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รายงานการเงิน

สารรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
มีผลให้ประเทศของเราต้องเร่งรัดพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่จะนำ�มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินนโยบายและกลยุทธ์ที่
เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงเป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนา
ประเทศอย่างยิ่ง
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น
ตามความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD)
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการอบรมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริม
และการพัฒนา และเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรของประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ
อันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยังเป็นหน่วยงานสำ�คัญ
อีกหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้
บุคลากรในระดับต่างๆ ของประเทศ โดยการปฏิบัติงานและการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของ
สคพ. ได้ตอบสนองนโยบายหลักของรัฐบาลภายใต้กรอบของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี
และยังได้สนองนโยบายและยุทธศาสตร์อื่นๆของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้กรอบของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย
ในโอกาสการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและ การพัฒนา (องค์การมหาชน) ผมขออวยพรให้ดำ�เนินการบรรลุวัตถุ
ประสงค์ทุกประการ และขอให้คณะกรรมการสคพ. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ กอปรด้วยพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญา เพื่อให้การดำ�เนินกิจกรรมจัดการ
อบรมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน
การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาเจริญรุดหน้าตลอดไป

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาการ

สารประธานกรรมการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศมิได้จำ�กัดเฉพาะการศึกษาในระบบ
เท่านั้น แต่ยังมีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยจะต้องบูรณาการความรู้ขององค์กรต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเครือข่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการผนวกความเข้มแข็งทางวิชาการของแต่ละหน่วยงาน
เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี แต่หากกล่าวถึงมิติด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนานั้น
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ซึ่งมีภารกิจในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารภาครัฐ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประกอบการภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐจากไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เกิดความตระหนัก
ถึงผลกระทบ โอกาสและความท้าทายในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึง่ สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายหลัก
ด้านการศึกษาของรัฐบาล คือ นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาครัฐภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำ�ลังคนให้มี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ
จากผลการดำ�เนินการที่ผ่านมาถือได้ว่า สคพ. ประสบความสำ�เร็จสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งการจัดตั้งเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษา
วิจัย และการให้บริการวิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค ผ่านความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศหลากหลายองค์กรในการดำ�เนิน
กิจกรรมโครงการสำ�คัญๆ ซึ่งได้นำ�ไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของบุคลากร
ของประเทศ และประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย และเป็นพื้นฐานที่น�ำ ไปสู่ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจต่อไป
ในฐานะประธานกรรมการสถาบัน ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้เห็น สคพ. เป็น
ส่วนหนึ่ง ที่สำ�คัญของกระทรวงศึกษาธิการ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง ภาคส่วนต่างๆ ผ่านกิจกรรมการศึกษาอบรม ประชุม สัมมนา และดำ�เนินการ
วิจัย อันจะนำ�ไปสู่ การเสริมสร้างสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ยังประโยชน์ต่อความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศและภูมิภาคสืบไป

(นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สารผู้อำ�นวยการ
การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ภายใต้กรอบต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในระดับพหุภาคีภายใต้กรอบการค้าโลกระดับทวิภาคี
และระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กรอบของอาเซียน ซึ่งกำ�ลังจะรวมตัวกันอย่าง
แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ฉะนั้นประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคจะต้องเตรียมพร้อมในหลายระนาบด้วยกัน ทั้งปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างภาคีสมาชิกอาเซียนกับองค์การการค้าโลก และระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆ ที่เป็น
คู่เจรจา นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอื่นๆ อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัญหาสิทธิมนุษยชนและปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมทำ�ให้ประเทศต่างๆต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและนโยบายทาง
เศรษฐกิจ เป็นการเปิดเสรีที่เปิดกว้างกว่าที่เคยเป็นมาก่อนและย่อมกระทบต่อเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ภาคบริการ ตลอดจนมาตรฐานการดำ�เนินการทางวิชาชีพต่างๆ ซึ่งจะต้องได้รับ
การพัฒนาถึงระดับมาตรฐานสากล เพื่อที่จะรองรับการแข่งขันจากทั่วโลกได้
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นองค์การมหาชนในกำ�กับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตระหนักและจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด
ปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการกำ�หนดมาตราการและกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและการตลาด เพื่อให้สามารถก้าวทันกระแสโลกาภิวัตน์และประเด็นด้านการค้าและการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ในปีที่ผ่านมาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาได้ดำ�เนินภารกิจ
ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรภายในประเทศ
และประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเซีย ด้วยจัดการศึกษาอบรม ประชุม สัมมนา และดำ�เนิน
การวิจัย รวมทั้งเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยและข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจให้แก่สาธารณชน
ได้รับทราบ เพื่อยังประโยชน์แก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศกำ�ลัง
พัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุดในภูมิภาคสามารถตอบรับกับพลวัตของการค้าโลกที่เปลี่ยนไป
ซึ่งรวมถึงการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้น ตลอดจนการป้องกันและ
เยียวยาผลกระทบจากความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์)
รองผู้อำ�นวยการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้อำ�นวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
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รายงานประจำ�ปี 2556

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การบริหารงานของ สคพ.

ความเป็นมา
แนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา มีจุดเริ่มมาจาก
นายรูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United
Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) ซึ่งมีความ
ปรารถนาที่จะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ยั่งยืนถาวรและเป็นแหล่งเผยแพร่ องค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาทั้งหลาย
ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2540 นายรูเบนส์ ริคูเปโร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะรัฐมนตรีอาวุโสในสมัยนั้นร่วมด้วย
วัตถุประสงค์ คือ การวางแผนจัดการประชุม UNCTAD ครั้งที่ 10 และในโอกาสนั้น
เลขาธิการ UNCTAD ได้นำ�เสนอแผนงานการจัดตั้งองค์กรซึ่งในชั้นนั้น เรียกว่า สถาบันเพื่อ
การพัฒนา (Institute of Development) และรัฐบาลไทยยินดีที่จะรับข้อเสนอนี้ หลังจากนั้น
จึงเปิดเวทีการเจรจาขึ้นระหว่าง UNCTAD กับผู้แทนรัฐบาลไทยต่อมาเป็นระยะ จนปรากฏผล
เป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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ต่อมาในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(UNCTAD) ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2543 ณ
กรุงเทพมหานคร โดย นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ
ได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
กับองค์การสหประชาชาติ ที่มีนายรูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการ UNCTAD เป็นผู้ร่วม
ลงนาม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543 เพื่อให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเข้ามาทำ�หน้าที่เป็น
Train the Trainer ในด้านการค้าและการพัฒนาให้กับประเทศไทย และประเทศกำ�ลัง
พัฒนา โดยมีบทบาทสำ�คัญในการทำ�งานเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้และศักยภาพ
ของประเทศกำ�ลังพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำ�หนดและดำ�เนินนโยบาย
เศรษฐกิจ ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์และการรวมตัวเข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างเต็มที่ ทั้งการเข้าเป็นภาคีความตกลงในกรอบ องค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization :WTO) การเปิดเสรีทางการค้า
(Free Trade Area : FTA) และการเงินและการลงทุน
รัฐบาลไทยได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 มีฐานะเป็นองค์การ
มหาชนภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทำ�การของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ
สคพ. (International Institute for Trade and Development : ITD)
จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น และกลายเป็นองค์กรเพียงแห่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นจากความร่วม
มือระหว่างรัฐบาลไทยและ UNCTAD ดังนั้น สคพ. จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
สำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยสอดคล้อง
เชื่อมโยงและสนับสนุนการดำ�เนินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น และใช้
กิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาวิจัย เป็นเครื่องมือหลักในการ
ดำ�เนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ก�ำ หนดนโยบาย
และการเจรจาการค้ารวมทั้งและผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิ่ม
ศักยภาพในด้านการค้า การเงิน การลงทุน เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ ทั้งนี้ สคพ. ยังให้การสนับสนุนงานค้นคว้า
วิจัยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

อำ�นาจหน้าที่
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า
“The International Institute for Trade and Development (Public Organization)” หรือ ITD จัดตั้ง ขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามมาตรา 6 ว่าให้สถาบันให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัยเพื่อส่ง
เสริมการค้าและการพัฒนา และดำ�เนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 6 อำ�นาจหน้าที่หลักของ สคพ. คือการจัดการศึกษาอบรม และ
ให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง
การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิกข้อจำ�กัดทางการค้าต่างๆ
นอกจากนี้ สคพ. ยังมีหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ ในเรื่อง
การกำ�หนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ซึ่ง สคพ. จะเป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรม
และสร้างกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ ร่วมกับสำ�นักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และองค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาการ
เพื่อการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อ
การค้าและการพัฒนาเพื่อภูมิภาคเอเชีย
2. เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการวิเคราะห์
การกําหนดนโยบายเพื่อการค้าและการพัฒนา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชีย
4. ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถนะด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาค
เอเชีย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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วัตถุประสงค์
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอังค์ถัดวัตถุประสงค์ของ สคพ.มีดังนี้
1. จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ด้านการค้า
ระหว่างประเทศการเงิน การคลัง การลงทุนการพัฒนา และรวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการเปิดเสรีทางการค้าต่างๆ
2. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ และความสามารถในการกำ�หนด
นโยบายด้านเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมร่วมกันและการกำ�หนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นเอกภาพ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้
4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรม เสริมศักยภาพต่างๆ ร่วมกับสำ�นักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
การพัฒนาและองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

นักกฏหมาย (1)
นักทรัพยากรบุคคล (1)
นักบริหารการเงิน (1)
นักบัญชี (1)
นักบริหารการเงิน (2)
นักบริหารงานทั่วไป (2)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป (2)

สำนักอำนวยการ (11)
ผู้อำนวยการสำนัก (1)

๐
๐
๐
๐
๐

สำนักยุทธศาสตร์
และสื่อสารองค์กร (9)
ผู้อำนวยการสำนัก (1)

๐
๐

นักจัดการความรู้ (5)
นักบริหารงานทั่วไป (1)

สำนักจัดองค์ความรู้ (7)
ผู้อำนวยการสำนัก (1)

ผู้อำนวยการ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2)
นักพัฒนาองค์กร (1)
นักสื่อสารองค์กร (2)
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (1)

รองผู้อำนวยการ
(1)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(1)

คณะกรรมการบริหาร
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

๐
๐

นักบริหารโครงการ (3)
นักบริหารงานทั่วไป (1)

สำนักความร่วมมือ
และช่วยเหลือภูมิภาค (5)
ผู้อำนวยการสำนัก (1)

รองผู้อำนวยการ
(1)

๐
๐
๐

นักวิจัย (4)
นักวิเคราะห์โครงการ (4)
นักบริหารงานทั่วไป (2)

สำนักพัฒนาองค์ความรู้ (11)
ผู้อำนวยการสำนัก (1)

เลขานุการบริหาร (1)

คณะอนุกรรมการวิชาการ

คณะกรรมการ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
นางพนิตา กำ�ภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
นางวัชรี วิมุกตายน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
รองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ
รั ก ษาการแทนผู้ อำ � นวยการสถาบั น ระหว่ า ง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

คณะกรรมการ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายนพดล สระวาสี
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางศันสนีย สหัสสะรังษี
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แทน ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
ศาสตราจารย์ เกื้อ วงศ์บุญสิน
รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
ผูอํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
แทน ปลัดกระกรวงการคลัง
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คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน				

ประธานอนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย			

อนุกรรมการ

นายฤทธิ์ ศยามานนท์					

อนุกรรมการ

นางนันทา อนะมาน					

อนุกรรมการ

ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ.					

เลขานุการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย			

ประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน				

อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์			

อนุกรรมการ

ผู้อ�ำ นวยการสถาบัน				
รองผู้อำ�นวยการ (วิชาการ)				

อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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รายงานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของ สคพ. ประกอบด้วยอนุกรรมการ
อิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำ�นวน 5 ท่าน โดยมี นายเกื้อ วงศ์บุญสิน เป็นประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายธนวรรธน์ พลวิชัย
นายฤทธิ์ ศยามานนท์ และนางนันทา อนะมาน เป็นอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และ
นางสาวณัฐชยา สมนิยาม ผู้ตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจ
สอบและประเมินผล
ในปีงบประมาณ 2556 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้จัดให้มีการ
ประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีการประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สคพ. และระเบียบ สคพ.
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 สรุปผลการปฏิบัติงานในสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปีของ สคพ.
พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปีร่วมกับหน่วย
ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารโดยซักถามให้ค�ำ แนะนำ�และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำ�งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำ คัญมีความถูกต้องครบถ้วน
เชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และถือปฏิบัติโดยสม่�ำ เสมอ
2. สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง
สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยประชุมร่วมกับคณะทำ�งานจัดวางระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร โดยให้ค�ำ แนะนำ� และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2556 เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำ�หนด
ไว้ในระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

4. กำ�กับดูแลการตรวจสอบภายใน
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เกิดความเป็นอิสระและ
เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและปฏิบัติงาน
ประจำ�ปี 2556 พร้อมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสที่สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน และข้อสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัต
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีโอกาสพัฒนาความรู้
5. สอบทานตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบัน ฯ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแล้วเห็นว่า สคพ. ถือนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำ�คัญ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ รายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญครบถ้วน ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชี มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะ
กรรมการ สคพ. กำ�หนด รวมทั้งไม่พบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้ง

(ศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สคพ.
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ผลผลิตและกิจกรรมหลัก

หมายเหต ุ: ผลผลิตและกิจกรรมหลัก อ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 สคพ. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 44,461,600 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
เพื่อให้การดำ�เนินงานตามภารกิจของ สคพ. บรรลุผลตามนโยบายจึงได้มีการกำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ ต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการดำ�เนินงาน 2 ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ เป็นเครื่องมือในการดำ�เนินงาน คือ
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการค้าและการพัฒนา
ยุทธศาสตร์นี้กำ�หนดขึ้นโดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียประสบความสำ�เร็จเพื่อการค้า
และการพัฒนา ด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการ และได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีกลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน
2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการค้าและการพัฒนา ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงและสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อ
เป็นศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาของประเทศ รวมถึงข้อมูลทางด้านกฎระเบียบทางการค้าด้านต่างๆ
รองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อการค้าและการพัฒนา โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการ
ค้าและการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาความร่วมมือและการให้บริการทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์นี้กำ�หนดขึ้นโดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียมีความร่วมมืออย่างยั่งยืน และได้รับบริการทาง
วิชาการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ สคพ. เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในการให้บริการทาง
วิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ด้วยกลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและการพัฒนาด้วยการบูรณาการความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อสร้างกิจกรรมและผลงานที่สามารถใช้อ้างอิงหรือเชื่อมโยงได้ในระดับระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ด้วยการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการในภาษาอื่นๆ
เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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แผนงบประมาณ
ประจำ�ปี พ.ศ. 2556
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง เป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
กำ�ลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำ�ลังพัฒนาในอาณาบริเวณ
เอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน
และการเงิน
ผลผลิต
บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จำ�นวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 1,300 คน
2. จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม / สัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้
1,200 คน
3. จำ�นวนผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ 5 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม / สัมมนา
/ ประชุม ร้อยละ 75

แผนภูมิแสดงงบประมาณ
รายรับและรายจ่าย
ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดิน)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำ�แนกตามงบรายจ่าย จำ�นวนเงิน 44,461,600 บาท
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
จัดศึกษาอบรม
ประชุมสัมมนา
บริการวิชาการ

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

16,951,500 บาท		
4,373,600 บาท		
6,418,500 บาท		
1,683,000 บาท		
15,035,000 บาท		

คิดเป็น 38%
คิดเป็น 10%
คิดเป็น 14%
คิดเป็น 4%
คิดเป็น 34%

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน (เงินเหลือจ่าย)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำ�แนกตามงบรายจ่าย จำ�นวนเงิน 5,132,153.55 บาท
งบดำ�เนินงาน
จัดศึกษาอบรม
ประชุมสัมมนา
บริการวิชาการ

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

718,973.08 บาท		
1,930,740.0 บาท		
737,690.47 บาท		
1,744,750.00 บาท

คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น

14%
38%
14%
34%

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่าย รวมทุกแหล่งงบประมาณของสถาบัน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำ�แนกตามประเภทงบประมาณ จำ�นวนเงิน 37,576,828.75
งบเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดิน)
งบเงินอุดหนุน (เงินเหลือจ่าย)		
งบเงินรายได้ 			

จำ�นวน 26,578,774.20 บาท คิดเป็น 71%
จำ�นวน 5,132,153.55 บาท คิดเป็น 14%
จำ�นวน 5,865,901.00 บาท คิดเป็น 15%
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โครงการประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
1. กิจกรรมจัดศึกษาอบรม
• แผนงานจัดการศึกษาอบรม
1.1 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
		
1.1.1 งานอบรมเครือข่ายและผู้บริหารภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
		
1.1.2 งานอบรมเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ส่งออก
		
1.1.3 งานอบรมเครือข่ายผู้ขนส่งและโลจิสติกส์
		
1.1.4 งานอบรมเครือข่ายกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
		
1.1.5 งานอบรมเครือข่าย SME สู่ประตูอาเซียน
		
1.1.6 งานอบรมเครือข่ายนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
		
1.1.7 งานอบรมด้านการค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ
1.2 โครงการฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
• แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
1. โครงการบริหารจัดการองค์กร
		
- ค่าใช้จ่ายประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันฯ
		
- ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากรปี 2556
		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรและจัดทำ�แผนความก้าวหน้า
• แผนงานด้านสารสนเทศและเผยแพร่วิชาการ
1. งานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
2. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและภาพลักษณ์องค์กร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการและเผยแพร่ผลงานองค์กร
4. โครงการจัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

2. กิจกรรมจัดประชุม/ สัมมนา
• โครงการจัดประชุม/ สัมมนา
2.1 การเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก 2013
2.2 การเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา 2013
2.3 โครงการเสวนาวิชาการ: การค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ
2.4 การเปิดตัวรายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2013
2.5 การประชุมวิชาการนานาชาติ

3. กิจกรรมให้บริการวิชาการ (วิจัย)
• โครงการศึกษาวิจัย
3.1 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมของไทย
3.2 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออกของไทย
3.3 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในข้อตกลงการค้าเสรี
3.4 โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศภายใต้ข้อตกลง 			
ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement)
3.5 โครงการการศึกษาวิจัยเรื่อง Economic and legal aspects of land concessions in Cambodia,
Lao PDR and Thailand
3.6 โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (Greter Mekong Subregion: GMS)
3.7 โครงการพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างโอกาส
ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2556
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคำ�รับรองขององค์การมหาชน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สคพ. ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย โดย สคพ. ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
ในการบริหารงานและใช้ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและองค์กร ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้
ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา นับได้ว่า สคพ. ได้สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศเป็นจำ�นวนมาก โดยสามารถสรุปผลการดำ�เนินงานได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา สคพ. ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึก
อบรม ประชุม สัมมนา จำ�นวน 61 ครั้ง ซึ่ง
สามารถจำ�แนกเป็น กิจกรรมฝึกอบรม 22
ครั้ง กิจกรรมประชุม 19 ครั้ง และกิจกรรม
สัมมนา 20 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วน 36 : 31 : 33

สัมมนา
33%

ประชุม
31%

2. ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา สคพ. มีเครือข่ายความร่วม
มือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
จำ�นวน 42 หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงาน
ภายในประเทศ จำ�นวน 29 หน่วยงาน และ
หน่วยงานต่างประเทศ จำ�นวน 13 หน่วยงาน
คิดเป็นสัดส่วน 69 : 31
ต่างประเทศ
31%
ในประเทศ
69%

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
จำ�นวนทั้งสิ้น 6,766 ราย ประกอบด้วย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ชาวไทย จำ�นวน 5,900 ราย และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ชาวต่าง
ประเทศ 866 ราย คิดเป็นสัดส่วน 87 : 13
ชาวไทย
87%

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

4. การบริการทางวิชาการ สคพ. ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อให้
บริการทางวิชาการแก่ผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเงิน
การคลัง การลงทุน และการพัฒนา จำ�นวน 5 เรื่อง ได้แก่
(1) โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม”
(2) โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การค้าระหว่างประเทศทาง
บกด้านตะวันออก”
(3) โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “โอกาสและอุปสรรคการ
ลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA ASEAN
Comprehensive Investment Agreement) เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
(4) โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากรอบความร่วม
มือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำ�โขง (GMS Economic Corridors) เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
(5) การพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล
ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
ปี 2556
นอกจากนี้ สคพ. ยังได้ตีพิมพ์บทความในวารสาร
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) ปีที่ 7 ฉบับ
ที่ 1 เดือนมกราคม 2556 ประกอบด้วย
		
(1) บทความเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ
การพัฒนาประเทศไทย”
		
(2) บทความเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ
ความสำ�คัญกับเศรษฐกิจ มหภาค”
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5. ความเชื่อมโยงของการดำ�เนินกิจกรรมด้านวิชาการ
สคพ. ได้นำ�องค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ ได้ศึกษา ค้นคว้าวิจัย
ไปใช้ในงานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา อย่างต่อเนื่อง โดยได้นำ�องค์
ความรู้ที่ ได้จากงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรและ
เนื้อหาในกิจกรรมฝึกอบรมใหม่ ได้แก่ หลักสูตร “การอำ�นวยความ
สะดวกทาวงการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์” และหลักสูตร “การเสริมสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน”
6. ความพึงพอใจในการให้บริการ สคพ. ได้สอบถามความ
พึงพอใจในการให้บริการ ประเด็นด้านการนำ�ผลงานวิจัยและความรู้ที่ ได้
จากการฝึกอบรมของ สคพ. ไปใช้ประโยชน์ โดยสอบถามความคิดเห็น
หลังจาก เข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลงานวิจัยและรับการฝึกอบรมแล้ว
ประมาณ 3 - 6 เดือน จำ�นวน 433 คน (จากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและ
เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,548 คน) พบว่ามีระดับ ความพึงพอใจ
เท่ากับ ร้อยละ 84.63 โดยให้เหตุผลว่าผลงานวิจัยของ สคพ. มีความ
น่าเชื่อถือและทันสมัย การฝึกอบรมทำ�ให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น เนื้อหา
ตรงตามที่คาดหวัง และเป็นประโยชน์ต่องานที่ทำ�ในปัจจุบัน
7. การบริหารจัดการองค์กร สคพ. ได้ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 สำ�นัก
1 งาน คือ สำ�นักพัฒนาองค์ความรู้ สำ�นักความร่วมมือและช่วยเหลือ
ภูมิภาค สำ�นักจัดการองค์ความรู้ สำ�นักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
สำ�นักอำ�นวยการ และงานตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการและระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
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แนวทางการดำ�เนินงานในอนาคต
ตามแผนพัฒนาและปรับปรุงสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) สคพ. ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การ
มุ่งเน้น 4 มิติ ประกอบกอบด้วย มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติด้าน การกำ�กับ
ดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร โดยมีระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) ซึ่งแต่ละมิติ
ใช้ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนดังนี้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
“พัฒนา” ศึกษาวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาที่ ทันสมัย
และตรงความต้องการทั้งในและต่างประเทศ โดยดำ�เนินการศึกษาที่
วิ จั ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มการเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียน การลดความเหลื่อมล้ำ� การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา การค้า การลงทุนภายใต้
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำ�โขง เพื่อให้สคพ.เป็น
องค์กรที่ผลิตองค์ความรู้ ที่เป็นฐานผลักดันให้ประเทศได้รับ
ประโยชน์และประสบความสำ�เร็จในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
“ถ่ายทอด” จัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพ
ต่างๆ ร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(UNCTAD) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำ�องค์ความรู้ที่ ได้
จากการวิจัยของ สคพ.และหน่วยงานอื่นๆ มาพัฒนาเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การพัฒนา และสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำ�ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
“ร่วมมือ” สร้างความร่วมมือในการบูรณาการองค์
ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาในระดับภูมิภาคและนานาชาติใน
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกำ � หนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาที่ เ หมาะสม
ความท้าทาย และความเสี่ยงของกระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีที่
มีต่อประเทศกำ�ลังพัฒนา เพื่อให้ สคพ. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคอาเซียน
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มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
“ยกระดับ” พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของ สคพ. ให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้และเข้าใจ ผลงานวิจัยได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการวางแผนจัดทำ� รายงานวิจัยฉบับเต็มเผยแพร่
สำ�หรับกลุ่มผู้ใช้ผลงานวิจัยโดยตรงที่ต้องการข้อมูลในเชิงลึก และ
จัดทำ� รายงานวิจัยฉบับย่อ (ITD Brief) และวิดีโออินโฟกราฟฟิค
และแอนนิเมชั่น เกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้
สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเสริมสร้างการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเชิงรุก
โดยการให้บริการวิชาการผ่านการจัดแสดง ผลงานตามงานสัมมนา
และนิทรรศการทางวิชาการต่างๆ ให้ผู้สนใจสามารถนำ�องค์ความรู้
ที่ ได้จากงานวิจัยของ สคพ. ไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
“จัดสรร” จัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ในรูปแบบ Mobile Application ยกระดับความสามารถในการให้
บริการข้อมูลทางวิชาการที่มี ประสิทธิภาพรองรับการใช้งานผ่านทาง
Smart Phone เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ
ของ สคพ. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
มิติที่ 4 มิติด้านการกำ�กับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร
“เข้มแข็ง” ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและเก่งมีความ
เจริญก้าวหน้า ความมั่นคง และรักองค์กร โดยการนำ�ผลประเมิน
การปรับปรุงโครงสร้าง องค์กร ความก้าวหน้าบุคลากร และสวัสดิการ
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เห็น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพตำ�แหน่งงาน รวมถึงการพัฒนาระบบ
สวั ส ดิ ก ารให้ มี ค วามทั ด เที ย มกั บ องค์ ก รในรู ป แบบเดี ย วกั น และ
สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรของ สคพ. มี
ความพร้อม ทั้งสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติด้านการค้า
ระหว่างประเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2556

แผนการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรม (2 โครงการ 9 งานอบรม)
1.1 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
		
1.1.1 งานอบรมเครือข่ายและผู้บริหารภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
		
1.1.2 งานอบรมเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ส่งออก
		
1.1.3 งานอบรมเครือข่ายผู้ขนส่งและโลจิสติกส์
		
1.1.4 งานอบรมเครือข่ายกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
		
1.1.5 งานอบรมเครือข่าย SME สู่ประตูอาเซียน
		
1.1.6 งานอบรมด้านการค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ
1.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค
		
1.2.1 งานอบรมเครือข่ายนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
		
1.2.2 งานอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
		
1.2.3 งานอบรมด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม / สัมมนา (5 โครงการ)
2.1 โครงการเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก 2014
2.2 โครงการเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา 2014
2.3 โครงการเสวนาวิชาการ : การค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ
2.4 โครงการเสวนาวิชาการ: การค้าและการพัฒนาในระดับภูมิภาค
2.5 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
กิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ (9 โครงการ)
3.1 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)
ในการส่งออกสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง สู่ตลาดกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.2 โครงการศึกษาวิจัยการแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (Asean Frame work
Agreement on Service : AFASS) ในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ การค้าส่งและค้าปลีก
3.3 โครงการศึกษาวิจัยมิติด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก (TTP) และ		
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป
3.4 โครงการศึกษาวิจัยการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�และการเติบโตอย่างสมดุล สำ�หรับประเทศไทย
3.5 โครงการศึกษาวิจัยพลวัตรของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงและนัยต่อประเทศไทย
3.6 โครงการศึกษาวิจัยการประเมินความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.7 โครงการศึกษาวิจยั การพัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Trade Finance) สำ�หรับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม (SMEs)
3.8 โครงการศึกษาวิจัยโอกาสและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดธุรกิจบริการศึกษาในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียมมาร์ และ เวียดนาม
3.9 โครงการศึกษาวิจัยแนวทาง และมาตรการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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รายงานประจำ�ปี 2556

แผนการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรม
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่ออำ�นวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์
1.3 โครงการพัฒนาทักษะการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ
1.4 โครงการพัฒนาธุรกิจอาเซียน
1.5 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดโลก
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน
1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.8 โครงการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจ SMEs สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน
1.9 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายธุรกิจแฟรนไชน์ในอาเซียน
1.10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาทีมชาติ
1.11 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.12 โครงการพัฒนานโยบายทางการค้าระดับภูมิภาค
1.13 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม / สัมมนา (4 โครงการ)
2.1 โครงการเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา
2.2 โครงการเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการค้าและการพัฒนา
2.3 โครงการเสวนาวิชาการ: การค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ
2.4 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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กิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ (9 โครงการ)
3.1 โครงการวิจัยแนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non –Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร 		
ปศุสัตว์ และประมงในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน + 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)
3.2 โครงการวิจัยโอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและอาเซียน-อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ
3.3 โครงการวิจัยกลยุทธ์พาณิชย์อิเทคทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อเพิ่มโอกาสการค้าการลงทุน ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี
ไทย-จีน และอาเซียน-จีน
3.4 โครงการวิจัยการพัฒนามาตรการและกรอบการดำ�เนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคม		
เศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม
3.5 โครงการวิจัยการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทย
3.6 โครงการวิจัยการแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน : ศึกษาโอกาสและความท้าทาย
การเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล
3.7 โครงการวิจัยการพัฒนาการค้าชายแดนภาคใต้
3.8 โครงการวิจัยประเด็นเด่นด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน การพัฒนาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในรูปแบบ Working paper
3.9 โครงการวิจัยการค้าระหว่างประเทศแบบมีส่วนร่วม (Inclusive trade)

ผลการดำ�เนินงานของ สคพ.
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กิจกรรมการจัดศึกษาอบรม
ประชุม และสัมมนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สคพ. ได้ดำ�เนินงานด้านฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
อย่างต่อเนื่อง ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นสำ�คัญต่างๆ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ การค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปปรับใช้ในการ
กำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
ภายในประเทศและประเทศกำ�ลังพัฒนา เพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจรองรับผลกระทบจาก
การเกิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคในอนาคต
สำ�หรับปีที่ผ่านมา สคพ. ได้ดำ�เนินการจัดฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา รวมทั้งสิ้น
63 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 6,764 คน
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การเปิดตัวรายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2012
(Technology and Innovation Report 2012)
สคพ. ร่วมกับ United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) และ United Nations Economic and Social Commission for Asia
and the Pacific (ESCAP) จัดงานเปิดตัวรายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2012
(Technology and Innovation Report 2012) เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา สถานทูต
องค์การระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน ภายในประเทศ รวม 69 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จั ด งานเพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล และผลการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลกในปัจจุบัน สำ�หรับรายงานในปีนี้จะเน้นประเด็น
เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศกำ�ลังพัฒนา (Innovation,
Technology and South-South Collaboration)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การสัมมนาเผยแพร่ผลงายวิจัย
เรื่อง “รุกตลาดการค้าชายแดน : เปิดโอกาสสู่ AEC”

สคพ. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงายวิจัย เรื่อง “รุกตลาดการค้าชายแดน: เปิด
โอกาสสู่ AEC” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล
สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้
ประกอบการภาคเอกชน รวม 309 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลการ
ศึกษา แนวโน้ม รูปแบบและโอกาสของการค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือและด้านตะวันตก
ของประเทศไทยจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศเพื่อน
บ้านรวมทั้งเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศทางบก
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การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่อง “รุกตลาดการค้าชายแดน : โอกาส และลู่ทาง
การเข้าสู่ตลาด ของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่อง
เที่ยวยูนนาน”
สคพ. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “รุกตลาดการค้าชายแดน: โอกาส
และลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวยูนนาน” เมื่อวันพุธที่ 9
มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
ผู้ประกอบการไทยในธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยว บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวม 160 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการ
ศึกษาวิจัยและเสวนาถึงโอกาสทางการค้า การลงทุน กลยุทธ์ สำ�หรับธุรกิจอาหารแปรรูปและ
การท่องเที่ยวในมณฑล ยูนนาน ประเทศจีน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในธุรกิจ
อาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวให้แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การสัมมนาเผยแพร่ผลงายวิจัย
เรื่อง “รุกตลาดการค้าชายแดน: เจาะตลาดส่งออก
อาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย”
สคพ. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “รุกตลาดการค้าชายแดน: เจาะตลาด
ส่งออกอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย” เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล
สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม 153 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ
เผยแพร่ผลการศึกษาโอกาส และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ไทยในตลาด
ประเทศอินโดนีเซีย แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจฮาลาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศ
อินโดนีเซียมากขึ้น พร้อมทั้งนำ�เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ
เพื่อใช้ประกอบการกำ�หนดนโยบาย และกำ�หนดกลยุทธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้สามารถ
แสวงหาประโยชน์และโอกาสจากตลาดสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย
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การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่อง “โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทาง
น่าน-หลวงพระบาง”
สคพ. ร่วมกับ สำ�นักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน-หลวง
พระบาง” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินีรอยัลเลอเมอริเดียน
กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน นักวิชาการ
และผู้สนใจทั่วไป รวม 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตามเส้นทางน่าน - หลวงพระบาง
เพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบในเชิงลบต่อประเทศไทย ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางในการสร้างประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางดังกล่าว และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ภาคส่วนต่างๆ ของไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ตลอดจนภาควิชาการและประชาชน
ทั่วไป ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางน่าน-หลวงพระบางได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การสัมมนาเผยแพร่ผลงายวิจัย
เรื่อง “7+1 วิชาชีพก้าวไกลนำ�พาไทยสู่ AEC”
สคพ. ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเรื่อง
“7+1 วิชาชีพก้าวไกลนำ�พาไทยสู่ AEC” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และ
สื่อมวลชน รวม 374 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลสรุปข้อมูล ความ
รู้ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ใน 7 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บริการบัญชี และการสำ�รวจ รวมถึงข้อ
ตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในสาขาบริการและการท่องเที่ยว ที่ สคพ. และศูนย์อาเซียนฯ ได้
ร่วมกันสรุปข้อมูลจากการจัดสัมมนา“เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ”
ตามรายสาขาวิชาชีพ และเพื่อเป็นเวทีสำ�หรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายในการเตรียม
ความพร้อมบุคลากรของไทยสำ�หรับรองรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพภาย
ใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดจนเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของ สปป.ลาว”
(Laos towards to the AEC)
สคพ. ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) และ Foreign Trade Policy Department, Ministry of Industry and Commerce
of Lao PDR จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ สปป.ลาว” (Laos towards to the AEC) ดำ�เนินการทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ แขวงเวียงจันทร์ และ
แขวงเชียงขวาง ประเทศ สปป.ลาว และครั้งที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ แขวงสาละวัน และแขวงหัวพัน ประเทศ สปป.ลาว
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการค้าของประเทศ สปป.ลาว รวม 289 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลง และความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบอาเซียน WTO และกรอบความร่วมมือทางการค้าต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศอื่นๆ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ สปป.ลาว ตลอดจนนักธุรกิจ
ไทยใน สปป.ลาว สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กรอบอาเซียน และ WTO ได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำ�ดับ และสามารถปรับตัวด้านการค้าและ
การลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของ สปป.ลาว ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สคพ. จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์
นักวิชาการ จำ�นวน 545 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อศึกษานโยบายและแนวทาง
ในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วางแผน
ยุทธศาสตร์และจัดทำ�แผนพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และวิเคราะห์แนวโน้มและทักษะที่จ�ำ เป็นในการทำ�งานของบุคลากร
ทางการศึกษาในการสนับสนุนประชาคมอาเซียน
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การสัมมนา
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรองรับกฎระเบียบ EuP”

สคพ. ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สภาอุตสาหกรรม และสำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเรื่อง
“การเตรียมความพร้อมรองรับกฎระเบียบ EuP” เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ประกอบการไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตาม
กฎระเบียบ EuP รวม 121 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในภาค
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้พร้อมเพื่อ
รองรับกฎระเบียบ EuP ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังสหภาพยุโรป ให้สามารถรักษาส่วนแบ่งด้านการตลาด อันเนื่องมาจากผลกระทบของ
กฎระเบียบ EuP ได้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก 2013
(World Investment Report 2013)

สคพ. ร่วมกับ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) จัดงานเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก 2013 (World Investment
Report 2013) เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐของไทย เจ้าหน้าที่ จากสถานทูต
ต่างประเทศประจำ�ประเทศไทย ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน
และผู้สนใจทั่วไป รวม 172 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์
แนวโน้มด้านการลงทุนของโลก รวมทั้ง การอภิปรายผลการวิเคราะห์รายงานฉบับนี้ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการกำ�หนดนโยบายด้านการลงทุน
ของประเทศไทย สำ�หรับหัวข้อ รายงานในปีนี้ คือ “Global Value Chains: Investment
and Trade for Development”
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การประชุมวิชาการนานาชาติ Mekong Forum 2013

สคพ. ร่วมกับ Mekong Institute (MI) และ NEW ZEALAND foreign affairs
and Aid programme จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Mekong Forum 2013 ระหว่างวันที่ 1112 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรอิสระ สภาวิชาชีพ
สมาคมการค้า นักวิชาการ ผู้สนใจทั่วไปจากภายในประเทศ และจากต่างประเทศ อาทิ สปป.ลาว เมียนมาร์
เวียดนาม และอื่นๆ รวม 222 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเสริมสร้างแรงขับเคลื่อนให้
เกิดความเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และเท่าเทียมกัน ระหว่างประเทศ GMS โดยส่งเสริมการจ้าง
งาน รวมถึงการพัฒนาการแข่งขันในธุรกิจ SME ท้องถิ่น โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคให้ประสบความสำ�เร็จได้โดยปราศจากการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 6
ประเทศ และให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางนโยบายใหม่ๆ ในการริเริ่มพัฒนา
ประเทศใน GMS ได้อย่างยั่งยืน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Preparing Myanmar for opportunities
from integration in the AEC and global economy”

สคพ. ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ The
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(ESCAP) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Preparing Myanmar for opportunities
from integration in the AEC and global economy” ระหว่างวันที่ 29-30
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ประเทศเมียนมาร์ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในประเทศเมียนมาร์ รวม 215 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการค้าโลก พัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ความท้าทายของเมียนมาร์ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และการรับรองสถานะ
ตนเองทางการค้า (Self-Certification)

54

รายงานประจำ�ปี 2556

การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นด้านการค้าและการ
พัฒนาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สคพ. ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สำ�นักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดระนอง จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นด้าน
การค้าและการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดำ�เนินการทั้งหมด 12 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1-4 ระหว่างวันที่
19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5-8 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ และครั้งที่ 9-12 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดระนอง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ประกอบ
การในภาคเกษตรและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคค้าปลีกและค้าส่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ และภาคใต้ รวม 133 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และระดม
ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการภาคเกษตรและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคค้า
ปลีกและค้าส่ง เพื่อประเมินความพร้อม โอกาส และข้อจำ�กัดของการดำ�เนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การสัมมนา
เรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทาวิชาชีพ”

สคพ. ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดสัมมนา
เรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” โดยดำ�เนินการจัดทั้งหมด 2 ครั้ง
ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมดาหลาวิลล์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา และครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ
โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้อำ�นวยการ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา รวม 273 คน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และบทสรุปการสัมมนา เรื่อง “เปิดโอกาสสู่
อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ใน 8 สาขา
วิชาชีพ รวมถึงโอกาส อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการปรับตัว และเพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถนำ�ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อให้คำ�ปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาต่อ
รวมถึงการประกอบอาชีพ รองรับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพอาเซียนได้

56

รายงานประจำ�ปี 2556

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่อง “GMS และ AECเกื้อหนุนกันอย่างไร”

สคพ. ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สถาบัน
นานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท ไบรอัน เคฟ
(ประเทศไทย) จำ�กัด และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
โครงการ วิจัยเรื่อง “การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน
ในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (GMS Economic Corridors) เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.
2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวม 324 คน โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา วิเคราะห์บทบาทโครงการ GMS โอกาส แนว
โน้ม และอุปสรรคของประเทศไทยภายใต้บริบท AEC เสนอแนะมุมมองธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ต่อโครงการ GMS เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบสถานะปัจจุบันและความคืบหน้าโครงการ GMS และสามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าและการลงทุนของประเทศไทย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของ SMEs ไทย
เพื่อรุกตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน”

สคพ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของ SMEs ไทยเพื่อรุกตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน” เมื่อ
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขาด
กลางและขนาดย่อม เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม นักศึกษา และสื่อมวลชน รวม 233 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสร้าง
เครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยเน้นการเชื่องโยงกับ
เครือข่ายที่ ได้ดำ�เนินการแล้ว อย่างเป็นระบบ
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การเปิดตัวรายงานการค้าและการลงทุน 2013
(Trade and Development Report 2013)
สคพ. ร่วมกับ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) จัดงานเปิดตัวรายงานการค้าและการลงทุน 2013 (Trade and Development Report 2013) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม
โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐของไทย
เจ้าหน้าที่จากสถานทูตต่างประเทศประจำ�ประเทศไทย ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป รวม 169 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาของโลก และนำ�เสนอข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์
ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำ�หรับหัวข้อ
รายงาน ในปีนี้ คือ “Adjusting to the Changing Dynamics of the World Economy”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่อง “เมียนมาร์ แม่เหล็กแห่งใหม่ ในภูมิภาค”

สคพ. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “เมียนมาร์ แม่เหล็กแห่งใหม่ใน
ภูมิภาค” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน
นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวม 220 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้
สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์ ได้
รั บ ประโยชน์ จ ากข้ อ ค้ น พบและข้ อ เสนอเชิ ง แนะจากงานวิ จั ย เรื่ อ งโอกาสการลงทุ น ของ
อุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์
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การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่อง “โอกาส การค้าและการลงทุน
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-อินเดีย และอาเซียน-อินเดีย”
สคพ. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “โอกาส การค้าและการ
ลงทุน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-อินเดีย และอาเซียน-อินเดีย” เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน นักวิชาการ
และผู้สนใจทั่วไป รวม 127 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผล
การศึกษา โอกาสและกลยุทธ์การค้าการลงทุนกับประเทศอินเดียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมถึงเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจของไทย ให้สามารถ
แสวงหาประโยชน์และโอกาสจากตลาดสินค้าในประเทศอินเดีย ตามกรอบข้อตกลง
เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย และอาเซียน-อินเดีย ได้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Myanmar Insight เจาะลึก
การค้าการลงทุนในเมียนมาร์”
สคพ. ร่วมกับ สำ�นักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม และบริษัทเอ็มดิก โฮลดิ้ง จำ�กัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“Myanmar Insight เจาะลึกการค้า การลงทุนในเมียนมาร์” เมื่อวันจันทร์ที่ 23
กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในประเทศเมียนมาร์ รวม 34 คน โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้ม
เศรษฐกิจ โอกาสทางการค้า การลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์เทคนิคแห่งความสำ�เร็จ
และปัจจัยแห่งความล้มเหลว เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในประเทศเมียนมาร์
สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าไปทำ�ธุรกิจการค้าการลงทุนได้อย่างมั่นใจและ
ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในประชาคอาเซียน”
สคพ. ร่วมกับ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มที่ 3
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในประชาคมอาเซียน” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ
ห้องประชุมโรงเรียนวัดถ้ำ�ปลาวิทยาคม อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประกอบ
ด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มที่ 3 จำ�นวน 9 สถานศึกษา รวม 528 คน โดยมี
วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียม
การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในประชาคมอาเซียน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

63

การฝึกอบรม
เรื่อง “กระแสโลกกับการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
สคพ. ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) และ
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) จัดฝึกอบรม เรื่อง “กระแสโลกกับ
การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยดำ�เนินการจัดทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3
มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
(ITBS) กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ นักเรียน
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวม 95 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้
เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อกระแสโลกและการการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคต
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน”
สคพ. ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน” โดย
ดำ�เนินการทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28
กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้า
ร่วมประกอบด้วย ครูสังคมศึกษา โรงเรียนในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวม 414 คน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจสภาพแวดล้อมด้านการค้าและการลงทุนภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศที่มีผลต่อการกำ�หนดยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศและการค้า
ชายแดน และสามารถกำ�หนดยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

การฝึกอบรมหลักสูตร
“การอำ�นวยความสะดวกทางการค้า
และการพัฒนาโลจิสติกส์”
สคพ. ร่วมกับ สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) และ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออกฯ) จัดฝึก
อบรมหลักสูตร “การอำ�นวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์” โดยดำ�เนิน
การทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงาน
ภาครัฐจาก สปป.ลาว บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป
รวม 135 คน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกำ�หนด
นโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจด้านการอำ�นวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนา
โลจิสติกส์ให้กับบุคลากรภาครัฐ ผู้ประกอบการ ทั่วไป และบุคลากรภาครัฐต่างประเทศ
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การฝึกอบรมหลักสูตร
“ทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”
สคพ. ร่วมกับ สำ�นักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึก
อบรมหลักสูตร “ทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” โดยดำ�เนินการทั้งหมด 2 ครั้ง
ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-31
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบ
ด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษารวม 78 คน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภาคธุรกิจและภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในด้านทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการ
เจรจาการค้าที่เหมาะสมตามประเด็นการเจรจาและสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ”
สคพ. ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กฎหมาย
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ” โดยดำ�เนินการจัดทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล
สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจและการค้า
บุคลากรในองค์การอิสระ สภาวิชาชีพ สมาคม คณาจารย์และหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้สนใจทั่วไป รวม 159 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้บุคลากรทางการค้าและเศรษฐกิจเข้าใจกฎหมายสำ�คัญของไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศด้านการค้าสินค้า บริการ การลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับมิติด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายสำ�คัญ
ของประเทศคู่ค้าหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลกระทบต่อการทำ�การค้าและการลงทุน
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล”
และ “การสร้างเครือข่ายทางการตลาดระหว่างแฟรนไชส์ไทย
กับเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ”
สคพ. ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจ
แฟรนไชส์สู่สากล” เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายทางการตลาดระหว่างแฟรน
ไชส์ไทยกับเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้เข้าร่วมประกอบ
ด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการทำ�ธุรกิจแฟรนไชส์ รวม
250 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�เชิงลึก และเชิงปฏิบัติการแก่ธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับการ
ตลาดและกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งสภาพการค้า การลงทุน และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่จำ�เป็น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถสร้างเครือข่ายในต่างประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านกฎระเบียบในกลุ่มประเทศอาเซียน และสร้างเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
กับนักลงทุนหรือเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การพัฒนาธุรกิจอาเซียน”
สคพ. ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
พัฒนาธุรกิจอาเซียน” ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครูสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 151 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาคธุรกิจและภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านแนวคิดการทำ�ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาพรวมของ
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และวิธีทำ�ธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งสามารถระบุโอกาสและอุปสรรคของสินค้าและบริการหลักของ
ไทยในการทำ�การค้ากับประเทศอาเซียนได้
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กิจกรรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
และเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ
สคพ. ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ โดยดำ�เนินการจัดระหว่าง
เดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2556 รวม 6 ครั้ง ใน 6 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สปป.ลาว และ สิงคโปร์ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ประกอบ
การธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑ์
การคัดเลือก ประเมิน และวิเคราะห์ความพร้อมธุรกิจแฟรนไชส์ไทย จำ�นวน 96 คน และ
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สปป.ลาว
และ สิงคโปร์ จำ�นวน 269 คน รวม 365 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้าง
เครือข่ายทางการตลาดระหว่างแฟรนไชส์ไทยกับเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน”
สคพ. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานภาค
รัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME รวม 104 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ จัดงานเพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือที่ ใกล้ชิดและความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ
ผู้ประกอบการ ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการค้า เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ภายในกลุ่มจังหวัด และวิเคราะห์ โอกาสการลงทุนและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
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การฝึกอบรมหลักสูตร
“ปฐมนิเทศนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”

