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สารรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

ผลจากกระแสโลกาภิวตั น์และการเปิดเสรีในยุคปัจจุบนั ทำให้ประเทศต่างๆ
มีความจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อดและเพือ่ ให้สามารถรองรับกับ
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยนัยนี้ การเพิม่ พูนศักยภาพเพือ่ รองรับการ
แข่งขันระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จึงเป็นเรือ่ งทีแ่ ต่ละประเทศต้องพิจารณา
ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ การทีส่ ถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูน
สมรรถนะให้แก่บคุ ลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชียและอืน่ ๆ ใน
ด้านการระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง และการลงทุนนัน้ จึงถือได้วา่ เป็น
ภารกิจการดำเนินงานทีส่ อดรับกับกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกยุคปัจจุบนั
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการอาศัยประโยชน์ทเ่ี หมาะสมจากกระแสโลกาภิวตั น์
และกระบวนการเปิดเสรี ในอันทีจ่ ะเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถทาง
ด้านการแข่งขันให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทย

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันฯ มีแนวทางดำเนินงานทีช่ ดั เจนในการเสริมสร้างและพัฒนาความ
สามารถของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย และอื่นๆ โดยการให้การ
ศึกษาอบรม การสนับสนุนการวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ที่จำเป็นต่อการ
กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพือ่ ให้ประเทศเหล่านัน้ มีความพร้อม
ในการบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ และการ
บูรณาการเศรษฐกิจสู่ตลาดโลกอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือได้ว่าเป็น
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่จำเป็นต้อง
ทำอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ นับเป็นภารกิจสำคัญทางด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทส่ี อดคล้องกับภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

สาร

ผมในฐานะรัฐมนตรีทก่ี ำกับดูแลงานของสถาบันฯ ขอชืน่ ชมพัฒนาการทีม่ ี
มาอย่างต่อเนือ่ งของสถาบันฯ และขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบันฯ ผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าทีท่ กุ คน ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ผลักดันให้สถาบันฯ ก้าวหน้าไปสูค่ วามเป็น
เลิศ และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สถาบันฯ จะรักษามาตรฐานในการดำเนินงานเพือ่
พัฒนาทักษะและความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากรของประเทศต่างๆ ในอันทีจ่ ะปรับตัวเพือ่
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำปี 2547-2548

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

สารประธานกรรมการสถาบันฯ

สาร

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มบี ทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพให้แก่บคุ ลากรของประเทศไทยและประเทศในภูมภิ าค นอกจาก
นี้ สถาบันฯ ยังได้รบั การยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆ โดยอาศัย
สถาบันฯ เป็นเวทีในการประชุมสำคัญหลายๆ รายการ ซึง่ ทำให้เกิดการแลก
เปลีย่ นประสบการณ์และความรูใ้ นด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน การ
พัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้ผแู้ ทนและเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานของไทยทัง้ ภาค
รัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ ได้มโี อกาสเพิม่ พูนทักษะความรูใ้ นหลายๆ
สาขา ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมการพัฒนา และเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

ถือได้วา่ ภารกิจและการดำเนินงานในช่วงหลายปีทผ่ี า่ นมาของสถาบันฯ มี
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในภูมภิ าคเอเชียและอืน่ ๆ
ซึง่ จะเป็นการยกระดับความเป็นผูน้ ำของสถาบันฯ ทางด้านการเป็นศูนย์กลาง
การฝึกอบรมและเวทีนโยบายสาธารณะที่จะนำเสนอประเด็นเชิงนโยบายต่อ
ภาคการเมือง รัฐบาล เอกชน และประชาชน เพื่อนำไปใช้กำหนดท่าทีและ
นโยบายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการผนึกกำลังระหว่าง
ประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเอง
ในฐานะประธานกรรมการสถาบันฯ ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มี
โอกาสมาทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันฯ คณะกรรมการมุ่ง
หมายให้สถาบันฯ พัฒนาบทบาทของตนในฐานะศูนย์กลางแห่งการเรียนรูแ้ ละ
การพัฒนาบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศ เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และเผื่อแผ่ไปยังนานา
ประเทศทีม่ คี วามต้องการในเชิงนี้ ในอนาคตอันใกล้ สถาบันฯ พึงเป็นกลไก
สำคัญในด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และการพัฒนา อีกทัง้ รองรับ
การดำเนินงานด้านต่างๆ ที่จะเป็นการปกป้องและรักษาประโยชน์ให้แก่ทั้ง
ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ
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สารผูอ้ ำนวยการบริหาร

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนาเป็นผลพวงของความคิด
อ่านที่ลึกซึ้งแยบยลของผู้ก่อตั้งทั้งไทยและเทศ ด้วยเห็นว่า ปัญหาสำคัญที่
ผจญอยูข่ องประเทศกำลังพัฒนาในด้านการค้า การพัฒนา ฯลฯ ประการหนึง่
คือ องค์ความรูแ้ ละสมรรถนะของบุคลากร ดังนัน้ แม้จะเป็นกลไกใหม่และเล็ก
แต่ในสาระสำคัญแล้ว มีนยั อย่างยิง่ ต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การอยู่
รอดท่ามกลางสิ่งท้าทายของกระแสโลกาภิวัตน์ และเป็นปัจจัยสำคัญในการ
สร้างความผูกพันและความมีเอกภาพของประเทศกำลังพัฒนาในภูมภิ าคนีแ้ ละ
อื่นๆ
การทำให้องค์กรนี้ก้าวหน้าต่อไปเป็นสิ่งท้าทาย สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ ทั้ง
รัฐบาล ส่วนราชการ ภาคเอกชน ต้องตระหนักเห็นความจำเป็นเหมาะสม และ
ความคุม้ ค่าของการลงทุนในด้านนี้ องค์กรระหว่างประเทศจะต้องมีความจริงจัง
ในความร่วมมือ ไม่มองสถาบันฯ เป็นเพียงสิง่ ผ่อนแรงของตน หรือเป็นผลผลิต
สนองตอบเกียรติภมู ทิ างการเมืองสัน้ ๆ ของตนเท่านัน้

สาร

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร
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การคิดสร้างสิง่ ใหม่ๆ ไม่ใช่สง่ิ ง่าย แต่การทำให้ผลผลิตใหม่ๆ เจริญก้าวหน้า
ต่อไปเป็นสิง่ ทีย่ ากกว่า สถาบันฯ คงจะยังเตาะแตะอยูใ่ นช่วงทีผ่ า่ นมา แต่พลัง
ของความร่วมมือในช่วง 3-4 ปี เป็นพลังทีไ่ ม่สญ
ู เปล่า ผมหวังว่า เราจะได้พลัง
มากขึน้ ในอนาคต เพือ่ อนาคตของประเทศไทยและพรรคพวกเพือ่ นฝูงในภูมภิ าค
นี้ ทีจ่ ะเจริญงอกงามด้วยกันบนเวทีแห่งการแข่งขันและความท้าทาย
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การบริหารงานของสถาบันฯ

แนวคิดทีจ่ ะจัดตัง้ สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
มีความริเริม่ มาจาก ฯพณฯ รูเบนส์ ริคเู ปโร เลขาธิการการประชุมสห
ประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด ซึ่งแนวคิดดัง
กล่าวส่วนหนึง่ เกิดจากแรงจูงใจทีจ่ ะสนองตอบขอบคุณรัฐบาลไทยอย่าง
เป็นรูปธรรมในฐานะทีเ่ สนอตัวเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมระดับรัฐ
มนตรีของอังค์ถดั ครัง้ ที่ 10 ขึน้ ทีก่ รุงเทพฯ รวมทัง้ เป็นความปรารถนา
ส่วนตัวมาช้านานของ ฯพณฯ ริคเู ปโรทีต่ อ้ งการจะให้มกี ารจัดตัง้ หน่วย
งานที่ยั่งยืนถาวรและเป็นแหล่งแพร่กระจายความรู้เพื่อการพัฒนาที่
เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย
ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1997 ฯพณฯ รูเบนส์ ริคเู ปโร
ได้เข้าเยีย่ มคารวะ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี โดย
มีคณะรัฐมนตรีอาวุโสในสมัยนัน้ ร่วมด้วย วัตถุประสงค์ ได้แก่ การวาง
แผนจัดการประชุมอังค์ถัด 10 และในโอกาสนั้นเลขาธิการอังค์ถัดได้
นำเสนอแผนงานการจัดตั้งองค์กรขึ้นซึ่งในชั้นนั้นเรียกว่าสถาบันเพื่อ
การพัฒนา (Institute of Development) และรัฐบาลไทยยินดีทจ่ี ะรับข้อ
เสนอนี้ หลังจากนัน้ จึงเปิดเวทีการเจรจาขึน้ ระหว่างอังค์ถดั กับผูแ้ ทน
รัฐบาลไทยต่อมาเป็นระยะเพือ่ จัดทำความตกลงร่วมมือกัน จนปรากฏ
ผลเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงจาก
ประเทศสมาชิกอังค์ถัดทั้ง 190 ประเทศและผู้แทนกว่าร้อยคนจาก
องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แลกเปลีย่ นทัศนะ
และความคิดเห็น ภายใต้หวั ข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการนำบท
เรียนในอดีตมาปรับเปลี่ยนกระแสโลกาภิวัตน์ให้เป็นโอกาสที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและมวลประชากรโลก” ประเทศ
สมาชิกและกลุม่ พันธมิตรเพือ่ การพัฒนาได้รว่ มกันรับรองเอกสารการ
ประชุมในครัง้ นี้ 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญากรุงเทพฯ และ แผนปฏิบตั กิ าร
กรุงเทพฯ ซึง่ ได้กล่าวเน้นถึงความจำเป็นสำหรับหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนา
ทีพ่ ยายามผลักดันให้มกี ารเจรจาอย่างเปิดเผยและให้ประเทศต่าง ๆ ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเงิน การค้า และการลงทุนระหว่าง
ประเทศ และการบูรณาการเข้าสูเ่ ศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ เอกสารดัง
กล่าวยังเรียกร้องให้มกี ารแก้ไขความขาดสมดุลย์และไม่สมมาตรทีเ่ กิด
ขึ้น เพื่อสร้างระเบียบของโลกขึ้นใหม่ที่มีการแบ่งสรรผลประโยชน์
จากกระแสโลกาภิวตั น์ให้เป็นธรรมยิง่ ขึน้ ในอนาคต
การหารือกันเพือ่ จัดตัง้ สถาบันฯ ใหม่สมั ฤทธิผ์ ลในบริบทดังกล่าว
ด้วยการลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนาขึน้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 โดย ฯพณฯ ดร.สุรนิ ทร์
พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศเป็นผูล้ งนามแทน
รัฐบาลไทย และ ฯพณฯ รูเบนส์ ริคเู ปโร เลขาธิการอังค์ถดั เป็นผูล้ ง
นามแทนสหประชาชาติ

การบริหารงานของสถาบันฯ

ความเป็นมาของสถาบันฯ
การลงนามในความตกลงนี้ถือเป็นจุดเด่นของการประชุมอังค์ถัด
ครั้งที่ 10 และเป็นสิ่งที่ ฯพณฯ ริคูเปโร ถือว่าเป็นรูปธรรมหนึ่งของ
การประชุมทีจ่ ะยัง่ ยืนอยูส่ บื ไป สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและ
การพัฒนาได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544
และได้มพี ธิ เี ปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2545
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนาเป็นองค์กรทีไ่ ม่
แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลไทยโดยมีสถานะ
เป็นองค์การมหาชน สถาบันฯดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชดิ กับรัฐบาลไทย อังค์ถดั องค์กรระหว่างประเทศอืน่ ๆ และองค์กร
ระดับภูมภิ าค

