค่าทำความสะอาดค้างจ่าย 25,000.00 12,000.00
คา่ธรรมเนยีมวชิาชพีคา้งจา่ย 70,000.00 110,000.00
ค่าเบี้ยประชุมค้างจ่าย 13,500.00 00.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 272.00 39,290.40

รวม 154,164.25 182,415.78

11. หน้ีสินหมนุเวยีนอืน่
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2547 2546

เงินรับฝาก-ADB (ธนาคารเพือ่การพฒันา) 288,996.62 370,039.30
เงินประกันสัญญา 15,750.00 15,750.00
ภาษเีงินไดหั้ก ณ ท่ีจ่าย 36,636.91 21,207.06

รวม 341,383.53 406,996.36

12. ประทุนเดิม
ทุนประเดมิสถาบนัฯ จำนวน  35.07 ล้านบาท ประกอบดว้ยงบประมาณทีไ่ด้รับในลักษณะเงนิอุดหนนุทัว่ไปตามของมติ

คณะรฐัมนตรี เม่ือวันที ่15 กมุภาพนัธ์ 2543 เพ่ือใช้ในการจดัตัง้และดำเนนิงานของสถาบนัฯ ในช่วงปีแรก เป็นเงินจำนวน 10
ล้านบาท ซ่ึงประกอบดว้ย

บาท
ทรัพย์สินรอการรับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 3,472,180.00

(คา่ใชจ่้ายในการซอ่มแซม ปรับปรุง และตกแตง่สถานทีต้ั่ง)
เงินทุนประเดิมรับโอนจากทบวงมหาวิทยาลัยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 6,527,820.00

รวม 10,000,000.00

ต่อมาในป ี 2546 สถาบนัฯ ไดรั้บอนุมัติงบกลาง รายการเงนิสำรองจา่ยเผือ่กรณฉุีกเฉนิ หรือจำเป็นตามหนงัสอื สำนกั
เลขาธกิารนายกรฐัมนตรี ท่ี นร 0407/31683 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2545 เพ่ือเป็นทนุประเดมิเพ่ิมเติมอีกเปน็จำนวน 25.07
ล้านบาท

สำหรับทรัพย์สินรอการรับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันฯ ได้รับหลักฐานการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
ตามหนงัสอืท่ี ศธ. 0501(3).4/2436 ลงวันที ่ 10 กุมภาพนัธ์ 2548

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหารรา
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13. รายได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
รายไดเ้งินสมทบสนบัสนนุจากรฐับาล สำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2547 2546

งบบุคลากร 7,505,600.00 4,521,353.00
งบดำเนนิงาน 7,693,645.00 478,467.00
งบลงทุน 2,400,000.00 00.00

                       รวม 17,599,245.00 5,000,000.00

รายไดเ้งินสนบัสนนุจากรฐับาล สำหรบัปี ส้ินสดุวนัที ่  31 ธันวาคม 2547 เป็นงบเงนิอุดหนนุทัว่ไปจากรฐับาลประจำปี
งบประมาณ 2547 จำนวนเงนิ 13,721,000.00 บาท และปีงบประมาณ 2548 (เฉพาะชว่งเดอืน ต.ค.-ธ.ค.2547) จำนวนเงนิ
3,878,245.00 บาท

14. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2547 2546

เงินเดือน 4960,049.22 3,687,245.41
ค่าล่วงเวลา 5,200.00 9,534.00
ค่าสวัสดิการ 218,732.50 183,794.00
ค่าตอบแทนผันแปร 402,500.00 00.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 23,100.00 18,800.00

รวม 5,609,581.72 3,899,373.41

15. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใชจ่้ายในการดำเนนิงาน สำหรบัปีส้ินสดุวันที ่31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
2547 2546

ค่าใช้สอย 4,101,061.09 2,318,651.41
ค่าวัสดุ 256,101.07 240,251.89
ค่าสาธารณูปโภค 300,297.67 170,812.54