สคพ. ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดฝึกอบรม
หลักสูตร “ปฐมนิเทศนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ.
2556 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการของไทยจาก
กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ รวม 62 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ
ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ และประเด็นที่สำ�คัญต่อการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เริ่มต้นทำ�หน้าที่นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง “The Economics of GMS Agricultural Trade
in Goods and Services Towards the World Market”
สคพ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “The Economics of GMS Agricultural Trade in Goods and
Services Towards the World Market” ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน
พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประกอบ
ด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ได้แก่
กัมพูชา จีนตอนใต้ เมียนมาร์ สปป.ลาว เวียดนาม และไทย รวม 32 คน โดย
มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรภาครัฐใน
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงมีความรู้ ในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อ
รองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ และได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก
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การฝึกอบรมหลักสูตร
“นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศชั้นต้น”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

สคพ. ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดฝึกอบรม
หลักสูตร “นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศชั้นต้น” ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.
2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการของ
ไทยจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ รวม 33 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดงานเพื่อส่งเสริมความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ทั้งในด้านการกำ�หนดนโยบาย และการมีความรู้พื้นฐานในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

กิจกรรมบริการวิชาการ
การดำ�เนินกิจกรรมบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวม
องค์ความรู้เกี่ยวกับโอกาส ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการพัฒนาการค้า
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคให้มีประโยชน์มากขึ้น ดำ�เนินงานโดยร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการ
วิจัยในสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับขอบเขตการศึกษาวิจัยของแต่ละโครงการวิจัย
โดยมีบทคัดย่อโครงการ วิจัยดังต่อไปนี้
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โครงการวิจัยเ
รื่อง “การพัฒนากรอบความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
(GMS Economic Corridors)
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)”

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานะปัจจุบันและความคืบหน้าของโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง (GMS Economic Corridors) หรือ โครงการ GMS ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในภูมิภาค อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านการค้าและการลงทุนของไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง เพื่อนำ�ผลมาประกอบการวิเคราะห์และกำ�หนดกรอบการวางตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) เป้าหมาย
และแนวทางในการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ GMS เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือในการเพิ่มการค้า การลงทุน และสร้างห่วงโซ่อุปทานเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน รวมทั้งลดข้อขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ผล
ประโยชน์ร่วมกัน (win-win situation) ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ผลการศึกษาพบว่า โครงการ GMS ริเริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2535 ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank : ADB) โดยร่วมมือกับรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมาร์ เวียดนาม และจีนตอนใต้ (เฉพาะมณฑลยูนนานและเขต
ปกครองตนเองกว่างสี) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ 9
สาขา ได้แก่ (1) ด้านเกษตรกรรม (2) ด้านพลังงาน (3) ด้านสิ่ง
แวดล้อม (4) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5) ด้านการ

ลงทุน (6) ด้านโทรคมนาคม (7) ด้านการท่องเที่ยว (8) ด้าน
การค้า และ (9) ด้านการคมนาคม รวมถึงการพัฒนาความเชื่อม
โยงระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย เพื่อสนับสนุน
ความเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน (Competitiveness) และสร้างการรวมกลุ่มกันในอนุ
ภูมิภาค (Community)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

ในปัจจุบันสถานะโครงการ GMS มีความคืบหน้าเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรม
มากที่สุด คือ เส้นทางคมนาคมทางถนน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
ประเทศในภูมิภาค ทั้งนี้โดยภาพรวมก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จตาม
แผนการพัฒนาแนวพืน้ ทีห่ รือระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)
ซึ่งแบ่งเป็น 3 เส้นทางสำ�คัญ ได้แก่ 1. ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
(NSEC) หรือเส้นทาง R3 (คุนหมิง-สปป.ลาว-เมียนมาร์กรุงเทพฯ) 2. ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
หรือเส้นทาง R9 (ดานัง-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร-แม่สอด-มะละแห
ม่ง) และ 3. ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) หรือเส้นทาง R12
(นครพนม-คำ � ม่ ว น-ฮานอย-ผิ ง เสี ย ง-กว่ า งสี - กวางตุ้ ง )
นอกจากนี้ ก ารดำ � เนิ น งานยั ง ประสบความสำ � เร็ จ ในการพั ฒ นา
โครงการยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของภูมิภาค ความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยว ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำ�โขง และการเดินเรือเพื่อการพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ำ�โขง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
จะทำ�ให้ภาพรวมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
สมาชิก GMS ดีขึ้นตามลำ�ดับ แต่ยังประสบกับปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ เช่น เส้นทางคมนาคมที่ ไม่ราบเรียบและบางช่วงยังเป็น
ถนนสายเดี่ยว การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศค่อนข้างลำ�บากและมี
ค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาเรื่องการประกันภัยในต่างประเทศและความ
ปลอดภัยของสินค้า ปัญหาการอำ�นวยความสะดวกทางการค้า
กฎระเบียบและระบบศุลกากรในแต่ละประเทศยังไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ขาดศูนย์กระจายสินค้าหรือศูนย์พักพิงสินค้าบริเวณใกล้
เคียงด่านหรือพรมแดน ปัญหายาเสพติด ปัญหาชน กลุ่มน้อย
ปัญหาการลักลอบซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ตาม
แนวชายแดน ปัญหาความไม่ปลอดภัยของรถขนส่งในต่างประเทศ
เช่น อุบัติเหตุและการขับรถเลนซ้าย การขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแก่ผู้ประกอบ
การยังมีไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาการคอรัปชั่น ของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องและความไม่โปร่งใสในการดำ�เนินงาน
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ทั้งนี้ งานศึกษาวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะสำ�หรับประเทศไทย
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว โดยกำ�หนดกรอบแนวทาง
ในการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ GMS เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในบริบท AEC ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานบริเวณเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 2) การพัฒนา
บริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ ขยายการจัดศูนย์กระจาย
สินค้าตามด่านชายแดน ปรับปรุงมาตรฐานการขนส่ง ยานพาหนะ
และสภาพแวดล้อมในการขนส่งให้มีคุณภาพและความปลอดภัย
รวมถึงพัฒนาการให้บริการแบบ One Stop Service 3) เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานด้านการอำ�นวยความสะดวกทาง การค้า
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านกฎหมาย
สนั บ สนุ น การฝึ ก ฝนและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศสมาชิก และ 4) เสริมสร้าง
ขี ด ความสามารถให้ ผู้ ป ระกอบการปรั บ ตั ว และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ระเบียงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการส่งเสริม
การส่งออกและการดำ�เนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตามจั ง หวั ด ชายแดน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรี
การค้าการลงทุนข้ามชายแดน และเพิ่มมาตรการจูงใจการลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ลดปั ญ หาทางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความเชื่ อ มโยงในระเบี ย ง
เศรษฐกิจ โดยส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุกต่อมาตรการแก้ปัญหา
ยาเสพติดและมาตรการชะลอการไหลเข้าของแรงงานข้ามชาติที่ ไร้
ฝีมืออย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสนับสนุนการปราบปรามผู้กระทำ�ผิด
และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจัง โดยใช้กระบวนการ
ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ

โครงการวิจัย
เรื่อง
“การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
การค้า วิเคราะห์แนวโน้ม รูปแบบ และโอกาสทางการค้าตลอดจน
เสนอแนะแนวทางกลยุทธ์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศทางบก
ด้านตะวันออกของไทย พื้นที่เป้าหมายการศึกษาคือ จังหวัดสระแก้ว
(อรัญประเทศ) และจังหวัดตราด (บ้านหาดเล็ก)
ผลการศึกษาพบว่า การค้าระหว่างประเทศทางบกด้าน
ตะวันออก ไทยส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
อะไหล่รถยนต์ ไปยังประเทศกัมพูชา โดยขนส่งผ่านเส้นทางทั่วไป
R1 ผ่านทางด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ส่วนสินค้าอุปโภค
บริโภคมีการกระจายสินค้าบริเวณชายแดน ด้านการค้าทางบกกับ
ประเทศเวียดนามทางตอนใต้มูลค่าไม่มากนัก ในปัจจุบันผู้ประกอบ
การอาศัยการขนส่งทางน้ำ�เป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเวียดนาม
ตอนใต้มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำ�และทะเล จึงมีท่าเรือทั้งท่าเรือน้ำ�ลึกและ
ท่าเรือแม่น้ำ�เป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ต้นทุนในการขนส่งทางน้ำ�ถูกกว่า
ต้นทุนการขนส่งทางบกค่อนข้างมาก เวลาที่ ใช้ในการขนส่งสินค้า
ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ประกอบกับเส้นทางขนส่งทางบก
ก็ยังมีปัญหาถนนไม่ได้มาตรฐานในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
ปัญหาด้านศุลกากร ข้อจำ�กัดที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายการควบคุม
การขนส่งสินค้าทางบกที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างประเทศ
เป็นต้น
โอกาสทางการค้าของไทยกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
จะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำ�นวนมากและ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อนำ�ไปสู่การเป็นฐานการผลิตร่วม
อุตสาหกรรมที่มีโอกาสเป็นฐานการผลิตร่วมได้แก่ อุตสาหกรรม
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เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง และอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในชิ้นส่วนที่เน้นใช้แรงงานสูง เป็นต้น เส้นทาง
R1 จะสามารถใช้ประโยชน์ได้คือ 1) การใช้การขนส่งทางบกเป็น
เส้นทางในการขนส่งวัตถุดิบ 2) การใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า
ที่ผลิตเสร็จแล้ว จากฐานการผลิตไปสู่ท่าเรือเพื่อการส่งออก
3) การใช้เส้นทางเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา และ 4) การเชื่อมโยงฐานการผลิต ระหว่างประเทศ
กัมพูชาและประเทศเวียดนามหรือการกระจายสินค้าจากฐานการ
ผลิตในประเทศเวียดนาม
แนวทางเสนอแนะและกลยุทธ์การพัฒนาการค้าระหว่าง
ประเทศทางบกด้านตะวันออกของไทย ในด้าน กายภาพจะต้องปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงด่านให้มีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้า และจัดตั้งองค์กรบริหารการจัดการ
พื้นที่พรมแดน ในด้านการเจรจาระหว่างรัฐบาล ควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานและ
เป็นแนวทางเดียวกัน ระบบศุลกากรควรมีความโปร่งใสทั้งระบบการ
จัดเก็บภาษีและมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จ�ำ เป็น ให้สามารถเข้า
ถึงได้ง่าย

โครงการวิจัย
เรื่อง “โอกาสการค้าการลงทุน
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-อินเดีย
และ อาเซียน-อินเดีย”

โครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพัฒนาโอกาสและกลยุทธ์การดำ�เนินงานตามกรอบข้อตกลงทางการค้ากับตลาดประเทศ
อินเดียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แสวงหาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศอินเดีย
มากขึ้น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ รวมถึงนำ�งานวิจัยมาปรับประยุกต์ในการพิจารณา
กำ�หนดนโยบาย และกลยุทธ์ภาคธุรกิจของไทยให้สามารถแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากตลาดสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในประเทศ
อินเดีย อันเนื่องมาจากการดำ�เนินงานตามกรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย และอาเซียน-อินเดีย เพื่อนำ�องค์ความรู้มาประกอบการ
ฝึกอบรมของสคพ.
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ไทยเปิดเสรีตลาดสินค้าภายใต้
กรอบความตกลง การเปิดเสรีอาเซียน-อินเดีย ช้ากว่า แต่ในกรอบ
ที่กว้างกว่าข้อผูกพันที่มีภายใต้กรอบ การเปิดเสรีไทย-อินเดีย
หากพิจารณาในส่วนของความตกลง การเปิดเสรีอาเซียน-อินเดีย
จะเห็นว่า การใช้สิทธิภายใต้ความตกลงด้านการลดภาษีสินค้ายัง
อยู่ในระดับต่�ำ ภายหลังการลดภาษีมีผลบังคับใช้ในปีแรก แต่คาดว่า
สัดส่วนดังกล่าวจะสูงขึ้นในปีถัดไป สินค้าส่งออกที่สำ�คัญจากไทย
ไปอินเดียที่ ใช้สิทธิภายใต้ การเปิดเสรีอาเซียน-อินเดีย คือ
กรดเทเรฟทาลิก เครื่องยนต์ สินค้าในกลุ่มเอทิลีน ถังเชื้อเพลิง
รถยนต์ ผ้าใบยางรถยนต์ ยางและวิทยุส�ำ หรับรถยนต์ เป็นต้น
ในปัจจุบัน สินค้าหลายรายการอยู่ในช่วงของการลดภาษีจากร้อยละ 5

มาเป็นร้อยละ 0 เพื่อจะผลักดันให้ได้ตามเป้าหมายของความตกลง
ที่จะลดภาษีเป็นร้อยละ 0 จำ�นวนร้อยละ 71 ของพิกัดศุลกากร 6 หลัก
ภายใน 31 ธันวาคม 2556
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในด้านการค้าการลงทุน
กับอินเดีย ได้แก่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
(เฟอร์นิเจอร์) และเครื่องตกแต่งบ้าน ดังมีสาระสำ�คัญต่อไปนี้
1) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเป็นลำ�ดับต้น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
เนื่ อ งจากประเทศไทยพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมนี้ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

ยาวนาน รวมถึงมีความชำ�นาญตลอดกระบวนการผลิต เช่น การ
หุงพลอย เผาพลอย และเจียระไนพลอย ตลอดจนมีทักษะในการ
ขึ้นรูปเครื่องประดับที่ดี มีฝีมือประณีตเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ
ของชิ้นงาน ขณะที่ชาวอินเดียก็มีความนิยมในการนำ�อัญมณีและ
เครื่องประดับมาประดับร่างกาย และเก็บสะสมไว้ ตลาดอินเดียจึงยัง
มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ อันเป็นช่องทางที่จะสร้างโอกาสให้แก่
อุตสาหกรรมของไทยได้ในระยะยาว
2) อุตสาหกรรมอาหารของไทย มีความได้เปรียบทาง
ด้านการผลิต และมีประสบการณ์การค้าในตลาดโลกมาเป็นเวลา
ยาวนาน ขณะที่อินเดียก็มีความต้องการบริโภคสินค้าอาหารเป็น
จำ�นวนมาก ทั้งในด้านปริมาณ รูปแบบสินค้าที่มีความหลากหลาย
(โดยเฉพาะความหลากหลายตามลักษณะความแตกต่างของรายได้
และความเชื่อทางศาสนา) ขณะเดียวกัน อินเดียก็ยังส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในประเทศของตนเองด้วย เพื่อตอบ
สนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นภายในประเทศ โดยอินเดียมีความ
พร้อมทั้งด้านปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการประมง การเพาะ
ปลูก และการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะไก่และกุ้ง รัฐบาลของอินเดียจึง
ได้มีมาตรการสนับสนุนการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร
โดยเฉพาะการลงทุนที่จะเน้นการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีการผลิต
โดยบทบาทสำ�คัญของรัฐในการสนับสนุนมีทั้งด้านการยกเว้นและ
ลดหย่อนภาษีเครื่องจักรและวัตถุดิบ และการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อการส่งออก เป็นต้น
3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย
ก็ยังมีโอกาสเติบโตในตลาดอินเดียเช่นกัน เนื่องจากอินเดียมีประชากร
จำ�นวนมาก ทำ�ให้มีความต้องการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
อยู่ในระดับสูง รวมทั้งอุตสาหกรรมของอินเดียเองก็ ให้การสนับสนุน
และมีคลัสเตอร์การผลิต ส่งผลให้มีความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์
เป็นจำ�นวนมากและผลิตได้ไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนำ�เข้าชิ้นส่วน
ยานยนต์และต้องการส่งเสริมการลงทุนจากเอกชนไทย เพื่อให้มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
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4) ชนชั้นกลางของอินเดียขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้
การตกแต่งที่อยู่อาศัยอย่างหรูหรามีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงคนรุ่น
ใหม่ก็เน้นการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภายในบ้านให้ทัน
สมัยอยู่ตลอดเวลา ส่งผล ให้อุปสงค์ต่อสินค้าเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องประดับตกแต่งบ้านจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องตกแต่งบ้านของไทยจึงมีศักยภาพ จะขยายตัว
ในตลาดอินเดียได้
ในส่วนของการค้าบริการนั้น ได้มีการประชุมคณะทำ�งาน
ด้านการค้าบริการอาเซียน-อินเดีย (Working Group on Trade
in Service: WGS) ครั้งที่ 14 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โดยภาคบริการที่
ประเทศไทยสนใจจะเข้าไปรุกตลาดในประเทศอินเดีย ได้แก่ บริการ
รับเหมาก่อสร้าง บริการการท่องเที่ยว และบริการค้าปลีก ในขณะที่
ประเทศอินเดียมีเป้าหมายต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดตลาด
ภาคบริการคอมพิวเตอร์ (Computer Service) บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) บริการ
ทางการเงิน และการอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่าง
เสรีระหว่างอาเซียนและอินเดีย
อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะสามารถได้รับประโยชน์
จากโอกาสข้างต้นได้อย่างเต็มที่ จะต้องสามารถบริหารจัดการกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องบางประการ เช่น การขาดแคลน
วัตถุดิบ การขาดแคลนแรงงานทักษะ และการขาดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากบริษัทข้ามชาติ การขาดความคิดริเริ่มที่จะออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
การพัฒนาตลาด นอกจากนี้ ธุรกิจไทยจะต้องติดตามความเป็นไป
ของสถานการณ์ และสามารถก้าวข้ามความท้าทายในมิติต่าง ๆ ใน
ตลาดอินเดียอีกด้วย เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เอื้ออำ�นวย
กฎระเบียบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด และการสร้างเครือ
ข่ายและผู้แทนที่ดีในการเข้าสู่ตลาดอินเดีย เป็นต้น

โครงการวิจัย
เรื่อง
“พัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้า
และบริการสิ่งแวดล้อม”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสของประเทศไทยในการ
ค้าสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม (Environmental Goods and
Services: EGS) คำ�นิยามและประเภทของสินค้าและบริการด้าน
สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ไทย โดยศึกษากรณีตัวอย่าง 1 สินค้าและ 2 ธุรกิจบริการได้แก่
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจบริการกำ�จัดขยะ และบริการสถานพัก
แรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาพบว่า การค้าสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม
ริเริ่มมาจากการเจรจาการค้าเสรีภายใต้กรอบ WTO รอบโดฮา
(Doha round) ซึ่งประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงในเรื่อง
รายการสินค้า และไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับคำ�นิยามและขอบเขต
ของรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม คำ�นิยามและขอบเขตของสินค้าและ
บริการด้านสิ่งแวดล้อมจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก เน้น
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ
กำ�จัดหรือบำ�บัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง เช่น อุปกรณ์
บำ�บัดน้ำ�เสีย กลุ่มที่สอง ขยายความคำ�นิยามของสินค้าและบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กว้างขึ้น โดยรวมสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นมิตรหรือเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally
Preferable Products: EPP) ซึ่งสามารถใช้แทนสินค้าที่เหมือนกัน
(Like product) แต่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ยานพาหนะที่
ใช้เชื้อเพลิงน้อย กลุ่มสุดท้าย มองว่า ควรเพิ่มรายการสินค้าและ
บริการที่บรรเทาปัญหาโลกร้อน (Global warming) รวมไปด้วย
ผลการศึกษาศักยภาพการผลิตและการส่งออกสินค้า
เกษตรอินทรีย์พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าว เนื่องจากมีการสั่งสมองค์ความรู้ใน
การเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีมาก่อน และมีหน่วยงานที่ให้การรับรอง
มาตรฐานอินทรีย์หลายมาตรฐานตั้งอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
การทำ�เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยยังประสบปัญหาต้นทุนสูง ทั้งใน
ด้านการเตรียมพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการขอรับรองมาตรฐานสินค้า
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ผลการศึกษาศักยภาพธุรกิจบริการกำ�จัดขยะ ชี้ ให้เห็น
ว่าธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลภายในประเทศมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยมูลค่าการรับซื้อขยะรีไซเคิลในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ระบบตลาดรับซื้อขยะรีไซเคิลมีความเป็นระบบมากขึ้นกว่าในอดีต แต่
ผู้ประกอบการยังประสบปัญหาต้นทุนที่สูงในการเข้าถึงแหล่งขยะ
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีระบบคัดแยกขยะตามประเภทเบื้องต้น
และไม่มีเครือข่ายของผู้ประกอบ ธุรกิจกำ�จัดขยะที่จะสามารถเชื่อมโยง
ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าด้วยกัน
ผลการศึกษาสถานพักแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พบว่า ประเทศไทยได้เปรียบจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ความ
โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชน จึงมีนักท่องเที่ยวจำ�นวนมาก
เข้ามาใช้บริการสถานพักแรมในประเทศไทย ทั้งโรงแรม รีสอร์ทและ
โฮมสเตย์ก็ ให้ความสำ�คัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม มีการให้
บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจนได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ อย่างไรก็ดี ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติรับรู้ถึงบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต และส่ ง ออกสำ � หรั บ
สินค้าและบริการทั้ง 3 ประเภท ได้นำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐและ
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ดัง
ต่อไปนี้ 1) พัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การหรื อ การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง
แวดล้อม 2) ให้การสนับสนุนทางการเงินในการจัดการธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดข้อจำ�กัดด้านการ
เงินและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
3) สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์
และเชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ขายในตลาดเข้าด้วยกัน 4) กำ�หนดมาตรฐาน
การประกอบการและมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และ
5) ส่งเสริมการใช้กลยุทธ์จัดการธุรกิจที่เชื่อมโยงกับชุมชน ผู้ประกอบ
การควรทำ � ความเข้ า ใจกั บ คนในชุ ม ชนและดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี ผ ล
กระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด

โครงวิจัย
เรื่องกลยุทธ์การตลาดธุรกิจ
แฟรนไชส์สู่สากล

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถ
ขยายตลาดสู่ ป ระเทศสมาชิ ก ประชาคม
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
การศึ ก ษาประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยโดยจัดทำ�
ฐานข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประกอบด้วย
ข้อมูล สถิติ โครงสร้าง ทิศทางและแนวโน้ม
การเติบโต การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดการค้า
การลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัญหา
และอุปสรรค โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศ สมาชิกอาเซียน
ดำ�เนินการศึกษาโดยใช้การสำ�รวจ การสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประชุมระดม

สมอง และการสำ�รวจตลาดประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ภายใต้การสนับสนุนงบ
ประมาณจากกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ไ ทยได้ รั บ การ
พัฒนาและส่งเสริมจากภาครัฐมาอย่างต่อ
เนื่องตลอดช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปี
ที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ดีต่อผู้บริโภค
ดีต่อการลงทุนและดีต่อผู้ที่ต้องการเป็น
เจ้าของธุรกิจ ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น
สหรัฐอเมริกา ระบบธุรกิจแฟรนไชส์มีบทบาท
อย่างสำ�คัญในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ
และเป็นธุรกิจที่นำ�รายได้เข้าประเทศ
ธุรกิจแฟรนไชส์มีแนวโน้มเติบโต
อย่างเนื่อง ประเมินว่ามูลค่าตลาดจะขยาย

ตัวร้อยละ 20-30 ต่อปี เนื่องจาก
เศรษฐกิจในประเทศเติบโตต่อเนื่องส่งผล
ให้กำ�ลังซื้อของผู้บริโภคขยายตัว ประกอบกับ
มีผู้ต้องการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น
ประมาณการณ์ว่ามีนักลงทุนที่สนใจลงทุน
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่า
40,000 ราย/ปี และคาดว่าจะมีนักธุรกิจที่
พัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 60 รายในปี 2556
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการเปิดเสรีการค้าบริการ (Trade in
Service Liberlization) ซึ่งกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมเจรจา
ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) โดยการเปิด

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

เสรี ก ารค้ า บริ ก ารแบ่ ง ออกเป็ น 2 องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ
องค์ประกอบแรก ว่าด้วยการผูกพันการเปิดตลาด (Commitment
to Market Access) องค์ประกอบที่ 2 ว่าด้วยการผูกพันการไม่
เลือกปฎิบัติ (Commitment to Non - discriment) ซึ่ง
ประกอบด้วยการให้การปฎิบัติเยี่ยงชาติที่ ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง
(Most Favored Nation: MFN) และการให้การปฎิบัติเยี่ยงชาติ
(National Treatment) โดยมีรูปแบบการให้บริการ 4 รูปแบบ
ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross –
border Supply) รูปแบบที่ 2 การเดินทางไปใช้บริการในต่างประเทศ
(Consumption Aboard) รูปแบบที่ 3 การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presences) รูปแบบที่ 4 การเคลื่อนย้ายบุคลากร
วิชาชีพ (Movement of Natural Persons)
ผลการศึกษาพบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนผูกพันการ
เปิดเสรีแตกต่างกันทั้งการเข้าสู่ตลาดและการไม่เลือกปฎิบัติ บรูไน
อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ไม่ผูกพันการเปิดเสรีธุรกิจแฟรนไซส์ทุกรูป
แบบ สปป.ลาวผูกพันการเปิดเสรีธุรกิจแฟรนไชส์เฉพาะสาขาสิ่งทอ
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เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า โดยมีเงื่อนไขด้านการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
มาเลเซียผูกพันการเปิดเสรีธุรกิจแฟรนไชส์รูปแบบที่ 1-3 โดยมี
เงื่อนไขสำ�คัญ 9 ประการ ฟิลิปปินส์ผูกพันการเปิดเสรีในรูปแบบที่
1-3 โดยมีเงื่อนไขสำ�คัญ 3 ประการ สิงคโปร์ผูกพันการเปิดเสรี
รูปแบบที่ 1-3 โดยมีเงื่อนไขสำ�คัญ 3 ประการ เวียดนามผูกพัน
การเปิดเสรีในรูปแบบที่ 1-3 โดยมีเงื่อนไขสำ�คัญ 3 ประการ ทั้งนี้
ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่เปิดเสรี ในรูปแบบที่ 4 แต่บางประเทศมี
การยกเว้นให้มีการโอนย้ายบุคลากรระหว่างบริษัทข้ามชาติในระดับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประเทศที่การ
ผูกพันการเปิดเสรีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบที่ 3 โดย
เปิดให้ผู้ให้บริการสามารถจัดตั้งธุรกิจในประเทศได้ประกอบด้วย
กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
กฎหมายมีความสำ�คัญต่อการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
เนื่องจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์
ต้องมีปฎิสัมพันธ์กันภายใต้สัญญา เมื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
กฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์พบว่า สามารถแบ่งประเทศ
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สมาชิกอาเซียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นประเทศที่มีกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการเฉพาะ ประกอบด้วย
มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม กลุ่มที่ 2 เป็นประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ ไม่มีการตรากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
เป็นการเฉพาะประกอบด้วย 7 ประเทศประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา บรูไน การประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วย
กฎหมายชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม และ
กฎหมายความลับทางการค้า
เมื่ อ พิ จ ารณากฎหมายการประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
กรณี ข องประเทศมาเลเซี ย มี อ งค์ ป ระกอบคื อ นิ ย ามของธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้
ขาย แฟรนไชส์ กำ�หนดการจดทะเบียนแฟรนไชส์ แบบสัญญาแฟ
รนไชส์ สิทธิและหน้าที่คู่สัญญา บทกำ�หนดโทษ กรณีประเทศที่ ไม่มี
กฎหมาย ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการเฉพาะจะนำ�กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ในส่วนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานั้น ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศ
เดียวที่ ไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยตรง
ส่วนประเทศอื่น ๆ มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยตรงโดยใช้
ระบบจดทะเบียน
ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มมีโอกาส
เติบโตมากที่สุด แต่ผู้ประกอบไทยต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้เหมาะ
สมกับบริบทของตลาดแต่ละประเทศ รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ในมาตรฐานคุณภาพของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน
ฮาลาลสำ�หรับประเทศที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นมุสลิม รวมทั้งต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ กฎเกณฑ์
การนำ�เข้าและส่งออกของแต่ละประเทศ รวมทั้งต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ต้องการ
ขยายธุรกิจเข้าไปเป็นอย่างดี
เพื่ อ ให้ แ ฟรนไชส์ ไทยสามารถขยายตลาดสู่ ป ระเทศ
สมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ควรเร่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ควรเร่งดำ�เนินการตรากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ให้มีผลบังคับโดยเร็ว พัฒนามาตรฐานแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปต่างประเทศครอบคลุมความรู้ด้านการ
ตลาด การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน จัดตั้งศูนย์ให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมายการประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ในต่างประเทศ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้ความสำ�คัญกับ
กฎหมายทรัพย์สินทรงปัญญา ด้านผู้ประกอบการควรร่วมพัฒนา
การรวมตัวให้เข้มแข็งเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมดำ�เนิน
กิจกรรมถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ในการขยายธุรกิจไปต่าง
ประเทศ
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กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้
การดำ�เนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกันคือ ส่วนที่
1. งานด้านสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำ�เนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสคพ. เพื่อพัฒนาการให้บริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และส่วนที่
2. งานเผยแพร่วิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารข้อมูลองค์กร และให้การสนับสนุนข้อมูลและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
ผ่านการประชุม อบรม สัมมนา รวมทั้งสื่อสารมวลชนทั่วไป โดยมีรายละอียดของ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

งานสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการให้บริการทางวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบบริหารงานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบ
บริหารงานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้กับสำ�นักจัดการองค์ความ
รู้ โดยรายละเอียดของระบบประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี้
1.1) การบริหารโครงการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา
งานด้านการบริหารโครงการ สามารถเริ่มกระบวนการ
ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการขอเสนอโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
โดยข้อมูลรายละเอียดโครงการที่บันทึกไว้ สามารถจัดพิมพ์เป็น
รายงานเพื่อตรวจสอบรายการกิจกรรม และใช้ในการรายงานผล
การปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ นอกเหนือจากนั้นยังสามารถ
จำ�แนกโครงการที่ทางสคพ. เป็นผู้ดำ�เนินการเองและโครงการที่ สคพ.
เป็นผู้ร่วมจัดได้อย่างชัดเจน
1.2) การบริหารข้อมูลวิทยากร
สำ�หรับการทำ�งานในส่วนการบริหารข้อมูลวิทยากร ในส่วนนี้
จะทำ�การบันทึกประวัติวิทยากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านสำ�หรับ
การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ในแต่ละครั้ง
1.3) การเชื่อมโยงผู้ลงทะเบียนผ่านระบบการ
ลงทะเบียนออนไลน์
ด้ า นงานการเชื่ อ มโยงผู้ ล งทะเบี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ ห รื อ
ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ สามารถนำ�ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนใน
เว็บไซต์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ได้ทันที
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2) ระบบบริหารงานวิจัย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
ให้กับสำ�นักพัฒนาองค์ความรู้ โดยรายละเอียด ของระบบประกอบ
ด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี้
2.1) การบริหารโครงการวิจัย
การบริหารโครงการวิจัยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การจัดการ
และดำ�เนินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสืบค้นและติดตามได้อย่างรวดเร็ว
2.2) การรายงานผลสถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
บทความ และงานวิจัย
การทำ�งานของระบบสามารถรายผลเป็นรายวัน รายเดือน
รายไตรมาส และรายปีได้ โดยมีการจำ�แนกผู้เข้าเยี่ยมชมแบบ
unique IP ซึ่งสามารถออกผลรายงานในรูปแบบไฟล์ชนิดต่าง ๆ ได้
เช่น Excel, Word