อำนาจหน้าทีข่ องสถาบันฯ
มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันระหว่างประเทศเพือ่
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 ระบุว่า “ให้
สถาบันฯ มีวตั ถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจยั เพือ่
ส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับ
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และองค์การสหประชาชาติเกีย่ วกับสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้า
และการพัฒนา”
โดยนัยนี้ สถาบันฯ จึงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพือ่ การค้นคว้าวิจยั แก่
บุคลากรของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนาและสาขาอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บคุ ลากรเหล่านัน้ สามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวตั น์และแนวทางการเปิด
เสรีทางการค้าต่างๆ
2. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมภิ าค
เอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนด
นโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และการกำหนดมาตรการ
ทางกฎหมายทีส่ อดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค
และสร้างความเป็นเอกภาพ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้
4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ
ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติวา่ ด้วยการค้าและการพัฒนา
และองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
วิสยั ทัศน์
เป็นสถาบันฯ ทีม่ คี วามเป็นเลิศในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ เสริมสร้างศักยภาพและเพิม่ พูนสมรรถนะให้แก่บคุ ลากรของ
ประเทศกำลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชียและอืน่ ๆ
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพือ่ การค้นคว้าวิจยั ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาแก่
บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย
2. ให้ความช่วยเหลือแก่บคุ ลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย เพือ่ สร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนด
นโยบายด้านเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค โดยการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความรู้
4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ
โครงสร้างองค์กร

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการ
คณะกรรมการบริหาร
ผูต้ รวจสอบภายใน
ผูอ้ ำนวยการบริหาร

รองผูอ้ ำนวยการบริหาร
(งานบริหาร)

การบริหารงานของสถาบันฯ

ส่วนงานบริหาร
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รองผูอ้ ำนวยการบริหาร
(งานวิชาการ)

ส่วนงานฝึกอบรม

ส่วนงานวิจยั

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

การบริหารงานของสถาบันฯ

การบริหารงานของสถาบันฯ

กลไกการดำเนินงานของสถาบันฯ
กลไกการบริหารงานของสถาบันฯ กำหนดให้มคี ณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนาประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกจำนวน 5 คน โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็น
กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
การบริหารกิจการของสถาบันฯ จะอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูอ้ ำนวยการบริหารซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการสถาบันฯ โดยผูอ้ ำนวย
การบริหารจะต้องเป็นบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยและเป็นนักบริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ในการบริหารองค์กรระหว่างประเทศ รวมทัง้ มีความสามารถใน
การระดมทุนทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ ผู้อำนวยการบริหารเป็นผู้แทนของสถาบันฯ ในการติดต่อ
กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ไทยและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงานของสถาบันฯ
ภารกิจหลัก
1. การรวบรวมองค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบและการวิจยั
วัตถุประสงค์
เพิม่ พูนฐานความรูใ้ นเรือ่ งทีต่ อ้ งการเผยแพร่ โดยการนำความรูต้ า่ งๆ ทีร่ วบรวมได้ มาประมวลเป็นระบบฐานความรู้
รวมทัง้ ทำการวิเคราะห์ หาข้อสรุปเพือ่ ให้เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่และบริการวิชาการสูส่ าธารณชนในรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ เอกสารเพือ่ การฝึกอบรม สัมมนา ฐานข้อมูลบนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
แนวทางดำเนินการ ติดตาม วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ทีจ่ ะมีผลกระทบหรือมีนยั ต่อการพัฒนา
ประเทศและความเป็นอยูข่ องมนุษย์ รวมทัง้ การระบุและตัวชีว้ ดั ถึงปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตเพือ่ การวิจยั แสวงหา
คำตอบและลูท่ างแก้ไข
2. การจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วัตถุประสงค์
ให้บริการทางวิชาการแก่บคุ คลทัง้ จากประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชียและภูมภิ าคอืน่ ทีม่ คี วาม
ต้องการทีจ่ ะบูรณาการเศรษฐกิจเข้าสูส่ งั คมโลก
แนวทางดำเนินการ เป็นศูนย์กลางในการนำความรูท้ ร่ี วบรวม และ/หรือ ได้มาจากผลการทำวิจยั เพือ่ ทำการเผยแพร่ โดยการจัดฝึกอบรม
สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การประชุมและการประชุมเชิงวิชาการ
3. การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
จัดการพบปะและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในรูปแบบทีไ่ ม่เป็นทางการ เพือ่ ให้บคุ ลากรและผูเ้ จรจาของประเทศต่างๆ
ได้ร่วมกันหาทางออกจากปัญหาที่เข้าสู่ทางตันอย่างไม่เป็นทางการ
แนวทางดำเนินการ สนับสนุนการหารือ ถกประเด็นในเรื่องที่กำลังเป็นปัญหา
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1. การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สถาบันฯ ได้จดั การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และการระดมสมองสำหรับบุคลากรทัง้ จากภาครัฐและเอกชน ทัง้ จากประเทศ
ไทยและประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชีย และอืน่ ๆ ทัว่ โลก เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในประเด็นปัญหาต่างๆ อาทิ ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน สิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วกับการค้า ฯลฯ เพือ่ นำไปปรับใช้ในการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ดา้ นเศรษฐกิจการ
ค้า และกำหนดหัวข้อทีเ่ หมาะจะทำวิจยั ในปัญหาส่วนภูมภิ าค
ในปี 2547-2548 สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามแนวทางข้างต้น โดยได้คดั เลือกและกำหนดหัว
ข้อทีเ่ ป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการในยุคปัจจุบนั ซึง่ สามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดงั นี้
l

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

l

การฝึกอบรม จำนวน 14 เรือ่ ง (จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 424 คน) ได้แก่
ปี 2547 (7 เรือ่ ง จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 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 เรือ่ ง จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 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
การสัมมนา จำนวน 7 เรือ่ ง (จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 216 คน) ได้แก่
ปี 2547 (4 เรือ่ ง จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 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 เรือ่ ง จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 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

12 รายงานประจำปี 2547-2548

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

l

การจัดประชุมเชิงปฎิบตั กิ าร จำนวน 6 เรือ่ ง (จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 229 คน) ได้แก่
ปี 2547 (5 เรือ่ ง จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 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 เรือ่ ง จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 22 คน)
- Further Environment Negotiation on Goods and Services
การจัดแถลงข่าวเปิดตัว 3 รายการ (จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 209 คน) ได้แก่
ปี 2547 (1 รายการ จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 88 คน)
- รายงานการลงทุนโลกประจำปี 2547
ปี 2548 (2 รายการ จำนวนผูเ้ ข้าร่วม 121 คน)
- รายงานการค้าและการพัฒนาปี 2548
- รายงานการลงทุนโลกปี 2548

ทัง้ นีผ้ ลงานในส่วนนีส้ ามารถดูรายละเอียดได้จากตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เดือนมกราคม 2547 – กันยายน
2548
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l

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ ประจำปี 2547-2548

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548

1.การสัมมนาเรือ่ ง
Trade Facilitation and Capacity
Building to Support Developing
Countries in their Participation in
International Trade

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Managing a Market Economy in a
Globalizing World

วันและสถานทีจ่ ดั

23 ม.ค. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

9 - 20 ก.พ. 47 / โรงแรมแม่นำ้

สถาบันฯ จัดร่วมกับ

UNIDO

DTEC

วัตถุประสงค์

เพิ่มพูนความสามารถด้านการค้าแก่
ประเทศกำลังพัฒนา

สร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
การค้าระหว่างประเทศ และพัฒนาลูท่ าง
ในการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าใน
กรอบขององค์การการค้าโลก

วิทยากรและผู้นำเสนอ

Dr. Lalith Goonatilake

ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี
รศ. ดร. ไพฑูรย์ วิบลู ชุตกิ ลุ
รศ. ดร. พรายพล คุม้ ทรัพย์
ดร. วีรชัย พลาศรัย
และเจ้ า หน้ า ที ่ จ ากกรมเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศ

ผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าทีจ่ ากภาครัฐ 4 กระทรวง อาทิ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และเจ้าหน้าทีจ่ ากภาคเอกชน
รวมถึงผูแ้ ทนจากสถานเอกอัครราชทูต
และสำนักงานคณะผูแ้ ทนคณะกรรมา-ธิการยุโรป รวมทัง้ สิน้ 35 คน

เจ้าหน้าทีท่ างการค้าระดับกลาง จำนวน
19 คน จากประเทศบาร์เบโดส ภูฏาน
กัมพูชา จีน ลาว พม่า เนปาล ฟิลปิ ปินส์
ศรีลงั กา เวียดนาม และไทย

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

หัวข้อ

14 รายงานประจำปี 2547-2548

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
Rules-Based International Trade
System of WTO

5. การประชุมหารือเรือ่ ง
Planning Workshop on Research
Project on Trade in Services

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

22 - 26 มี.ค. 47 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา

22 – 23 มิ.ย. 47 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา

UNCTAD/DTEC

DTEC

IDRC

สร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
การค้าระหว่างประเทศ และพัฒนาลู่
ทางในการรักษาผลประโยชน์ทางการ
ค้าในกรอบขององค์การการค้าโลก

สร้างความเข้าใจในสิทธิและพันธกรณี
ของการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
ของประเทศกัมพูชา

เพื่อให้ผู้ร่วมทำโครงการวิจัยได้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิจัยร่วม
เพือ่ จัดทำโครงร่างและนำเสนอ IDRC
ต่อไป

คุณนวพล วิรยิ ะกุลกิจ
คุณภาวิญญ์ เถลิงศรี
คุณจันทรา ศิรอิ ทุ ยั การ
คุณทิพย์วดี วิมตุ สิ นุ ทร
คุณรอน ศิรวิ นั สาณฑ์
คุณสุภาวดี แย้มกมล
รศ. ดร. ไพฑูรย์ วิบลู ชุตกิ ลุ
คุณแพรวแพร ชุมรุม

Ms. Zalita bt. Dato’ Zaiden
คุณรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
คุณแพรวแพร ชุมรุม
คุณจันทรา ศิรอิ ทุ ยั การ
คุณอทิตา โคมินทร์
คุณรอน ศิรวิ นั สาณฑ์
คุณนวพล วิรยิ ะกุลกิจ
คุณธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์

Dr. Satinder Bhatia
Dr. Shandre Thangavelu
ดร. สุทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์
ดร. มนัสพาสน์ ชูโต
ดร. สมจินต์ สันถวรักษ์

เจ้าหน้าที่ระดับกลางของภาครัฐ จาก
ประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา อินโด-นีเซีย พม่า ลาว ศรีลงั กา และเวียดนาม
รวมทัง้ สิน้ 19 คน

เจ้าหน้าที่ทางการค้าระดับกลางจาก
ประเทศกัมพูชา จำนวน 5 คน

Dr. Satinder Bhatia,
Dr. Shandre Thangavelu
ดร. สุทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์
ดร. มนัสพาสน์ ชูโต
ดร. สมจินต์ สันถวรักษ์
และทีมเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั จากสถาบันระหว่าง
ประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
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3.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Current International Trade
Agenda: Issues and Prospects

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ ประจำปี 2547-2548

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548

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

7. การฝึกอบรมเข้มหลักสูตร
Intensive Training Course on
Trade Negotiations Skills

วันและสถานทีจ่ ดั

17 - 19 ส.ค. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

7 - 11 ก.ค. 47 / พัทยา จ. ชลบุรี

สถาบันฯ จัดร่วมกับ

UNDP/Human
Development Impacts

DTEC and Department of Trade
Negotiations

วัตถุประสงค์

เพือ่ เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ ว
ข้องระดมความเห็นเรือ่ งผลกระทบการจัด
ความข้อตกลงเขตการค้าเสรี ทั้งระดับ
ทวิ ภ าคี แ ละระดั บ ภู ม ิ ภ าคที ่ ม ี ต ่ อ การ
พัฒนามนุษย์

พัฒนาทักษะสำหรับนักเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศของไทย โดยการส่ง
เสริมศักยภาพการเจรจา กลยุทธ์และ
เทคนิคการเจรจาการค้า เพือ่ สามารถ
เข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีและพหุภาคี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรและผู้นำเสนอ