รวม 4,657,459.83 2,729,715.84

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร

รายงานการเงิน
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16. ภาระผูกพัน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2546 สถาบนัฯ มีภาระผกูพันตามสญัญาจ้างปรบัปรุงทีท่ำการสถาบนัพร้อมตกแตง่กบัห้างหุน้สว่น

จำกัด วี เอส พี คอนสตรักชั่น อีกเป็นจำนวนเงิน 833,478.00 บาท สถาบันฯ ได้จ่ายชำระภาระผกูพันจำนวนดงักลา่วให้กับ
ผู้รับจ้าง หลังจากการตรวจรับงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

17. การนำเสนองบการเงิน
งบการเงินของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2547  และ 2546 ได้จัดทำขึ้นตามประกาศทบวงการคลัง เร่ือง หลักการและนโยบายการบญัชีสำหรบัหน่วยงานภาครฐั ฉบับ
ท่ี 2 ลงวันที ่6 มกราคม พ.ศ.2546

18. สรปุผลการใชจ่้ายเงนิประจำป ี 2546 ของสถาบนัฯ
การใชจ่้ายเงนิของสถาบนัฯ ตามงบประมาณรายรบั-รายจา่ย และตามจำนวนทีเ่กิดขึน้จริงในระหวา่งปงีบประมาณ  2546

สรุปได้ดังนี้คือ
หน่วย : บาท

งบประมาณ การใชจ่้ายเงนิใน เงินงบประมาณที่

                                                       รายรบัและรายจา่ย       ระหว่างปี 2547     ยังไม่ไดใ้ช้จ่าย
การใช้จ่ายด้านบุคลากร 7,505,600.00 5,609,581.72 1,896,018.28
การใชจ่้ายในการดำเนนิงาน 7,693,645.00 4,657,459.83 3,036,185.17
การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ 2,400,000.00 5,416,620.64 (3,016,620.64)

17,599,245.00 15,683,662.19 1,915,582.81

การใชจ่้ายเพือ่การลงทนุในสนิทรพัย์จำนวน  5.42 ล้านบาท ได้รวมรายจา่ยจากงบประมาณทีไ่ด้รับในปีก่อน  ซ่ึงนำมาใช้
จ่ายในปปัีจจุบัน  จึงทำใหก้ารใชจ่้ายเงนิเพ่ือการลงทนุในสนิทรพัย์สูงกวา่เงนิงบประมาณทีไ่ด้รับจำนวน 3.02 ล้านบาท

สำหรบัคา่ใชจ่้ายทีไ่ด้มีการใชจ่้ายไปในป ี 2547 แล้ว (15.68 ล้านบาท) แตกตา่งจากคา่ใชจ่้ายตามงบแสดงผลการดำเนนิ
งาน (11.64 ล้านบาท) เป็นจำนวนเงนิ 4.04 ล้านบาท    เน่ืองจากสรปุการใชจ่้ายดงักลา่วขา้งตน้ไดร้วมรายจา่ยในการลงทนุใน
สินทรัพย์ซ่ึงตามบัญชีได้แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ และนอกจากน้ีตามงบแสดงผลการดำเนนิงานได้รวมค่าเส่ือม
ราคาครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายแต่ในสรุปการใช้จ่ายข้างต้นไม่ได้รวมค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายด้วย

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหารรา
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รายงานการเงิน

หมายเหตุ 2547 2546
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่30 กนัยายน 2548 และวนัที ่31 ธันวาคม 2547

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 33,401,663.56 27,711,146.73
ลูกหนี้ 4 65,140.00 14,000.00
วัสดุคงเหลือ 2.2,5 115,188.65 69,601.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 215,429.61 47,347.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,7978,421.82 27,842,095.99

ทรัพย์สินรอการรับโอน
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 7,13 0.00 3,472,180.00

ครภุณัฑ ์– สุทธิ 2.3,7 12,525,355.98 9,913,629.06
สินทรัพย์อื่น 8 900.00 900.00
รวมสินทรัพย์ 46,323,677.80 41,228,805.05