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

Dr. Dickson Yeboah
Mr. Wenguo Cai

ผู้เข้าอบรม

ผูแ้ ทนจากภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน
41 คน อาทิ จากกระทรวงการคลั ง
กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงการต่ า ง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย UNDP
ฯลฯ

เจ้าหน้าที่จากภาครัฐจำนวน 30 คน
จากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการ
ต่ า งประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน ฯลฯ

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

หัวข้อ

16 รายงานประจำปี 2547-2548

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

9.1 การสัมมนาเรือ่ ง
Managing for Competitiveness :
A Workshop for Enterprise
Managers

9.2 การสัมมนาเรือ่ ง
Support for Enterprise Competitiveness: A Workshop on
Enterprise Network

17 - 19 ส.ค. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

1 ก.ย. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

2 ก.ย. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

ADB

ITC

ITC

เพิม่ พูนทักษะความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
กฎระเบี ย บและแนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการใช้
มาตรการปกป้องทางการค้าและการต่อ
ต้านการทุม่ ตลาด ตามแนวทางทีก่ ำหนด
ในกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก

เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก
ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ของไทย

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการส่งออก
ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ของไทย

Dr. Edwin Vermulst
คุณอภิสทิ ธิ์ จอห์น สุธรรม
ดร.วีรชัย พลาศรัย

Dr. Osman Atac

Dr. Osman Atac

เจ้ า หน้ า ที ่ จ ากภาครั ฐ และภาคเอกชน
จำนวน 40 คน จากกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่าง
ประเทศ และจากภาคเอกชน อาทิ สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจ
เคมี และสมาคมผูผ้ ลิตเภสัชภัณฑ์ ฯลฯ

ผูแ้ ทนจากภาคเอกชนจำนวน 20 คน
อาทิ บริษัทผู้ผลิตกระดาษ บริษัทผู้
ผลิตเสือ้ ผ้า บริษทั ผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพร ผู ้ ส ่ ง ออก
เซรามิค ฯลฯ

ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจำนวน
30 คน อาทิ จากสำนักงานคณะ-กรรมการส่งเสริมการลงทุน บรรษัทเงิน
ทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ
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ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

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

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ ประจำปี 2547-2548

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548

หัวข้อ

10. การแถลงข่าวเปิดตัวรายงานการลง
ทุนโลกปี 2547

11. การสัมมนาเรือ่ ง
Investment and Free Trade
Arrangements

วันและสถานทีจ่ ดั

22 ก.ย. 47/ กระทรวงการต่างประเทศ

23 ก.ย. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

สถาบันฯ จัดร่วมกับ

UNCTAD / กระทรวงการต่างประเทศ
/ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

UNCTAD

วัตถุประสงค์

นำเสนอรายงานการลงทุ น ของโลก
ประจำปี 2547

เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในบริบท
ของการลงทุนภายใต้กรอบการเจรจา
การค้าระดับภูมภิ าคหรือการเจรจาการ
ค้ า ที ่ น ำไปสู ่ ก ารเปิ ด เสรี ร ะหว่ า ง
ประเทศรวมถึงการเสนอภาพการลง
ทุนของอาเซียนและประเทศไทย

วิทยากรและผู้นำเสนอ

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

ผู้เข้าอบรม

18 รายงานประจำปี 2547-2548

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

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

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

ผู ้ แ ทนจากภาครั ฐ และภาคเอกชน
จำนวน 29 คน จากสำนักงานเลขา-ธิการนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการ
ส่งออก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาห-กรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฯลฯ

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

13. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
Workshop on Intellectual Property
as a Tool for Development

14. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
Training Workshop on the Use
of the Internet for Efficient
International Trade for Senior
Trade Support Institutions
Managers

29 ก.ย. - 1 ต.ค. 47 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา

5-7 ต.ค. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

16-19 พ.ย. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

UNCTAD

WIPO

UNCTAD

แลกเปลี ่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ ข้ อ
กำหนดด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม การเข้ า สู ่
ตลาดและขีดความสามารถในการแข่ง
ขันด้านการส่งออกของผลิตผลด้านพืช
สวน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบ-การณ์จากกรณีศกึ ษาของ 4 ประเทศ

แสดงให้เห็นถึงบทบาทของทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาที ่ ม ี ต ่ อ การพั ฒ นาระดั บ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สนิ
ทางปัญญา และการค้าระดับพหุภาคี
และการใช้ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ เป็น
เครื ่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ ฯลฯ

เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ที ่ ม ี ส ่ ว นช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
โอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาธุรกิจของประเทศ

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

Dr. Mpazi Sinjela
Dr. Hang Gao
Mr. Bajoe Wibowo
คุณวีรวิทย์ วีรวรวิทย์
ดร. ขจิต สุขมุ
คุณวิชยั อารียะนันทกะ
คุณนัดดา บูรณศิริ
คุณเทียนชัย ปิน่ วิเศษ

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

ผู้แทนจากบังคลาเทศ กัมพูชา จีน
ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม ไทย รวมทัง้ สิน้
65 คน

ผู้สนใจและผู้แทนจากภาครัฐและภาค
เอกชน 55 คน อาทิ จากกรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ มหาวิ ท ยาลั ย รามคำแหง
สถาบั น ฯทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญาแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษทั Baker
& McKenzie บริ ษ ั ท Pricewater
houseCoopers ABAS ฯลฯ

ผู้แทนจากบังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มัลดีฟส์
มองโกเลีย พม่า เนปาล ศรีลงั กา ไทย
และเวียดนาม จำนวนทัง้ สิน้ 25 คน
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ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

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

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ ประจำปี 2547-2548

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548

15. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
Brainstorming on the Convergence
of Preferential Trading Arrangements
and the Multilateral Trading System

16. การประชุมเรือ่ ง
Stakeholders’ Meeting on the Asia
Trust Fund

วันและสถานทีจ่ ดั

25-26 พ.ย. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

16 ธ.ค. 47 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

สถาบันฯ จัดร่วมกับ

ADB

ITC / EU Delegation

วัตถุประสงค์

เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ทีจ่ ะทำให้ความตกลงว่าด้วยสิทธิพเิ ศษทาง
การค้าสอดคล้องและส่งเสริมกับระบบการ
ค้าพหุภาคี

เพือ่ เปิดเวทีนำเสนอ Asia Trust Fund
ให้แ ก่ผ ู้แ ทนจุ ดประสานจากประเทศ
กำลังพัฒนาในเอเชีย และผู้แทนจาก
สหภาพยุโรปในประเทศเหล่านั้น เพื่อ
ความเข้าใจร่วมกันถึงความเป็นมาของ
กองทุน วัตถุประสงค์ของการให้ความ
ช่วยเหลือ และขอบเขตในการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ

วิทยากรและผู้นำเสนอ

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. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

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

ผู้เข้าอบรม

ผู้แทนจากพม่าและลาวจำนวน 15 คน ผู้
แทนจากภาครัฐและเอกชนจากไทย จำนวน
42 คน อาทิ จากกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง สถาบั น ฯ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า สภาหอการค้ า แห่ ง
ประเทศไทย ผูส้ งั เกตการณ์จาก APEC และ
Asia Policy Research Co.,Ltd. ฯลฯ

ผู ้ แ ทนศู น ย์ พ าณิ ช ยกรรมระหว่ า ง
ประเทศ ผู้แทนสหภาพยุโรปจากกรุง
บรัสเซลส์ ผู้แทนสหภาพยุโรปจากบัง
คลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน อินเดีย ลาว
อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล
เกาหลี ใ ต้ ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์ ศรี ล ั ง กา ไทย
เวียดนาม ปากีสถาน มัลดีฟส์ ติมอร์
ตะวันออก อัฟกานิสถาน และผูแ้ ทนจุด
ประสานในประเทศเหล่านี้ รวมทัง้ สิน้ 35
คน

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

หัวข้อ

20 รายงานประจำปี 2547-2548

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

18. การฝึกอบรมหลักสูตร
Intensive Course on Trade
Negotiations Skills

19. การฝึกอบรมหลักสูตร
Training Course on International
Trade and Competition

28 ม.ค. 48 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

31 ม.ค.-4 ก.พ. 48 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา

28 ก.พ.-4 มี.ค. 48 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา

WTO / กระทรวงสาธารณสุข / ESCAP
/ กระทรวงพาณิชย์

APEC-EIP / CBoC / TICA

TICA / CBoC

เพื่อเปิดเวทีการเจรจาการค้าด้านสุข
ภาพบริการเนื่องจากเป็นประเด็นที่มี
การถกเถี ย งกั น มากในปั จ จุ บ ั น และ
เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการ
ท่ อ งเที ่ ย วของไทย

เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ ได้เข้าใจการจัดเตรียมท่า
ทีการเจรจา กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ พัฒนาทักษะการ
เจรจาของเจ้าหน้าที่โดยการฝึกปฏิบัติ
และสร้างความพร้อมให้เจ้าหน้าทีเ่ ป็นนัก
เจรจาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบริบท
ของการค้ า ระหว่ า งประเทศ โดย
เฉพาะประเด็นการเจรจาการค้าสอง
ฝ่าย รวมถึงการเสริมสร้างขีดความ
สามารถการแข่งขันทางการค้า

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

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

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

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก กระ
ทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงพาณิ ช ย์
และภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคจาก 6 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา ลาว ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม
อินโดนีเซีย และประเทศไทย และนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทัง้ สิน้ 41
คน

ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ สิน้ 18 คน
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ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

17. การสัมมนาเรือ่ ง
National Seminar on Health
Services

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ ประจำปี 2547-2548

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548

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

21. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
Training Workshop on WTO
Trade Remedies Law and
Practices

วันและสถานทีจ่ ดั

7-18 มี.ค. 48 / โรงแรมแม่นำ้ ริเวอร์ไซด์

18-19 พ.ค. 48 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา

สถาบันฯ จัดร่วมกับ

Colombo Plan / TICA

กรมการค้าต่างประเทศ / กระทรวง
พาณิชย์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจประเด็นปัญหา
ทางการค้าระหว่างประเทศและมองเห็นลู่
ทางในการรักษาผลประโยชน์ทางการค้า
ในกรอบขององค์การการค้าโลก

เพิม่ พูนทักษะความรู้ ความเข้าใจเกีย่ ว
กับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
ใช้มาตรการต่อต้านการทุม่ ตลาด การ
ชดเชยทางภาษี และการปกป้องทาง
การค้า ตามแนวทางที่กำหนดในกฎ
เกณฑ์ขององค์การการค้าโลก

วิทยากรและผู้นำเสนอ

รศ. ดร.ไพฑูรย์ วิบลู ชุตกิ ลุ
ผศ. ดร.จาริต ติงศภัทยิ ์
ดร. วีรชัย พลาศรัย
คุณอภิสทิ ธิ์ จอห์น สุธรรม
และเจ้ า หน้ า ที ่ จ ากกรมเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Mr. Edwin Vermulst

ผู้เข้าอบรม

เจ้ า หน้ า ที ่ ร ะดั บ กลางทางการค้ า จาก
ประเทศต่างๆ ได้แก่ กัมพูชา เคนยา จีน
พม่า ปากีสถาน ภูฏาน มาเลเซีย อิหร่าน
อียปิ ต์ และไทย จำนวนทัง้ สิน้ 18 คน

เจ้ า หน้ า ที ่ จ ากกระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
การคลั ง รวมทั ้ ง ตั ว แทนจากภาค
เอกชน อาทิ ผูป้ ระกอบการประมง เคมี
เหล็กกล้า ฯลฯ รวมทัง้ สิน้ 33 คน

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

หัวข้อ
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สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

23. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
Training Workshop: Addressing
the “USE-DIVIDE”

24. การฝึกอบรมเชิงปฎิบตั กิ ารเรือ่ ง
Regional Workshop on the
Settlement of Investment
Disputes

13-24 มิ.ย. 48 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

27-30 มิ.ย. 48 / โรงแรมปทุมวันปริน๊ เซส

18-21 ก.ค. 48 / สถาบันระหว่าง
ประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา

TICA

ITC

UNCTAD

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกลไกการส่ง
ออกเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจ ในบริบทการค้าระหว่างประเทศ
รวมถึงนัยสำคัญของการเปิดเสรีทางการ
ค้าภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ทราบแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การเพือ่ นำไปสูแ่ ผนงานพัฒนาการบริหาร
จัดการผู้ประกอบการแบบยั่งยืน รวมทั้ง
ประโยชน์และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
หน่วยงานทีจ่ ะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวน
การยุตขิ อ้ พิพาททางการค้า โดยเฉพาะ
ประเทศกำลังพัฒนาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Prof. Daniel Ray Lewis
ผศ. ดร.จาริต ติงศภัทยิ ์
คุณอภิสทิ ธิ์ จอห์น สุธรรม
รศ. ดร. สมชาย รัตนโกมุท
คุณรอน ศิรวิ นั สาณฑ์
คุณรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์
คุณทวีป ราชภักดี
คุณเชษฐ์ สุขแสง
ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร
ดร. อมรรัตน์ ท้วมรุง่ โรจน์

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

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

เจ้ า หน้ า ที ่ ร ะดั บ กลางทางการค้ า จาก
กระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาห-กรรม ประเทศอียปิ ต์ จำนวน 10 คน

ผูแ้ ทนจากประเทศจีน ฟิจิ อินเดีย อินโด
นีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย ปากีสถาน ศรี
ลังกา เวียดนาม และไทย รวมทัง้ สิน้ 43
คน

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศ ผู้
แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ของไทย และหน่วยงาน NGO รวมทั้ง
สิ้น 48 คน

รายงานประจำปี 2547-2548 23

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

22. การฝึกอบรมหลักสูตร
Training Course on Enhancing
Export Promotion for Economic
Growth

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ ประจำปี 2547-2548

ตารางสรุปการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เดือนมกราคม 2547 – กันยายน 2548

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

26. การสัมมนาเรือ่ ง
Seminar on Impact of Thailand’s
Trade with OECD on the Environment

วันและสถานทีจ่ ดั

26 ก.ค. 48 / สถาบันระหว่างประเทศเพือ่
การค้าและการพัฒนา

16 ส.ค. 48 / สถาบันระหว่างประเทศเพือ่
การค้าและการพัฒนา

สถาบันฯ จัดร่วมกับ

ADB

AIT

วัตถุประสงค์

เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิจยั เรือ่ ง Trade and
Growth Horizons for Asia: Long Term
Forecasts for Regional Change เพือ่
พิ จ ารณาความเชื ่ อ มโยงทางด้ า นการ
พยากรณ์ทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชียที่
มีตอ่ ความร่วมมือในระดับภูมภิ าคและการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจในเอเชีย

เพื ่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ ผล
กระทบทางการค้าของประเทศไทยกับ
องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจต่อสิ่งแวดล้อม

วิทยากรและผู้นำเสนอ

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

Dr. Kakali Mukhopadhyay

ผู้เข้าอบรม

ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจากหน่วย
งานต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวง
อุตสาหกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ สถาบั น วิ จ ั ย เพื ่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย ฯลฯ รวมทัง้ สิน้ จำนวน 49
คน

ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ สถาบัน
Stockholm Environment InstituteAsia, เครือซีเมนต์ไทย สถาบันสิ่งแวด
ล้อมไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 คน

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

หัวข้อ
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สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

28. การแถลงข่าวเปิดตัวรายงานการ
ค้าและการพัฒนาปี 2548

29. การแถลงข่าวเปิดตัวรายงาน
การลงทุนโลกปี 2548

25-26 ส.ค. 48 / สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา

2 ก.ย. 48 / กระทรวงการต่างประเทศ

29 ก.ย. 48 / กระทรวงการต่างประเทศ

UNCTAD

UNCTAD / ESCAP

UNCTAD

เพือ่ หารือเรือ่ งการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประเทศกำลังพัฒนาในการมีสว่ นร่วมการ
เจรจาเกี่ยวกับสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม ภายใต้ปฏิญญารัฐมนตรี Doha
Paragraph 31 (iii)

เพือ่ เปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา
ประจำปี 2548

นำเสนอรายงานการลงทุ น ของโลก
ประจำปี 2548

Dr. Alexey VIKHLYAEV

Mr. Mark Proksch
ดร. มนัสพาสน์ ชูโต
คุณลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์

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

ผู้แทนจากบังคลาเทศ บราซิล จีน อียิปต์
เจนี ว า อิ น เดี ย อิ น โดนี เ ซี ย เคนยา
มาเลเซี ย สหรั ฐ อเมริ ก า และประเทศ
ไทย รวมทั้งสิ้น 22 คน

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบัน
วิจยั องค์กรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และผูแ้ ทน
สือ่ มวลชน รวมทัง้ สิน้ จำนวน 61 คน

ผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 60
คน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ช ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หา
วิทยาลัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย หนังสือพิมพ์ Bangkok
Post, The Nation, UBC Channel 07,
EU Delegation
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27. การประชุมหารือเรือ่ ง
Further Environmental Negotiation
on Goods and Services

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ ประจำปี 2547-2548

2. การดำเนินการวิจยั

สถาบันฯ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการรวบรวมความรู้ ทักษะ และการค้นคว้าวิจยั มาประมวลเป็นระบบฐานความรูใ้ นแต่
ละประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ เพือ่ การเผยแพร่และเพิม่ พูนศักยภาพบุคลากรในภูมภิ าค โดยจะเผยแพร่
ไปทัว่ โลก ซึง่ สถาบันฯ จะสนับสนุนการวิจยั โดยการดำเนินการเอง หรือระดมผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายในและภายนอกประเทศ เพือ่ การ
ศึกษาวิจยั ตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป
แนวทางการดำเนินงานวิจยั ของสถาบันฯ จะเป็นการสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ การเผยแพร่และเพิม่ พูนศักยภาพด้านการพัฒนาให้ประเทศ
กำลังพัฒนา (รวมทัง้ ประเทศไทย) โดยสถาบันฯ จะมีการดำเนินการวิจยั และการสนับสนุนการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับประเด็นด้านการค้าและ
การพัฒนา รวมทัง้ จะมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างได้ผลเพียงพอ ซึง่ การดำเนินงานในระยะแรก ๆ นัน้ จะเป็น
ลักษณะของการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เอกสารถอดคำบรรยาย เอกสารถอดความฝึกอบรม เป็นต้น โดยยังไม่มกี ารดำเนินงานวิจยั
เต็มรูปแบบ แต่จะเป็นลักษณะของการศึกษาเชิงกรณี การศึกษาเชิงลึก และการศึกษาเฉพาะส่วน เป็นต้น
ในปีงบประมาณ 2547-2548 สถาบันฯ มีโครงการวิจยั และพัฒนาทีไ่ ด้ดำเนินการไปแล้ว 5 เรือ่ งคือ
1. ผลประโยชน์ของประเทศไทยในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2. ผลกระทบของเขตการค้าเสรีในระดับทวิภาคีและภูมภิ าคต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีศกึ ษาประเทศไทย
3. ผลกระทบของความตกลงเขตการค้าเสรีทม่ี ตี อ่ สวัสดิการสังคมและการจ้างงานในเขตมือง
4. ทุนมนุษย์และการเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง: ผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานและกระแส
โลกาภิวตั น์
5. บทบาทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีต่ อ่ การศึกษาและประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากผูร้ บั ทุนจากต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

หัวข้อ : ผลประโยชน์ของประเทศไทยในการคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
นักวิจยั :
ดร. พักตร์วภิ า อาวิพนั ธ์
กระทรวงการต่างประเทศ
ดร. พืชภพ มงคลนาวิน
กระทรวงการต่างประเทศ
บทคัดย่อ:
งานวิจัยฉบับนี้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย โดยเป็นการสำรวจว่าประเทศไทย
จะสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง TRIPs ในการคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ของสินค้าของประเทศให้ดขี น้ึ ได้อย่างไร รวมถึง
ความจำเป็นในการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพือ่ เป็นหลักประกันว่าผูผ้ ลิตภายในประเทศไม่ได้ถกู กีดกันในผลประโยชน์ทส่ี มควรจะได้
รับ ทัง้ นี้ ระดับของการคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์จะเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าประเทศไทย
มีการเตรียมปรับตัวให้เข้ากับกติกาการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาในรูปแบบใหม่นไ้ี ด้ดเี พียงใด อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากกฎหมาย
คุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์เพิง่ จะมีผลบังคับใช้เมือ่ เร็วๆ นี้ ดังนัน้ จึงยังไม่สามารถเห็นผลการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้ โดย
นัยนี้ จึงจำเป็นทีจ่ ะต้องมีการประสานความร่วมมือทัง้ ในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนควบคูก่ บั การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและการสร้างระบบกฎหมายทีเ่ หมาะสมเพือ่ คุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ ในขณะเดียวกัน ในมุมมองของ
การปฏิบตั แิ ล้ว ประเทศไทยสามารถนำประสบการณ์ของประเทศคูค่ า้ (เช่น อินเดีย) มาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ ส่งเสริมสร้างการคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ ตัวอย่างเช่น การจัดตัง้ สมาคมหรือเครือข่ายเพือ่ สร้างการ
ตระหนักถึงความสำคัญของสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ และเป็นการให้มกี ารยืน่ ขอจดทะเบียนเพือ่ ขอรับการคุม้ ครองดังกล่าว และในท้าย
ทีส่ ดุ ประเทศไทยควรจะต้องมัน่ ใจว่าสินค้าเหล่านัน้ ไม่สามารถมีการทำซ้ำในสถานทีอ่ น่ื ใดได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันสินค้าดังกล่าวไม่ให้
กลายเป็นสินค้าทีม่ ที ว่ั ไป และเป็นหลักประกันให้แก่ผบู้ ริโภคสินค้านัน้ ๆ ว่าจะได้บริโภคสินค้าทีเ่ ป็นต้นแบบอย่างแท้จริง และเป็นการ
ปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตภายในประเทศอีกด้วย
หัวข้อ : ผลกระทบของเขตการค้าเสรีในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
: กรณีศกึ ษาประเทศไทย
นักวิจยั :
ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
ดร. สมจินต์ สันถวรักษ์
สถาบันยุทธศาสตร์การค้า
บทคัดย่อ :
ภายหลังจากความล้มเหลวของการเจรจาการค้าพหุภาคีในกรอบของ WTO แล้ว จะเห็นได้วา่ การเจรจาการค้าแบบทวิภาคีและ
ภูมิภาคนิยมได้เป็นทางเลือกที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้เจรจา
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สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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หัวข้อ : ผลกระทบของความตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อสวัสดิการสังคมและการจ้างงานในเขตเมือง
นักวิจยั :
ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
บทคัดย่อ :
งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลกระทบของการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี โดยพิจารณาว่าการไม่มีอัตราภาษี
ศุลกากรจะมีผลต่อสวัสดิการสังคมและอัตราการจ้างงานในเขตเมืองอย่างไร โดยเฉพาะในรูปแบบเศรษฐกิจของ Harris Todaro ซึง่ มี
การให้ความสำคัญกับผลตอบแทนผันแปรต่อขนาดในภาคเกษตรกรรมและภาคอุสาหกรรม โดยมีสมมติฐานว่า ประเทศหนึง่ (home
country) เป็นผูส้ ง่ ออกผลิตผลทางการเกษตร และเป็นผูน้ ำเข้าผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม โดยทีผ่ ลิตผลทางการเกษตรผลิตได้ในเขตชนบท
ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมผลิตได้ในเขตเมือง ซึง่ แนวทางการวิเคราะห์จะใช้ตวั แบบ Social-utility approach มาเปรียบเทียบ
สวัสดิการสังคม ผลการวิจยั พบว่า การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีจะเป็นสาเหตุให้มกี ารจ้างงานในเขตเมืองเพิม่ ขึน้ โดยไม่คำนึง
ถึงระดับของผลตอบแทนต่อขนาดทีม่ ใี นภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และการทำให้เกิดการสร้างการค้า (trade creation) หรือ
การเบีย่ งเบนทางการค้า (trade diversion) นอกจากนี้ การศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบระดับผลตอบแทนต่อขนาดจะมีบทบาทกำหนด
ผลกระทบของการสร้างการค้าและการเบีย่ งเบนทางการค้าทีม่ ตี อ่ สวัสดิการสังคม การสร้างการค้าจะเป็นการช่วยปรับปรุงสวัสดิการ
สังคมเมือ่ ความยืดหยุน่ ของผลตอบแทนต่อขนาดในภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณมากเท่ากับในภาคเกษตรกรรม ซึง่ ภายใต้เงือ่ นไขเดียว
กันนี้ การเบีย่ งเบนทางการค้ามีโอกาสทีจ่ ะช่วยทำให้สวัสดิการสังคมเพิม่ สูงขึน้ เช่นกัน
หัวข้อ : ทุนมนุษย์และการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง
: ผลกระทบเชิงบวกทีม่ ตี อ่ การเคลือ่ นย้ายแรงานและกระแสโลกาภิวตั น์
นักวิจยั :
ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
บทคัดย่อ :
งานวิจยั ฉบับนีศ้ กึ ษาทฤษฎีการเคลือ่ นย้ายแรงงานของประชากรในประเทศกำลังพัฒนาไปสูป่ ระเทศพัฒนาแล้ว โดยจะศึกษาถึง
ผลของความน่าจะเป็นในการเคลือ่ นย้ายแรงงานมีสาเหตุมาจากวีซา่ ทีม่ ตี อ่ การศึกษาในประเทศและการเพิม่ ทักษะการใช้ภาษาต่าง
ประเทศเป็นภาษาทีส่ อง ซึง่ การวิจยั ได้แบ่งประเภทแรงงานออกเป็น 4 กลุม่ โดยใช้ความฉลาดโดยกำเนิดเป็นตัววัด กลุม่ ทีฉ่ ลาดที่
สุดจะได้รบั ทัง้ การศึกษาและการฝึกอบรม กลุม่ ทีส่ องได้รบั เพียงการศึกษา ในขณะทีก่ ลุม่ ทีส่ ามจะได้รบั การฝึกภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาทีส่ องเพียงอย่างเดียว กลุม่ ทีฉ่ ลาดน้อยทีส่ ดุ จะไม่ได้รบั การฝึกทักษะใดๆ ทัง้ สิน้ จากการศึกษาพบว่า การเพิม่ ขึน้ ของความน่า
จะเป็นในการเคลือ่ นย้ายแรงงานเป็นสาเหตุให้แต่ละบุคคลมีการเพิม่ พูนทักษะทางภาษา เพือ่ ทีจ่ ะมีคณ
ุ สมบัตเิ พียงพอในการไปทำงาน
ในต่างประเทศ และผลจากกระแสโลกาภิวตั น์ หากบุคคลใดไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ทักษะทางภาษาก็จะช่วยเพิม่ มูลค่า
การผลิตและค่าตอบแทนในประเทศบ้านเกิดของตน ผลการวิจยั ยังชีว้ า่ การเพิม่ ขึน้ ของความน่าจะเป็นในการเคลือ่ นย้ายแรงงานเป็น
สาเหตุให้บคุ คลบางกลุม่ ได้รบั การศึกษาเพิม่ ขึน้ ซึง่ แน่นอนว่าจะช่วยเพิม่ มูลค่าการผลิตและค่าตอบแทนไม่วา่ จะอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ด จากความ
เห็นนี้ โอกาสในการเคลือ่ นย้ายแรงงานไปต่างประเทศย่อมถือว่าเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ประเทศบ้านเกิด
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จัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกบั ประเทศออสเตรเลีย บาห์เรน จีน อินเดีย ญีป่ นุ่ นิวซีแลนด์ เปรู สหรัฐอเมริกา และกลุม่ BIMSTEC ทัง้ นี้ ประเด็นและเรือ่ งทีป่ ระเทศไทยทำการเจรจานัน้ มีการเปลีย่ นแปลงจากการให้สทิ ธิพเิ ศษทางศุลกากรเป็นการเฉพาะ เป็นการ
ให้สทิ ธิในด้านอืน่ ๆ ด้วย ได้แก่ การเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา และสิง่ แวดล้อม โดยการ
เจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีของไทยนี้ จะเป็นรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ การค้าสินค้าและบริการ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการลงทุน เมือ่ พิจารณาประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว เป็นทีค่ าดการณ์วา่ ความตกลงเขตการค้าเสรีทจ่ี ะจัดทำกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว จะเป็นประโยชน์ตอ่ ภาคประมงและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้าประมงแปรรูป สิง่ ทอและเสือ้ ผ้า
อิเล็คทรอนิกส์ รถยนต์และชิน้ ส่วนของรถยนต์ แต่ขณะทีภ่ าคเกษตรกรรมโดยรวมจะไม่ได้รบั ประโยชน์จากการจัดทำเขตการค้าเสรี
ทัง้ ในระดับทวิภาคีและระดับภูมภิ าค ซึง่ โดยข้อเท็จจริง ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจะไม่ยนิ ดีเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้แก่ประเทศไทย สำหรับ
การเปิดเสรีภาคบริการนัน้ ประเทศไทยเห็นว่าประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จะอยูท่ ป่ี ระเด็นการเคลือ่ นย้ายบุคคลธรรมดา (movement of natural
person) ซึง่ สามารถให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเทีย่ ว สปา และการนวด ขณะทีใ่ นด้านการลงทุน คำขอของประเทศคู่
เจรจามีเป้าหมายทีจ่ ะสร้างหลักประกันทางด้านการลงทุนให้แก่นกั ลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่ หากบรรยากาศการลงทุนมีความมัน่ คงมาก
เพียงใด ประเทศไทยก็จะสามารถดึงดูดการลงทุนจากประเทศได้มากขึน้ เพียงนัน้
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หัวข้อ : บทบาทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ต่อการศึกษาและประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากผู้รับการศึกษา
จากต่างประเทศ
นักวิจยั :
ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
บทคัดย่อ :
งานวิจยั ฉบับนีศ้ กึ ษาเรือ่ งการได้รบั การศึกษาจากต่างประเทศและความน่าจะเป็นทางด้านผลตอบแทนทีป่ ระเทศบ้านเกิดซึง่ เป็น
ประเทศกำลังพัฒนาจะได้รบั ประโยชน์ในฐานะเป็นผูบ้ ริโภคทางการศึกษา ซึง่ ได้รบั บริการจากประเทศผูผ้ ลิตคือประเทศพัฒนาแล้ว การ
วิเคราะห์มที ง้ั ความพึงใจของบุคคลทีจ่ ะอยูใ่ นประเทศ และความเห็นทีห่ ลากหลายออกไป ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เมือ่ พิจารณาถึง
ระดับความฉลาดโดยกำเนิด บุคคลทีม่ คี วามพอใจในระดับต่ำทีจ่ ะอยูใ่ นประเทศบ้านเกิด จะมีโอกาสได้รบั การศึกษามากกว่าบุคคลซึง่
มีความพอใจในระดับสูงทีจ่ ะอยูใ่ นประเทศ สำหรับบุคคลทีพ่ อใจเป็นอย่างมากทีจ่ ะอยูใ่ นประเทศบ้านเกิด คนทีฉ่ ลาดกว่าจะมีโอกาส
ได้รบั การศึกษาสูง และมีแนวโน้มทีจ่ ะเดินทางกลับสูป่ ระเทศบ้านเกิดมากกว่า การศึกษายังชีว้ า่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้
กระตุน้ ให้บคุ คลทีพ่ อใจจะอยูใ่ นประเทศมากกว่าได้รบั โอกาสในการศึกษา และเพิม่ ความน่าจะเป็นในการได้รบั ค่าตอบแทนสูงขึน้ อย่าง
ไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไม่ได้มผี ลให้บคุ คลทีม่ คี วามพอใจในระดับต่ำในการอยูป่ ระเทศบ้านเกิดอยากเดินทางกลับ
สูป่ ระเทศของตน ดังนัน้ นโยบายทีค่ วรส่งเสริมในเรือ่ งนีค้ วรเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านนโยบายของประเทศบ้านเกิดทีจ่ ะช่วย
เพิม่ พูนทางด้านเงินทุนผ่านทางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

3. การสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค
จากพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค บนพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้มกี ารประสาน
นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ สนองตอบนโยบายของรัฐบาล สถาบันฯ จึงมีบทบาทในการเป็นสือ่ ส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ มี
ความเข้าใจกันมากขึน้ เพือ่ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ โดยในปีนส้ี ถาบันฯ ได้เข้าร่วมในการประชุมดังนี้
l การประชุมระดับสูงเรือ
่ ง Asian Economic Integration: Vision of A New Asia ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในกรอบความร่วมมือในเอเชีย (Asia
Cooperation Dialogue – ACD) และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย โดยทีก่ ารประชุมครัง้ นีเ้ ป็นโครงการทีต่ อ่ เนือ่ งจากการประชุม
เรือ่ ง Building a New Asia: Towards an Asian Economic Community (AEC) ณ กรุงนิวเดลี ในปี 2546 ซึง่ ผูอ้ ำนวยการสถาบันฯ
ได้เข้าร่วมเสนอบทบาทของประเทศไทยต่อวงการวิชาการ เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการรวมตัวทั่วภูมิภาคเอเชีย อันเป็น
นโยบายของรัฐบาลที่มีความก้าวรุดหน้ามาเป็นลำดับ
l การเข้าร่วมประชุมผูบ
้ ริหารระดับสูง ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2548 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์ เพือ่ หารือและพิจารณา
แนวทางการจัดตัง้ ศูนย์แห่งชาติ ในการใช้ประโยชน์จากผูฝ้ กึ อบรมทีไ่ ด้รบั การรับรองจากศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (ITC)
สำหรับ SMEs ในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

4. การจัดตัง้ เครือข่ายและหุน้ ส่วนทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ
จากขอบข่ายกิจกรรมของสถาบันฯ สถาบันฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรระดับชาติ ภูมภิ าค และระหว่างประเทศ ซึง่ ในปีน้ี สถาบันฯ ได้พฒ
ั นาความร่วมมือในด้านวิชาการดังต่อไปนี้
l การเป็นเครือข่ายกับองค์การทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)
l การริเริม
่ ความร่วมมือกับโครงการ APEC Economic Integration Program ของแคนาดา
l การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันฝึกอบรมเพือ
่ การค้าต่างประเทศสำหรับภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ (Association of Training
Institutions for Foreign Trade in Asia and the Pacific – ATIFTAP)
l การเป็นผูป
้ ระสานงานโครงการวิจยั ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับการค้าและบริการ ทีข่ อรับการสนับสนุนด้านการเงินจาก International
Development Research Center (IDRC) โดยมีเครือข่ายของสถาบันทีร่ ว่ มมือ ได้แก่ Indian Institute of Foreign Trade, National
University of Singapore, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันยุทธศาสตร์การค้า และสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
28 รายงานประจำปี 2547-2548