หน้ีสิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ 9 234,549.53 229,260.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10 268,645.24 154,164.25
เงินรับฝาก 11 1,569,629.01 288,996.62
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12 36,306.22 52,386.91

รวมหนี้สิน 2,109,130.00 724,808.76
สินทรัพย์สุทธิ 44,214,547.80 40,503,996.29

สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนของทุน

ทุนประเดิม 13 35,070,700.00 35,070,700.00
รายได้สูง( ต่ำ )กว่าค่าใช้จ่ายยกมา 5,433,296.29 (3,639,140.52)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดปัจจุบัน 3,710,551.51 9,072,436.81

รวมสินทรัพย์สุทธิ 44,214,547.80 40,503.996.29

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
หมายเหต ุ  งบการเงนิอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากสำนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน
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หมายเหตุ 2547 2546
หน่วย : บาท

งบแสดงผลการดำเนินงาน
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 2548 ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2548
และสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2547

รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้งานสนับสนุนจากรัฐบาล 14 10,850,754.00 17,599,245.00
รายได้เงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรม 1,236,334.17 2,617,595.15
รายได้จากการจัดกิจกรรม 17,102.05 441,356.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 54,388.62 42,337.04
รายได้อื่นๆ 82,453.41 8,219.86

 รวมรายได้ 12,241,032.25 20,708,753.05

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 15 4,392,029.96 5,609581.72
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 16 2,861,586.72 4,657,459.83
ค่าเสื่อมราคา 7 1,276,864.06 1,369,274.69

รวมค่าใช้จ่าย 8,530,480.74 11,636,316.24
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 3,710551.51  9,072,436.81

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
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รายงานการเงิน

หมายเหตุ 2547 2546
หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 2548 ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2548
และสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2547

กระแสเงินสดจากกกิจกรรมดำเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 3,710551.51 9,072,436.81
รายการปรับกระทบรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็น

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา 7 1,276,864.06 1,369,274.69

ลูกหนี ้เพ่ิมข้ึน (51,140.00) (14,000.00)
วัสดคุงเหลอื (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (45,586.91) 8,1182.61
สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (168,082.09) (47,160.45)
สนิทรพัย์อ่ืน ลดลง 0.00 600.00
เจ้าหนี ้เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 5 ,288.55 (2,442,398.23)
คา่ใชจ่้ายคา้งจา่ย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 114,480.99 (28,251.53)
เงินรับฝาก เพ่ิมข้ึน 1,280,632.39 (81,042.68)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น (16,080.69) 15,429.85

เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมดำเนนิงาน 6,106,927.81 7,853,071.07
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือครภัุณฑ์ (416,410.98) (5,416.620.64)
เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (416,410.98) (5,416,620.64)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,690,516.83 2,436,450.43
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันต้นงวด 27,711,164.73 25,274,696.30
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัปลายงวด 33,401,663.56 27,711,146.73

การเปดิเผยขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงนิสดเพิม่เติม
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันที ่30 กนัยายน 2548 และ วันที ่31 ธันวาคม 2547 ประกอบดว้ย

เงินสด 10,000.00 10,000.00
เงินฝากธนาคาร 33,391,663.56 27,701,146.73

33,391,663.56 27,701,146.73

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
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หมายเหตุประกอบการเงิน
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 2548 ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2548
และสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2547

1. ความเป็นมา
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)ได้รับการจัดต้ังข้ึนเม่ือ วันท่ี 1 มิถุนายน 2544 ตามความ

ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาอบรม
และค้นคว้าวิจัย เพ่ือส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอ่ืนท่ีสอดคล้องกับการตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ต้ังอยู่ท่ี ช้ัน 8 อาคาร วิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมือ่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2545

2. สรุปนโยบายบญัชีท่ีสำคัญ
2.1 สถาบนัฯ บันทกึการรบัรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง
2.2 วัสดุคงเหลือตามราคาทุนที่คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า
2.3 ครุภัณฑ์แสดงราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คำนวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลค่าซาก