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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l

l

การเป็นจุดประสาน (Focal point) ของประเทศไทยกับคณะกรรมาธิการยุโรป และศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กอง
ทุน Asia Trade Related Technical Assistance Trust Fund โดยทำหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองคำร้องขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนดังกล่าว อนึง่ สถาบันฯ ได้รบั การคัดเลือกเพราะการยอมรับนับถือในบทบาทของสถาบันฯ จากกระทรวงการต่างประเทศ
การเป็นจุดประสานนีม้ คี วามหมายต่อสถาบันฯ มาก ไม่เพียงแต่เพราะหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 30 แห่งได้ทำข้อเสนอโครงการมา
ให้สถาบันฯพิจารณากลัน่ กรองเท่านัน้ หากแต่เมือ่ จะมีการแนะนำกองทุนนี้ สถาบันฯ ก็ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม
ครั้งแรกของผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย
การจัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานทีท่ ำหน้าทีเ่ ป็นจุดประสานของประเทศในเอเชีย 19 ประเทศ (Stakeholders’
Meeting on Asia Trust Fund) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2547 ณ สถาบันฯ อันเป็นการประชุมครัง้ แรก เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียด และแนว
ทางดำเนินการของกองทุน Asia Trust Fund และทีม่ าจัดทีส่ ถาบันฯ ก็เพราะความรูจ้ กั ใกล้ชดิ ระหว่างศูนย์พาณิชยกรรมระหว่าง
ประเทศ (ITC) กับผูอ้ ำนวยการสถาบันฯ
การเข้าร่วมในการเสนอโครงการจัดทำ Trade Analysis and Reform Project ของ Australian Agency for International
Development (AusAid) ซึง่ สถาบันฯได้ใช้นโยบายร่วมกับทุกสถาบันฯ ทีเ่ สนอตัวเป็นผูด้ ำเนินการ
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5. การแสวงหาทุนและความสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ

ผลการดำเนินงานงานของสถาบันฯ

การหาทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นภาระหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันฯ ตามที่
กำหนดไว้ในมาตรา 23 (4) ของพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544
ซึง่ ในปีน้ี สถาบันฯ ได้ดำเนินการในเรือ่ งการแสวงหาทุนและความสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
l การกำหนดแผนการดำเนินงานเพือ
่ เพิม่ ศักยภาพของสถาบันฯ โดยความร่วมมือช่วยเหลือของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
l การเดินทางไปหารือและเจรจากับหน่วยงานต่างๆ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม
2547 ซึง่ ประกอบด้วยหน่วยงานต่อไปนี้ คือ องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) องค์การการค้าโลก (WTO)
ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (ITC) และอังค์ถดั (UNCTAD) ณ นครเจนีวา
l การหารือกับคณะผูแ
้ ทนกรรมาธิการยุโรป จนสามารถคัดเลือกข้อเสนอเพือ่ รับความช่วยเหลือจาก Asia Trust Fund ได้ และได้
ทำหนังสือถึงเอกอัครราชทูต EC เพือ่ นำส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการ และได้สำเนาให้ ITC ร่วมพิจารณา ซึง่ ขณะนีไ้ ด้รบั แจ้งจาก
ITC ว่า โครงการที่เสนอโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจาก EC และ ITC โดยจะเริ่มดำเนินโครงการใน
ปี 2548
l การประสานงานกับคณะทูตถาวรไทย ณ นครเจนีวา เพือ
่ ให้เติมข้อความให้องั ค์ถดั สนับสนุนสถาบันฯ ต่อไป ในปฏิญญาเซาเปาโล
ของการประชุมอังค์ถดั ครัง้ ที่ 11 จนเป็นผลสำเร็จ
l การประสานงานกับคณะผูแ
้ ทนถาวรไทยประจำ WTO เพือ่ ให้ WTO มาจัดสัมมนาเรือ่ ง Health Services ณ สถาบันฯ โดยร่วม
กับกระทรวงสาธารณสุข (28 มกราคม 2548)
l การได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น จาก EU และ UNCTAD ในด้ า นการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเรื ่ อ ง Workshop on Good
Agricultural Practices and Food Safety – Implementing EUREPGAP in Thailand ในปี 2548

30 รายงานประจำปี 2547-2548

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

ด้วยพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางการแพร่กระจายความรู้ สถาบันฯ จึงมีหน้าทีใ่ นการเผยแพร่และบริการทางวิชาการสูส่ าธารณชนใน
รูปแบบต่างๆ โดยในปี 2547-2548 สถาบันฯ ได้จดั ทำสิง่ พิมพ์ออกเผยแพร่จำนวน 10 เล่ม ดังนี้
ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

จำนวนหน้า จำนวนพิมพ์

เดือน/ปีทพ
่ี มิ พ์

1.

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

89

540

มกราคม 2547

2.

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

104

30

มีนาคม 2547

3.

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

88

25

เมษายน 2547

4.

Intensive Workshop on Trade Negotiation Skills:
A Summary Report

94

50

กรกฎาคม 2547

5.

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

262

1,000

สิงหาคม 2547

6.

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

234

1,009

ธันวาคม 2547

7.

ITD Annual Report 2003 (Thai and English in one)

122

1,100

กุมภาพันธ์ 2548

8.

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

132

309

เมษายน 2548

9.

Intensive Course on Trade Negotiation Skills:
Summary Report

101

100

กรกฎาคม 2548

10.

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

77

100

กรกฎาคม 2548

นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจยั และกรณีศกึ ษาซึง่ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ดังนี้
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
รายงานประจำปี 2547-2548 31
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6. สิง่ พิมพ์วชิ าการสำหรับเผยแพร่

แนวทางการดำเนินงาน ในระยะต่อไป
แนวทางการดำเนินงาน ในระยะต่อไป
ผูอ้ ำนวยการบริหารได้มแี นวทางทีจ่ ะส่งเสริมบทบาทของสถาบันฯ ให้เด่นชัดยิง่ ขึน้ โดยมีกรอบแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1. ให้สถาบันฯ เป็นเครือ่ งมือในเชิงนโยบาย (Policy Instrument) เพือ่ ขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ (Trade expansion)
2. เป็นเครือ่ งมือทางด้านการเมืองระหว่างประเทศในการสร้างพลังต่อรองระหว่างประเทศ (International leverage)
3. เป็นเครือ่ งมือเกือ้ หนุนการรวมตัวระหว่างประเทศในภูมภิ าค (Regional integration) ได้เร็วขึน้
โดยนัยนี้ ผูอ้ ำนวยการบริหารสถาบันฯ จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของสถาบันฯ ในระยะต่อไป โดยให้การดำเนิน
งานมีลกั ษณะ Regional in focus และ Global in outlook ทัง้ นี้ ได้กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวิธี
ดำเนินงาน ดังนี้
วิสยั ทัศน์
สถาบันฯ จะเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา (Center of excellence) ในเวลา 5 ปี (2548-2553) โดย
จะพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายในประเทศไทยและจะขยายไปยังภูมภิ าคโดยรอบ เริม่ จากระดับอนุภมู ภิ าค ระดับภูมภิ าค
และขยายไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ
พันธกิจ
1. การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
2. การดำเนินการวิจยั เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรู้
3. การะดมความเห็น กำหนดท่าที และการสร้างภาวะผูน้ ำทางปัญญา
4. การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรและการสร้างฐานความรูท้ างด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเป็นศูนย์กลางทางด้านการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร (Center of excellence)
2. การมีบทบาทสนับสนุนความร่วมมือและการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
3. การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก
4. การมีสว่ นสนับสนุนในการกำหนดท่าทีหรือประเด็นเชิงนโยบายในระดับภูมภิ าคและระดับโลก

แนวทางการดำเนินงาน ในระยะต่อไป

กลยุทธ์
1. การเผยแพร่สถาบันฯ ให้เป็นทีร่ จู้ กั และสร้างความเชือ่ มัน่ ในบทบาทของสถาบันฯ แก่สว่ นราชการ ภาคเอกชน องค์กรผูใ้ ห้ความ
ช่วยเหลือ องค์กรระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน
2. การตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร องค์ความรู้ และการวิจยั ของประเทศต่างๆ
3. การเข้าถึงและการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
4. การขยายบทบาทของสถาบันฯ จากระดับประเทศไปสูร่ ะดับอนุภมู ภิ าคและระดับภูมภิ าค
วิธีการดำเนินงาน
1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรทีเ่ ป็นแกนหลัก (Core course) และหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก
2. การทำวิจยั ในประเด็นปัญหาของประเทศและประเด็นอืน่ ๆ
3. การจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน อาทิ การจัดสัมมนา การประชุมระดมสมอง และการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร
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โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสถาบันฯ

คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์

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

นายการุณ กิตติสถาพร
ตำแหน่งปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมการประกันภัย

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

ปลัดกระทรวงการคลัง
Advanced Management Programme, Harvard University สหรัฐอเมริกา
Certificate in Double Taxation, University of Southern California สหรัฐอเมริกา
M.Sc.(Econ) Queen Mary College, University of London สหราชอาณาจั ก ร
B.Sc. (Econ) London School of Economics and Political Science, University of London
สหราชอาณาจักร
อธิบดีกรมสรรพากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร
ตำแหน่งปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปริญญาเอก (International Law), University of Manchester สหราชอาณาจักร
Diploma in International Law, University of Manchester สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี (Law), Queen’s College, University of Oxford สหราชอาณาจักร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 37 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2537
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
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คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ตำแหน่งปัจจุบัน
วุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์

อธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก (สถิต)ิ Harvard University, Cambridge, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (สถิต)ิ Harvard University
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน
วุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์

ศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก กฎหมายระหว่างประเทศ 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 นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องวาระแห่งชาติสำหรับไทยในการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติในเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา
ผูร้ า่ งกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การบริหารจัดการพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
(องค์การมหาชน)

ดร. อุทยั ดุลยเกษม
ตำแหน่งปัจจุบัน
วุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์

คณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปริญญาเอก International Development Education, Stanford University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สังคมวิทยา Stanford University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายชรินทร์ หาญสืบสาย
ตำแหน่งปัจจุบัน

คณะกรรมการสถาบันฯ

วุฒกิ ารศึกษา
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กรรมการบริษทั บางสะพานบาร์มลิ จำกัด (มหาชน)
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) University of WisconsinMadison สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

ประสบการณ์

ผูต้ รวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ระดับ 10)
ทีป่ รึกษาการพาณิชย์ (ระดับ 10)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ทีป่ รึกษาการพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน
วุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์

ประธานกรรมการบริษทั Boyden Associate ประเทศไทย จำกัด
ประกาศนียบัตร International Research Management Market Research
Society สหราชอาณาจักร
Senior Executive Program J.L Kellogg Graduate School of Management,
Northwestern University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
รองประธานกรรมการบริษทั รามาทาวเวอร์ จำกัด
กรรมการผูอ้ ำนวยการบริษทั อินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวติ
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั Survey Research Bangkok

ศาสตราจารย์ ดร. สมชัย ฤชุพนั ธุ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
วุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์

ประธานสถาบันพัฒนาสยาม
ปริญญาเอกและโท เศรษฐศาสตร์ University of Florida สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

นายเกริกไกร จีระแพทย์
ตำแหน่งปัจจุบัน
วุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์

ผู้อำนวยการบริหาร
Certificate in Commercial Counseller Practices Federal , Republic of Germany
Certificate in Project Appraisal, Oxford University
Certificate in Economic Development , Japan
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Sydney University ออสเตรเลีย
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 37 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
เอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรไทย ประจำองค์การการค้าโลก
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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รายงานการเงิน
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สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

ผลงานสำคัญด้านการเงิน

รายงานการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
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
แผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระ
สำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สถาบันฯ ใช้และประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระสำคัญ ซึง่ ผูบ้ ริหารของสถาบันฯ เป็นผูจ้ ดั ทำขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะ
สมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็น
เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1475

กรุงเทพมหานคร
5 ตุลาคม 2548
69 Nakornsawan Road, Pomprab, Bangkok 10100, Thailand. Tel. (662) 282-5811, 282-5812 FAX. (662) 281-7843
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ทรัพย์สินรอการรับโอนจากทบวงมหาวิทยาลัย
ครุภณ
ั ฑ์ – สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

3
4
2.2,5
6

2547

หน่วย : บาท
2546

27,711,146.73
14,000.00
69,601.74
47,347.52
27,842,095.99
3,472,180.00
9,913,629.06
900.00
41,228,805.05

25,274,696.30
0.00
77,784.35
187.07
25,352,667.72
3,472,1800.00
5,866,283.11
1,500.00
34,692,630.83

9
10
11

229,260.98
154,164.25
341,383.53
724,808.76
40,503,996.29

2,671,659.21
182,415.78
406,996.36
3,261,071.35
31,431,559.49

12

35,070,700.00
(3,639,140.52)
9,072,436.81
40,503.996.29

35,070,700.00
(2,494,454.29)
(1,144,686.23)
31,431,559.48

7,12
2.3,7
8

หนีส้ นิ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ

รายงานการเงิน

ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายยกมา
รายได้สูง( ต่ำ )กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดปัจจุบัน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร
(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
42 รายงานประจำปี 2547-2548

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

หมายเหตุ

รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้งานสนับสนุนจากรัฐบาล
รายได้เงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรม
รายได้เงินสนับสนุนเพื่อจัดหาโสตทัศนูปกรณ์
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าเอกสารประกวดราคา
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2547

หน่วย : บาท
2546

13

17,599,245.00
2,617,595.15
441,356.00
42,337.04
00.00
8,219.86
20,708,753.05

5,000,000.00
964,319.86
00.00
15,248.62
52,000.00
949.48
6,032,517.96

14
15
7

5,609581.72
4,657,459.83
1,369,274.69
11,636,316.24
9,072,436.81

3,899,373.41
2,729,715.84
548,114.94
7,177,204.19
(1,144,686.23)

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร
(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
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รายงานการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายการปรับกระทบรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ลูกหนี้ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
วัสดุคงเหลือ ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
สินทรัพย์อน่ื ลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เจ้าหนี้ (ลดลง) เพิม่ ขึน้
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย (ลดลง) เพิม่ ขึน้
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ (ลดลง) เพิม่ ขึน้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อครุภัณฑ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินทุนประเดิม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

7

12

2547

หน่วย : บาท
2546

9,072,436.81

(1,144,686.23)

1,369,274.69
(14,000.00)
8,1182.61
(47,160.45)
600.00
(2,442,398.23)
(28,251.53)
(65,612.83)
7,853,071.07

548,114.94
65,000.00
19,445.64
5,092.70
(600.00)
1,982,280.50
82,737.52
393,594.84
1,950,979.91

(5,416.620.64)
(5,416,620.64)

(3,425,454.80)
(3,425,454.80)

00.00
00.00
2,436,450.43
25,274,696.30
27,711,146.73

25,070,700.00
25,070,700.00
23,596,225.11
1,678,471.19
25,274,696.30

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบด้วย

รายงานการเงิน

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

10,000.00
27,701,146.73
27,711,146.73

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร
(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
44 รายงานประจำปี 2547-2548

9,982.00
25,264,714.30
25,274,696.30

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

1. ความเป็นมา
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2544 ตามความ
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2544 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การศึกษาอบรม
และค้นคว้าวิจยั เพือ่ ส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอืน่ ทีส่ อดคล้องกับการตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ตัง้ อยูท่ ่ี ชัน้ 8 อาคาร วิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2545
2. สรุปนโยบายบัญชีทส่ี ำคัญ
2.1 สถาบันฯ บันทึกการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง
2.2 วัสดุคงเหลือตามราคาทุนที่คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า
2.3 ครุภัณฑ์แสดงราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คำนวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลค่าซาก
โดยประมาณตามวิธีเส้นตรง ซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
ดังต่อไปนี้
ครุภัณฑ์สำนักงาน
10 ปี
ครุ ภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 ปี
ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์
3 ปี
3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2547
2546
เงินสด
10,000.00
9,982.00
ธนาคารกรุงไทย – สาขาถนนศรีอยุธยา
(กระแสรายวันเลขทีบ่ ญ
ั ชี 013 – 6 – 08829 – 5)
00.00
00.00
ธนาคารกรุงไทย – สาขาถนนศรีอยุธยา
(ออมทรัพย์เลขทีบ่ ญ
ั ชี 013 – 1 –77081 – 0)
00.00
00.00
ธนาคารกรุงไทย – สาขาปทุมวัน
(ออมทรัพย์เลขทีบ่ ญ
ั ชี 008 – 1 – 65024 – 8 )
24,733,275.19
25,363,753.12
ธนาคารกรุงไทย – สาขาปทุมวัน
(ออมทรัพย์เลขทีบ่ ญ
ั ชี 008 – 1 – 67278 – 8)
3,008,991.54
17,255.18
ธนาคารกรุงไทย – สาขาปทุมวัน
(กระแสรายวันเลขทีบ่ ญ
ั ชี 008 – 6 – 10306 – 7)
(41,120.00)
(116,294.00)
รวม
27,711,146.73
25,274,696.30

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร
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รายงานการเงิน

หมายเหตุประกอบการเงิน

สถาบันฯ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ควบคูก่ บั เงินฝากกระแสรายวัน เมือ่ จ่ายเช็คไปแล้ว ผูร้ บั เช็คนำไปขึน้ เงิน ธนาคารจะ
โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามจำนวนเงินในเช็คสัง่ จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
และ 2546 มีเช็คสัง่ จ่ายเงินแล้ว และผูร้ บั เงินนำเช็คไปจากสถาบันแล้ว แต่มผี รู้ บั เช็คบางส่วนยังไม่นำเช็คไปขึน้ เงินกับธนาคาร ทาง
สถาบันฯ ได้ลงจ่ายเช็คทัง้ จำนวนนีอ้ อกจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทำให้บญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวันมียอดติดลบ
4. ลูกหนี้
ลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จำนวนเงิน 14,000.00 บาท เป็นลูกหนีเ้ งินยืมทดรองสำนักงานฯ ได้ทดรองจ่ายเงินให้กบั
เจ้าหน้าทีข่ องสถาบันฯ เพือ่ ใช้จา่ ยตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในหนังสือสัญญาการยืมเงิน โดยดารส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามทีส่ ถาบันฯ กำหนด
5. วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
วัสดุสำนักงาน
วัสดุอื่น
รวม

2547
61,836.79
7,764.95
69,601.74

2546
58,579.35
19,205.00
77,784.35

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

รายงานการเงิน

ค่าสมาขิกหนังสือพิมพ์จ่ายล่วงหน้า
ค่าสมาชิก ATIFTAP จ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
เงินรอรับคืน
เงินรอเรียกเก็บ - INTELIK

2547
2,249.10
8,641.60
7,025.98
4,460.55
24,970.29
47,347.52

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร
46 รายงานประจำปี 2547-2548

2546
187.07
00.00
00.00
00.00
00.00
187.07

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

ครุภณ
ั ฑ์-สุทธิจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ได้รวมทรัพย์สนิ รอการรับโอนซึง่ ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยซ่อมแซมปรับปรุงตกแต่ง
สถานทีจ่ ากทบวงมหาวิทยาลัยจำนวนเงิน 3.47 ล้านบาท เนือ่ งจากสถาบันฯ ได้รบั หลักฐานการส่งมอบจากทบวงมหาวิทยาลัย
หลังวันทีใ่ นงบการเงิน ตามหนังสือที่ ศธ. 0501(3).4/2436 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
8. สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อน่ื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2547
900.00

ค่ามัดจำถังน้ำดื่ม

2546
1,500.00

9. เจ้าหนี้
เจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เจ้าหนี้อื่น
รวม

2547
00.00
229,260.98
229,260.98

2546
2,500,428.00
171,231.21
2,671,659.21

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร
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7. ครุภณ
ั ฑ์ – สุทธิ
ครุภณ
ั ฑ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2547
2546
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1,861,227.24
780,427.80
ครุภณ
ั ฑ์ โสตทัศนูปทัศน์
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
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
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
ครุภณ
ั ฑ์ – สุทธิ
9,913,629.06
5,866,283.11

10. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2547
45,392.25
25,000.00
70,000.00
13,500.00
272.00
154,164.25

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ค่าทำความสะอาดค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม

2546
21,125.38
12,000.00
110,000.00
00.00
39,290.40
182,415.78

11. หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
เงินรับฝาก-ADB (ธนาคารเพือ่ การพัฒนา)
เงินประกันสัญญา
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
รวม

2547
288,996.62
15,750.00
36,636.91
341,383.53

2546
370,039.30
15,750.00
21,207.06
406,996.36

12. ประทุนเดิม
ทุนประเดิมสถาบันฯ จำนวน 35.07 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณทีไ่ ด้รบั ในลักษณะเงินอุดหนุนทัว่ ไปตามของมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 เพือ่ ใช้ในการจัดตัง้ และดำเนินงานของสถาบันฯ ในช่วงปีแรก เป็นเงินจำนวน 10
ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วย
บาท
ทรัพย์สินรอการรับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3,472,180.00
(ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซม ปรับปรุง และตกแต่งสถานทีต่ ง้ั )
6,527,820.00
เงินทุนประเดิมรับโอนจากทบวงมหาวิทยาลัยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
รวม
10,000,000.00

รายงานการเงิน

ต่อมาในปี 2546 สถาบันฯ ได้รบั อนุมตั งิ บกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเผือ่ กรณีฉกุ เฉิน หรือจำเป็นตามหนังสือ สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0407/31683 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2545 เพือ่ เป็นทุนประเดิมเพิม่ เติมอีกเป็นจำนวน 25.07
ล้านบาท
สำหรับทรัพย์สินรอการรับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันฯ ได้รับหลักฐานการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือที่ ศธ. 0501(3).4/2436 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร
48 รายงานประจำปี 2547-2548

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

รายได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เป็นงบเงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาลประจำปี
งบประมาณ 2547 จำนวนเงิน 13,721,000.00 บาท และปีงบประมาณ 2548 (เฉพาะช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.2547) จำนวนเงิน
3,878,245.00 บาท
14. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบด้วย
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
ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบด้วย
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
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13. รายได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
รายได้เงินสมทบสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2547
2546
งบบุคลากร
7,505,600.00
4,521,353.00
งบดำเนินงาน
7,693,645.00
478,467.00
งบลงทุน
2,400,000.00
00.00
รวม
17,599,245.00
5,000,000.00

16. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 สถาบันฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างปรับปรุงทีท่ ำการสถาบันพร้อมตกแต่งกับห้างหุน้ ส่วน
จำกัด วี เอส พี คอนสตรักชั่น อีกเป็นจำนวนเงิน 833,478.00 บาท สถาบันฯ ได้จ่ายชำระภาระผูกพันจำนวนดังกล่าวให้กับ
ผู้รับจ้าง หลังจากการตรวจรับงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
17. การนำเสนองบการเงิน
งบการเงินของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547 และ 2546 ได้จัดทำขึ้นตามประกาศทบวงการคลัง เรือ่ ง หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับ
ที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2546
18. สรุปผลการใช้จา่ ยเงินประจำปี 2546 ของสถาบันฯ
การใช้จา่ ยเงินของสถาบันฯ ตามงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และตามจำนวนทีเ่ กิดขึน้ จริงในระหว่างปีงบประมาณ 2546
สรุปได้ดังนี้คือ
หน่วย : บาท
งบประมาณ
การใช้จา่ ยเงินใน เงินงบประมาณที่
การใช้จ่ายด้านบุคลากร
การใช้จา่ ยในการดำเนินงาน
การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์

รายรับและรายจ่าย
7,505,600.00
7,693,645.00
2,400,000.00
17,599,245.00

ระหว่างปี 2547
5,609,581.72
4,657,459.83
5,416,620.64
15,683,662.19

ยังไม่ได้ใช้จา่ ย
1,896,018.28
3,036,185.17
(3,016,620.64)
1,915,582.81

รายงานการเงิน

การใช้จา่ ยเพือ่ การลงทุนในสินทรัพย์จำนวน 5.42 ล้านบาท ได้รวมรายจ่ายจากงบประมาณทีไ่ ด้รบั ในปีกอ่ น ซึง่ นำมาใช้
จ่ายในปีปจั จุบนั จึงทำให้การใช้จา่ ยเงินเพือ่ การลงทุนในสินทรัพย์สงู กว่าเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จำนวน 3.02 ล้านบาท
สำหรับค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้มกี ารใช้จา่ ยไปในปี 2547 แล้ว (15.68 ล้านบาท) แตกต่างจากค่าใช้จา่ ยตามงบแสดงผลการดำเนิน
งาน (11.64 ล้านบาท) เป็นจำนวนเงิน 4.04 ล้านบาท เนือ่ งจากสรุปการใช้จา่ ยดังกล่าวข้างต้นได้รวมรายจ่ายในการลงทุนใน
สินทรัพย์ซง่ึ ตามบัญชีได้แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกจากนีต้ ามงบแสดงผลการดำเนินงานได้รวมค่าเสือ่ ม
ราคาครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายแต่ในสรุปการใช้จ่ายข้างต้นไม่ได้รวมค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายด้วย