โดยประมาณตามวิธีเส้นตรง ซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
ดังต่อไปนี้
ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 ปี
คร ุ ภัณฑ์โสตทศันปูกรณ์   8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   5 ปี
ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์   3 ปี

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลอื ณ วันท่ี 30กันยายน 2548 และ วันที ่31 ธันวาคม 2547 ประกอบดว้ย

เงินสด 10,000.00 10,000.00
ธนาคารกรงุไทย – สาขาถนนศรอียุธยา
(กระแสรายวนัเลขทีบั่ญชี 013 –  6 – 08829 – 5) 0.00 0.00
ธนาคารกรงุไทย – สาขาถนนศรอียุธยา
(ออมทรัพย์เลขท่ีบัญชี 013 – 1 –77081 – 0) 0.00 0.00
ธนาคารกรงุไทย – สาขาปทมุวัน
(ออมทรพัย์เลขทีบั่ญชี 008 – 1 – 65024 – 8 ) 28,244,088.58 24,733,275.19
ธนาคารกรงุไทย – สาขาปทมุวัน
(ออมทรพัย์เลขทีบั่ญชี 008 – 1 – 67278 – 8) 5,300,111.98 3,008,991.54
ธนาคารกรงุไทย – สาขาปทมุวัน
(กระแสรายวนัเลขทีบั่ญชี 008 – 6 – 10306 – 7)      (152,537.00) (41,120.00)
รวม 33,401,663.56 27,711,146.73

                                                                                                            หน่วย : บาท
30 ก.ย.48 31 ธ.ค.47
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สถาบันฯ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ควบคู่กับเงินฝากกระแสรายวนั เม่ือจ่ายเช็คไปแล้ว ผู้รับเช็คนำไปข้ึนเงิน ธนาคารจะ
โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัตามจำนวนเงินในเช็คส่ังจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน  2548  และ
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 มีเช็คส่ังจ่ายเงินแล้วและผู้รับเงินนำเช็คไปจากสถาบนัแล้ว แต่มีผู้รับเช็คบางส่วนยังไม่นำเช็คไปข้ึนเงินกับ-
ธนาคารทางสถาบนัฯ ได้ลงจ่ายเช็คทัง้จำนวนน้ีออกจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ทำให้บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัมียอดติดลบ

4.  ลูกหน้ี
ลูกหน้ี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 จำนวนเงิน 65,140.00 บาท และ 14,000.00 บาท เป็นลูกหน้ี

เงินยืมทดรอง สถาบันฯได้ทดรองจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าท่ีของสถาบันฯ เพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในหนังสือสัญญาการยืมเงิน
โดยการสง่ใช้เงินยืมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามท่ีสถาบันฯ กำหนด

5. วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48 31 ธ.ค. 47

วัสดุสำนักงาน 111,028.70 61,836.79
วัสดุอื่น 4,159.95 7,764.95
รวม 115,188.65 69,601.74

6. สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48 31 ธ.ค. 47

ค่าสมาชกิหนงัสอืพิมพ์จ่ายลว่งหน้า 12,212.00 2,249.10
ค่าสมาชิก ATIFTAP จ่ายล่วงหน้า 0.00 8,641.60
คา่เบีย้ประกนัภัยจ่ายลว่งหน้า 173,175.08 7,025.98
เงินรอรับคืน 3,390.00 4,460.55
ดอกเบี้ยค้างรับ 26,652.53 0.00
เงินรอเรียกเก็บ - INTELIK 0.00 24,970.29

215,429.61 47,347.52

รายงานการเงิน
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7. ครุภัณฑ์ – สทุธิ
ครภัุณฑ์ – สทุธ ิณ วันที ่30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48 31 ธ.ค. 47

ครุภัณฑ์สำนักงาน 3,297,723.72 1,861,227.24
ครภัุณฑ์ โสตทศันปูทศัน์ 1,776,333.80 1,758,833.80
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,314,218.00 3,029,865.50
ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ 115,176.94 115,176.94
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน 5,170,951.00 3,020,709.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,308,426.00 2,308,426.00