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ผู้อำนวยการบริหาร
50 รายงานประจำปี 2547-2548

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ทรัพย์สินรอการรับโอน
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์ – สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

2547

หน่วย : บาท
2546

3
4
2.2,5
6

33,401,663.56
65,140.00
115,188.65
215,429.61
33,7978,421.82

27,711,146.73
14,000.00
69,601.74
47,347.52
27,842,095.99

7,13
2.3,7
8

0.00
12,525,355.98
900.00
46,323,677.80

3,472,180.00
9,913,629.06
900.00
41,228,805.05

9
10
11
12

234,549.53
268,645.24
1,569,629.01
36,306.22
2,109,130.00
44,214,547.80

229,260.98
154,164.25
288,996.62
52,386.91
724,808.76
40,503,996.29

13

35,070,700.00
5,433,296.29
3,710,551.51
44,214,547.80

35,070,700.00
(3,639,140.52)
9,072,436.81
40,503.996.29

หนีส้ นิ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
รายได้สูง( ต่ำ )กว่าค่าใช้จ่ายยกมา
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดปัจจุบัน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
หมายเหตุ งบการเงินอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2547-2548 51
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงาน
สำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
และสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

หมายเหตุ

รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้งานสนับสนุนจากรัฐบาล
รายได้เงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรม
รายได้จากการจัดกิจกรรม
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

รายงานการเงิน

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2547

14

10,850,754.00
1,236,334.17
17,102.05
54,388.62
82,453.41
12,241,032.25

17,599,245.00
2,617,595.15
441,356.00
42,337.04
8,219.86
20,708,753.05

15
16
7

4,392,029.96
2,861,586.72
1,276,864.06
8,530,480.74
3,710551.51

5,609581.72
4,657,459.83
1,369,274.69
11,636,316.24
9,072,436.81

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)
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หน่วย : บาท
2546

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

สำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
และสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกกิจกรรมดำเนินงาน
รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิ
รายการปรับกระทบรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ลูกหนี้ เพิม่ ขึน้
วัสดุคงเหลือ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้
สินทรัพย์อน่ื ลดลง
เจ้าหนี้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก เพิม่ ขึน้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

7

2547

หน่วย : บาท
2546

3,710551.51

9,072,436.81

1,276,864.06
(51,140.00)
(45,586.91)
(168,082.09)
0.00
5 ,288.55
114,480.99
1,280,632.39
(16,080.69)
6,106,927.81

1,369,274.69
(14,000.00)
8,1182.61
(47,160.45)
600.00
(2,442,398.23)
(28,251.53)
(81,042.68)
15,429.85
7,853,071.07

(416,410.98)
(416,410.98)
5,690,516.83
27,711,164.73
33,401,663.56

(5,416.620.64)
(5,416,620.64)
2,436,450.43
25,274,696.30
27,711,146.73

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
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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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบการเงิน
สำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
และสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

1. ความเป็นมา
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2544 ตามความ
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2544 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การศึกษาอบรม
และค้นคว้าวิจยั เพือ่ ส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอืน่ ทีส่ อดคล้องกับการตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ตัง้ อยูท่ ่ี ชัน้ 8 อาคาร วิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2545
2. สรุปนโยบายบัญชีทส่ี ำคัญ
2.1 สถาบันฯ บันทึกการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง
2.2 วัสดุคงเหลือตามราคาทุนที่คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า
2.3 ครุภัณฑ์แสดงราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คำนวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลค่าซาก
โดยประมาณตามวิธีเส้นตรง ซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
ดังต่อไปนี้
ครุภัณฑ์สำนักงาน
10 ปี
ครุ ภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 ปี
ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์
3 ปี

รายงานการเงิน

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ 30กันยายน 2548 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
30 ก.ย.48
31 ธ.ค.47
เงินสด
10,000.00
10,000.00
ธนาคารกรุงไทย – สาขาถนนศรีอยุธยา
(กระแสรายวันเลขทีบ่ ญ
ั ชี 013 – 6 – 08829 – 5)
0.00
0.00
ธนาคารกรุงไทย – สาขาถนนศรีอยุธยา
(ออมทรัพย์เลขทีบ่ ญ
ั ชี 013 – 1 –77081 – 0)
0.00
0.00
ธนาคารกรุงไทย – สาขาปทุมวัน
(ออมทรัพย์เลขทีบ่ ญ
ั ชี 008 – 1 – 65024 – 8 )
28,244,088.58
24,733,275.19
ธนาคารกรุงไทย – สาขาปทุมวัน
(ออมทรัพย์เลขทีบ่ ญ
ั ชี 008 – 1 – 67278 – 8)
5,300,111.98
3,008,991.54
ธนาคารกรุงไทย – สาขาปทุมวัน
(กระแสรายวันเลขทีบ่ ญ
ั ชี 008 – 6 – 10306 – 7)
(152,537.00)
(41,120.00)
รวม
33,401,663.56
27,711,146.73
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สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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4. ลูกหนี้
ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จำนวนเงิน 65,140.00 บาท และ 14,000.00 บาท เป็นลูกหนี้
เงินยืมทดรอง สถาบันฯได้ทดรองจ่ายเงินให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องสถาบันฯ เพือ่ ใช้จา่ ยตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในหนังสือสัญญาการยืมเงิน
โดยการส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามทีส่ ถาบันฯ กำหนด
5. วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 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. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48
31 ธ.ค. 47
ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์จา่ ยล่วงหน้า
12,212.00
2,249.10
ค่าสมาชิก ATIFTAP จ่ายล่วงหน้า
0.00
8,641.60
ค่าเบีย้ ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
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
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สถาบันฯ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ควบคูก่ บั เงินฝากกระแสรายวัน เมือ่ จ่ายเช็คไปแล้ว ผูร้ บั เช็คนำไปขึน้ เงิน ธนาคารจะ
โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามจำนวนเงินในเช็คสัง่ จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีเช็คสัง่ จ่ายเงินแล้วและผูร้ บั เงินนำเช็คไปจากสถาบันแล้ว แต่มผี รู้ บั เช็คบางส่วนยังไม่นำเช็คไปขึน้ เงินกับธนาคารทางสถาบันฯ ได้ลงจ่ายเช็คทัง้ จำนวนนีอ้ อกจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทำให้บญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวันมียอดติดลบ

7. ครุภณ
ั ฑ์ – สุทธิ
ครุภณ
ั ฑ์ – สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48
31 ธ.ค. 47
ครุภัณฑ์สำนักงาน
3,297,723.72
1,861,227.24
ครุภณ
ั ฑ์ โสตทัศนูปทัศน์
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
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
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
ครุภณ
ั ฑ์ – สุทธิ
12,525,355.98
9,913,629.06
สถาบันฯ ได้ทำการโอนทรัพย์สินรอการรับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนเงิน 3.47 ล้านบาท
ไปเป็นครุภณ
ั ฑ์ ณ วันทีไ่ ด้รบั หลักฐานการส่งมอบทรัพย์สนิ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ.0501(3).4/
2436 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548
8. สินทรัพย์อน่ื
สินทรัพย์อน่ื ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48
31 ธ.ค. 47
ค่ามัดจำถังน้ำดืม่
900.00
900.00
9. เจ้าหนี้
เจ้าหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
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เจ้าหนีค้ า่ ทรัพย์สนิ
เจ้าหนีอ้ น่ื
รวม
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หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48
31 ธ.ค. 47
34,549.53
00.00
200,000.00
229,260.98
234,549.53
229,260.98

สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
รายงานประจำปี 2547-2548

11. เงินรับฝาก
เงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
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. หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48
31 ธ.ค. 47
เงินประกันสัญญา
15,750.00
15,750.00
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
20,556.22
36,636.91
รวม
36,306.22
52,386.91
13. ประทุนเดิม
ทุนประเดิมสถาบันฯ จำนวน 35.07 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณทีไ่ ด้รบั ในลักษณะเงินอุดหนุนทัว่ ไปตามของมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 เพือ่ ใช้ในการจัดตัง้ และดำเนินงานของสถาบันฯ ในช่วงปีแรก เป็นเงินจำนวน 10
ล้านบาท ดังนี้
บาท
ทรัพย์สินรอการรับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3,472,180.00
(ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซม ปรับปรุง และตกแต่งสถานทีต่ ง้ั )
เงินทุนประเดิมรับโอนจากทบวงมหาวิทยาลัยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
6,527,820.00
รวม
10,000,000.00
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10. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
30 ก.ย. 48
31 ธ.ค. 47
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
25,651.24
45,392.25
ค่าทำความสะอาดค้างจ่าย
24,800.00
25,000.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย
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

ต่อมาในปี 2546 สถาบันฯ ได้รับอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเผื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นตามหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0407/31683 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2545 เพือ่ เป็นทุนประเดิมเพิม่ เติมอีกเป็นจำนวน 25.07 ล้านบาท
สำหรับทรัพย์สินรับโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันฯ ได้รับหลักฐานการส่งมอบเรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ ศธ. 0501(3).4/2436 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548
14. รายได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
รายได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และสำหรับปีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2548
2547
งบบุคลากร
5,313,729.00
7,505,600.00
งบดำเนินงาน
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

รายงานการเงิน

15. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และสำหรับปีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
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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17. การนำเสนองบการเงิน
งบการเงินของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ได้จัดทำขึ้นตามประกาศทบวงการคลัง เรื่อง
หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2546
18. สรุปผลการใช้จา่ ยเงินประจำปี 2546 ของสถาบันฯ
การใช้จา่ ยเงินของสถาบันฯ ตามงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และตามจำนวนทีเ่ กิดขึน้ จริงในระหว่างระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 สรุปได้ดงั นีค้ อื
หน่วย : บาท
งบประมาณ
การใช้จา่ ยเงินใน เงินงบประมาณที่
รายรับและรายจ่าย
ระหว่างงวด
ยังไม่ได้ใช้จา่ ย
การใช้จ่ายด้านบุคลากร
5,313,729.00
4,392,029.96
921,699.04
การใช้จา่ ยในการดำเนินงาน
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
การใช้จา่ ยเพือ่ การลงทุนในสินทรัพย์จำนวน 416,410.98 บาท เป็นรายจ่ายจากงบประมาณทีไ่ ด้รบั ในปีกอ่ น ซึง่ นำมาใช้
จ่ายในปีปัจจุบัน จึงทำให้การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์สูงกว่าเงินงบประมาณที่ได้รับจำนวนเงินดังกล่าว
สำหรับค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้มกี ารใช้จา่ ยไปในระหว่างงวดแล้ว (7.67 ล้านบาท) แตกต่างจากค่าใช้จา่ ยตามงบแสดงผลการดำเนินงาน
(8.53 ล้านบาท) เป็นจำนวนเงิน 0.86 ล้านบาท เนื่องจากสรุปการใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้รวมรายจ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์ซึ่ง
ตามบัญชีได้แสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกจากนีต้ ามงบแสดงผลการดำเนินงานได้รวมค่าเสือ่ มราคาครุภณ
ั ฑ์
เป็นค่าใช้จ่ายแต่ในสรุปการใช้จ่ายข้างต้นไม่ได้รวมค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายด้วย
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16. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน สำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และสำหรับปีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย
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
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รูปกิจกรรมของสถาบัน
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