รวม 15,982,829.46 12,094,238.48
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาราคาสะสมยกมา 2,180,609.42 811,334.73
ค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบัน 1,276,864.06 1,369,274.69

ครุภัณฑ์ – สุทธิ 12,525,355.98 9,913,629.06

สถาบันฯ ได้ทำการโอนทรัพย์สินรอการรับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนเงิน 3.47 ล้านบาท
ไปเป็นครุภัณฑ์ ณ วันท่ีได้รับหลักฐานการสง่มอบทรัพย์สินจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ.0501(3).4/
2436 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2548

8. สินทรัพย์อ่ืน
สินทรัพย์อ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48 31 ธ.ค. 47

คา่มดัจำถงัน้ำดืม่ 900.00 900.00

9. เจ้าหนี้
เจ้าหน้ี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48 31 ธ.ค. 47

เจ้าหน้ีค่าทรพัย์สิน 34,549.53 00.00
เจ้าหน้ีอ่ืน 200,000.00 229,260.98

รวม 234,549.53 229,260.98
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10. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
คา่ใชจ่้ายคา้งจา่ย ณ วันที ่ 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48 31 ธ.ค. 47

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 25,651.24 45,392.25
ค่าทำความสะอาดค้างจ่าย 24,800.00 25,000.00
คา่ธรรมเนยีมวชิาชพีคา้งจา่ย 130,000.00 70,000.00
ค่าเบี้ยประชุมค้างจ่าย 0.00 13,500.00
ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย 75,314.00 0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 12,880.00 272.00

รวม 268,645.24 154,164.25

11. เงนิรบัฝาก
เงินรับฝาก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548 และวันที ่31 ธันวาคม 2547 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48 31 ธ.ค. 47

เงินรับฝากจาก ADB 0.00 288,996.62
เงินรับฝากจาก EU 1,569,629.01 0.00
รวม 1,569,629.01 288,996.62

12. หน้ีสินหมนุเวยีนอืน่
หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ ณ วันที ่ 30 กันยายน 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ประกอบดว้ย

หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48 31 ธ.ค. 47

เงินประกันสัญญา 15,750.00 15,750.00
ภาษเีงินไดหั้ก ณ ท่ีจ่าย 20,556.22 36,636.91

รวม 36,306.22 52,386.91

13. ประทุนเดิม
ทุนประเดมิสถาบนัฯ จำนวน  35.07 ล้านบาท ประกอบดว้ยงบประมาณทีไ่ด้รับในลักษณะเงนิอุดหนนุทัว่ไปตามของมติ

คณะรฐัมนตรี เม่ือวันที ่15 กมุภาพนัธ์ 2543 เพ่ือใช้ในการจดัตัง้และดำเนนิงานของสถาบนัฯ ในช่วงปีแรก เป็นเงินจำนวน 10
ล้านบาท ดังน้ี

บาท
ทรัพย์สินรอการรับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 3,472,180.00

(คา่ใชจ่้ายในการซอ่มแซม ปรับปรุง และตกแตง่สถานทีต้ั่ง)
เงินทุนประเดิมรับโอนจากทบวงมหาวิทยาลัยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 6,527,820.00

รวม 10,000,000.00

รายงานการเงิน
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14. รายได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
รายไดเ้งินสนบัสนนุจากรฐับาล สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2548 ถึงวันที ่30 กันยายน 2548 และสำหรบัปี-

ส้ินสดุวันที ่31 ธันวาคม 2547 ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2548 2547
งบบุคลากร 5,313,729.00 7,505,600.00
งบดำเนนิงาน 5,537,025.00 7,693,645.00
งบลงทุน 0.00 2,400,000.00

                       รวม 10,850,754.00 17,599,245.00

รายได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2547 เป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลประจำปี
งบประมาณ 2547 จำนวนเงิน 13,721,000.00 บาท และปีงบประมาณ 2548 (เฉพาะช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.2547) จำนวนเงิน
3,878,245.00 บาท

15. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำหรบัระยะเวลาตัง้แตวั่นที ่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที ่ 30 กนัยายน 2548 และสำหรบัปีสิน้สดุ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2548 2547
เงินเดือน 4,064,734.04 4,960,049.22
ค่าล่วงเวลา 21,600.00 5,200.00
ค่าสวัสดิการ 118,250.00 218,732.50
ค่าตอบแทนผันแปร 150,100.00 402,500.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 37,3450.92 23,100.00

รวม 4,392,029.96 5,609,581.72
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ต่อมาในปี 2546 สถาบันฯ ได้รับอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเผื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นตามหนังสือสำนัก-
เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีท่ี นร 0407/31683 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2545 เพ่ือเป็นทนุประเดมิเพ่ิมเติมอีกเปน็จำนวน 25.07 ล้านบาท

สำหรับทรัพย์สินรับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันฯ ได้รับหลักฐานการส่งมอบเรียบร้อยแล้วตาม-
หนังสือท่ี ศธ. 0501(3).4/2436 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2548
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16. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใชจ่้ายในการดำเนนิงาน สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2548 ถึงวันที ่30 กันยายน 2548 และสำหรบัปีส้ินสดุ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ประกอบดว้ย
หน่วย : บาท

2548 2547
ค่าใช้สอย 2,434,215.94 4,101,061.09
ค่าวัสดุ 183,952.06 256,101.07
ค่าสาธารณูปโภค 243,418.72 300,297.67

รวม 2,861,586.72 4,657,459.83

17. การนำเสนองบการเงิน
งบการเงินของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สำหรับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม

2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ได้จัดทำขึ้นตามประกาศทบวงการคลัง เรื่อง
หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 ลงวันที ่6 มกราคม พ.ศ.2546

18. สรปุผลการใชจ่้ายเงนิประจำป ี 2546 ของสถาบนัฯ
การใชจ่้ายเงนิของสถาบนัฯ ตามงบประมาณรายรบั-รายจา่ย และตามจำนวนทีเ่กดิขึน้จรงิในระหวา่งระยะเวลาตัง้แตว่นัที่

1 มกราคม 2548 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2548 สรปุไดดั้งน้ีคอื
หน่วย : บาท

งบประมาณ การใชจ่้ายเงนิใน เงินงบประมาณที่
                                                       รายรบัและรายจา่ย       ระหว่างงวด          ยังไม่ไดใ้ช้จ่าย
การใช้จ่ายด้านบุคลากร 5,313,729.00 4,392,029.96 921,699.04
การใชจ่้ายในการดำเนนิงาน 5,537,025.00 2,861,586.72 2,675,438.28
การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ 0.00 416,410.98 (416,410.98)

10,850,754.00 7,670,027.66 3,180,726.34

การใชจ่้ายเพือ่การลงทนุในสนิทรพัย์จำนวน  416,410.98 บาท เป็นรายจา่ยจากงบประมาณทีไ่ด้รับในปีก่อน  ซ่ึงนำมาใช้
จ่ายในปีปัจจุบัน  จึงทำให้การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์สูงกว่าเงินงบประมาณที่ได้รับจำนวนเงินดังกล่าว

สำหรับค่าใช้จ่ายท่ีได้มีการใช้จ่ายไปในระหว่างงวดแล้ว (7.67 ล้านบาท) แตกต่างจากค่าใช้จ่ายตามงบแสดงผลการดำเนินงาน
(8.53 ล้านบาท) เป็นจำนวนเงิน 0.86 ล้านบาท เนื่องจากสรุปการใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้รวมรายจ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์ซึ่ง
ตามบญัชีไดแ้สดงเปน็สนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ และนอกจากนีต้ามงบแสดงผลการดำเนนิงานไดร้วมคา่เสือ่มราคาครภัุณฑ์
เป็นค่าใช้จ่ายแต่ในสรุปการใช้จ่ายข้างต้นไม่ได้รวมค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายด้วย

รายงานการเงิน
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สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รูปกิจกรรมของสถาบัน
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