งานเผยแพร่วิชาการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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สคพ. ได้มีประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลองค์กร โดยผู้บริหารและนักวิชาการของสคพ.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน
การประชุม สัมมนา การปาฐกถา การบรรยาย ทั้งกิจกรรมที่สคพ.จัดขึ้น และตามที่ ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งผ่านสื่อสาธารณะ
ทั่วไป เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ดังต่อไปนี้
สื่อวิทยุ
สคพ. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรม งานวิชาการของสถาบัน ตลอดจนองค์ความรู้ด้านต่างๆผ่านสื่อวิทยุ จำ�นวนทั้ง
สิ้น 22 ครั้ง เป็นการให้สัมภาษณ์สด ออกรายการวิทยุชื่อ “AEC 2015” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 10.10 - 10.25 น. (คลื่น 102.75
MHz. วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Feel Good Radio และแอพพลิเคชั่น “ร่วมด้วยช่วยกัน” อาทิ เรื่อง “โอกาสการค้าและการลงทุนของไทยใน
ประเทศเวียดนาม” เรื่อง“แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่น” เรื่อง “การเตรียมตัวก่อนเริ่มทำ�ธุรกิจใน
อาเซียน” และเรื่อง “ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าจะไปอาเซียน” เป็นต้น
สื่อโทรทัศน์
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว กิจกรรม งานวิชาการของสถาบันตลอดจนองค์ความรู้ด้านต่างๆผ่านสื่อโทรทัศน์ สคพ. ได้
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำ�นวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง อาทิ ข่าวเช้าเจ็ดสี ในประเด็น “รุกตลาดการค้าชายแดน เปิดโอกาสสู่ AEC” ออกอากาศที่ช่อง
7 ข่าวประจำ�วันที่ 11 ก.พ. 56 เวลา 22.33 น. หัวข้อข่าว “7+1 วิชาชีพก้าวไกลนำ�พาไทยสู่ AEC” ออกอากาศที่ช่อง Money Channel
รายการรอบวัน ทันเหตุการณ์ วันที่ 27 มิ.ย. 56 เวลา 12.55 น. ในประเด็น “การเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก “ (WIR 2013)” ออกอากาศ
ที่ช่อง ASTV และรายการข่าว Inside Asean หัวข้อข่าว “ การประชุมวิชาการนานาชาติ Mekong Forum 2013 ” ออกอากาศที่ช่อง TPBS
เป็นต้น
สื่อสื่งพิมพ์
สคพ. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม บทความ งานวิชาการของสคพ.ลงในสื่อหนังสือพิมพ์ ผ่านคอลัมน์นิสต์/ผู้
สื่อข่าว ในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ จำ�นวน 45 ครั้ง อาทิ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ มติชน บ้านเมือง แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
Bangkok Post และ The Nation เป็นต้น ดังนี้
บทความ
1. บทความเรื่อง “Aid For Trade …เสริมสร้างขีดความสามารถอาเซียนใหม่” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section :
ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 55 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2555 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
2. บทความเรื่อง “แรงงานกัมพูชา ทำ�ไมถึงน่าสนใจ” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 56
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
3. บทความเรื่อง “เศรษฐกิจไทย หนทางออกจากกับดักรายได้ปานกลาง” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 58 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
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4. บทความเรื่อง “AEC...ก้าวหนึ่งที่เข้มข้นของการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section
: ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 60 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
5. บทความเรื่อง “มอง CLMV... มองไทย : ความเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 61 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum”
6. บทความเรื่อง “เส้นก๋วยเตี๋ยวพันกันในอาเซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 63
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum” “
7. บทความเรื่อง “อินเดีย อีกหนึ่งคู่ค้ารายสำ�คัญของอาเซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 2
ฉบับที่ 65 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum “
8. บทความเรื่อง “ความท้าทายของไทยใน AEC ว่าด้วยเรื่องของก๊อปเกรดเอ” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section :
ASEAN+ ปีที่ 26 ฉบับที่ 8874 วันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum”
9. บทความเรื่อง “ความท้าทายของไทยใน AEC ว่าด้วยเรื่องของก๊อปเกรดเอ” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section :
ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 72 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum”
10. บทความเรื่อง “อาเซียนกับบทบาทด้านความมั่นคงทางอาหาร” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปี
ที่ 2 ฉบับที่ 72 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum”
11. บทความเรื่อง “มาเลเซีย...เร่งพัฒนา SMEs คว้าโอกาสจาก AEC” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 75 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum”
12. บทความเรื่อง “อาเซียนกับการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วย PES” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 76 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
13. บทความเรื่อง “การพัฒนามิติความเชื่อมโยงอาเซียน-อินเดีย” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปี
ที่ 2 ฉบับที่ 78 วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
14. บทความเรื่อง “บทบาทและความสำ�คัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 80 วันอังคารที่ 2เมษายน 2556 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
15. บทความเรื่อง “ดาบสองคมของการเชื่อมโยงอาเซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับ
ที่ 82 วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum”
16. บทความเรื่อง “สิงคโปร์ : ผู้นำ�ศูนย์กลางตลาด MICE อาเซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+
ปีที่ 2 ฉบับที่ 86 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
17. บทความเรื่อง “ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา ASEAN SMEs” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปี
ที่ 2 ฉบับที่ 88 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
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18. บทความเรื่อง “จับตาอนาคต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวพม่า” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่
26 ฉบับที่ 9084 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum”
19. บทความเรื่อง “จับตาโอกาสความก้าวหน้าระบบธนาคารเมียนมาร์” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+
ปีที่ 2 ฉบับที่ 99 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
20. บทความเรื่อง “AC และ EU : มิติด้านกฎหมายที่แตกต่าง” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 2
ฉบับที่ 101 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum”
21. บทความเรื่อง “แนวนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ASEAN SMEs” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section :
ASEAN+ ปีที่ 2 ฉบับที่ 102 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
22. บทความเรื่อง “วาทกรรมการพัฒนาของไทยในบริบทอาเซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปี
ที่ 2 ฉบับที่ 104 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 หน้า 2 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”
ข่าว และสกู๊ปข่าว
1. หัวข้อข่าว “การค้าชายแดนพุ่ง 21% ไทยได้ดุลกว่า 7 หมื่นล้าน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3578 วัน
ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หน้า B1
2. หัวข้อข่าว สรุปวิจัย” รุกตลาดการค้าชายแดน : เปิดโอกาสสู่ AEC” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน ปีที่ 35 ฉบับที่ 12680 วัน
อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 หน้า 18
3. หัวข้อข่าว “7+1 วิชาชีพก้าวไกลนำ�พาไทยสู่เออีซี” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3657 วันอาทิตย์ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2556 คอลัมน์: นอกหน้าต่าง หน้า 6
4. หัวข้อข่าว “แรงงานวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปในอาเซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 5001 วันจันทร์ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 11
5. หัวข้อข่าว “อาชีวะกับ AEC” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ปีที่ 22 ฉบับที่ 8121 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คอลัมน์: เลาะ
เลียบคลองผดุงฯ หน้า 23
6. หัวข้อข่าว “ชี้ลงทุนยุคใหม่เน้นดูแลสังคมชูเติบโตยั่งยืน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3764 วันอังคารที่
28 พฤษภาคม 2556 หน้า B16
7. หัวข้อข่าว “อังค์ถัดคาดเอฟดีไอโลกปีนี้ 1.45 ล้านล้านดอลล์” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 26 ฉบับที่ 9044 วัน
พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 หน้า 2
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8. หัวข้อข่าว “สัมภาษณ์: ITD กับกรอบการลงทุนใหม่ ในอาเซียนที่ยั่งยืน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่
2857 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน - พุธ 3 กรกฎาคม 2556 หน้า 44
9. หัวข้อข่าว “China, Fed both obstruct Thailand’s FDI outlook” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันอังคารที่
27 มิถุนายน 2556 หน้า B3
10. หัวข้อข่าว “Global FDI expected to rise slightly this year; Asean, Thailand seen...” ตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์
The Nation ปีที่ 38 ฉบับที่ 53721 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2556 หน้า 2B
11. หัวข้อข่าว “อาเซียนเนื้อหอมเอฟดีไอปี’55โตสวนทางภาพรวมโลกกลุ่มประเทศรายได้ต่ำ�ยังดึง ต่างชาติดี...” ตีพิมพ์ในหนังสือ
พิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3794 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 หน้า B1
12. หัวข้อข่าว “แม่โขงฟอรั่ม ‘เวทีเพื่อนบ้าน ลดเหลื่อมล้ำ� ขจัดปัญหาข้ามแดน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาธุรกิจ ปีที่ 36
ฉบับที่ 4542 วันจันทร์ที่ 22 - พุธ 24 กรกฎาคม 2556 หน้า 12
13. หัวข้อข่าว “อังค์ถัดติงรถคันแรกทำ�หนี้พุ่ง” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน ปีที่ 36 ฉบับที่ 12969
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 หน้า 18
14. หัวข้อข่าว “Emerging markets must adapt” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
หน้า B1
15. หัวข้อข่าว “ชงรัฐกระตุ้นบริโภคใน ปท.บสย.ทุ่มหมื่นล้านค้�ำ เถ้าแก่รายใหม่” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ปีที่ 12 ฉบับที่
3578 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 หน้า 11
16. หัวข้อข่าว “ชงรัฐกระตุ้นบริโภคใน ปท.บสย.ทุ่มหมื่นล้านค้�ำ เถ้าแก่รายใหม่” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ปีที่ 12 ฉบับที่
3578 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 หน้า 11
17. หัวข้อข่าว “ชี้อังค์ถัดแนะกระตุ้นศก.” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3873 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556
หน้า A1
18. หัวข้อข่าว “อังค์ถัดจี้ปรับโครงสร้างการเงินรองรับภาคเศรษฐกิจจริง” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 26 ฉบับที่
9123 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 หน้า1
19. หัวข้อข่าว “พม่า “แม่เหล็กใหม่”ดึงลงทุนเตือนศึกษาก.ม.ฝึกแรงงาน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 26 ฉบับที่
9123 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 หน้า 1,4
20. หัวข้อข่าว “รายงานพิเศษ: ส่องโอกาส-ข้อจำ�กัดลงทุน’พม่า’แม่เหล็กแห่งอาเซียน” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 11
ฉบับที่ 3876 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 หน้า B16
21. หัวข้อข่าว “ITD ชี้เมียนมาร์แม่เหล็กแห่งใหม่ในภูมิภาค” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 5147 วันพฤหัสบดีที่
19 กันยายน 2556 หน้า 9
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22. หัวข้อข่าว “เมียนมาร์แม่เหล็กแห่งใหม่ในภูมิภาค” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ปีที่ - ฉบับที่ 1439 วันเสาร์ที่ 21 อังคาร 24 กันยายน 2556 คอลัมน์: จับประเด็นร้อน หน้า 35
23. หัวข้อข่าว “เมียนมาร์ : แม่เหล็กแห่งใหม่ในภูมิภาค” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33ฉบับที่ 2891 วันอาทิตย์ที่ 27
- พุธ 30 ตุลาคม 2556 หน้า 46
สื่อสิ่งพิมพ์ของ สคพ.
สคพ. มีการจัดทำ�สื่อและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล งานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ
สคพ.ให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกได้รู้จักและรับรู้หน้าที่ภารกิจขององค์กร ซึ่งถือเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรให้เป็นประโยชน์
และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง อาทิ ITD Review Issue 4, ITD Brief 1/2013, ITD Brief 2/2013, ITD Brief 3/2013, ITD
Brief 4/2013 และหนังสือรายงานการวิจัย เป็นต้น
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กิจกรรมสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานเครือข่าย
องค์กรร่วมจัดในประเทศ
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มที่ 3
2. โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ( ITBS)
3. สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( TIFFA )
4. ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
6. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( TNSC )
7. สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ( องค์การมหาชน: NEDA )
8. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA )
9. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ( DTN )
10. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
11. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( EEI )
12. สภาอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( ส.อ.ท. )
13. สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( OIE )
14. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)
15. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
16. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
17. การธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. อุทยานวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20. สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.
21. วิทยาลัยอาชีวะศึกษา จังหวัดสงขลา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

22. วิทยาลัยอาชีวะศึกษา จังหวัดภูเก็ต
23. หอการค้าจังหวัดระนอง
24. มหวิทยาลัยแม่โจ้
25. การธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคเหนือ
26. บริษัทเอ็มดิก โฮลดิ้ง จำ�กัด
องค์กรร่วมจัดต่างประเทศ
1. United Nations Conference on Traed and Development ( UNCTAD )
2. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
3. International Institute for Sustainable Development ( IISD )
4. MOIC Forign Trade Policy Department
5. World Trade Organization (WTO)
6. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT)
7. World Expo Co.,Ltd เกาหลี
8. Chamber of Commerce and Industry ลาว
9. QA Consulting Resources มาเลเซีย
10. Trisakti School of Management อินโดนีเซีย
11. De La Salle University ฟิลิปปิน
12. NEW ZELAND foreign affairs and aid programme
13. Mekong Institute
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รายงานการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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รายงานการเงิน
( รายงานการเงินปี 2556 )
(อยูระหว่างการตรวจสอบบัญ ชีจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน)
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้
วัสดุคงเหลือ
รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคาร และครุภัณฑ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

3
4
5
6

7
8
9

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

2556

หน่วย : บาท
2555

82,574,638.73
25,000,000.00
25,202.80
1,084,969.42
156,232.86
237,314.42
109,078,358.23

114,304,245.57
941,796.18
13,938.00
279,230.92
115,539,210.67

5,000,000.00
6,577,515.67
33,642.70
2,100.00
11,613,258.37
120,691,616.60

7,763,502.88
567,979.48
2,100.00
8,333,582.36
123,872,793.03

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2556

2555

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ขึ้นเงิน

-

เจ้าหนี้

1,210,836.56

38,782.00

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

10

573,567.29

5,945,771.12

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11

610,608.46

390,763.42

1,222,957.75

7,547,371.10

1,222,957.75
119,468,658.85

7,547,371.10
116,325,421.93

รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนประเดิม

12

35,070,700.00

35,070,700.00

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา

12

81,254,721.93

51,603,427.11

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดปัจจุบนั
รวมสินทรัพย์สุทธิ

12

3,143,236.92
119,468,658.85

29,651,294.82
116,325,421.93

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

( ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ )
รองผู้อานวยการ (วิชาการ) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา

( นางสาวอาฑิตยา วุฑฒิกรรมรักษา )
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

หมายเหตุ
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้เงินสนับสนุนเพือ่ การจัดกิจกรรม
รายได้จากการดาเนินการจัดกิจกรรม
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

13
14
15

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

2556

หน่วย : บาท
2555

44,461,600.00
44,461,600.00

75,830,800.00
75,830,800.00

63,931.63
6,190,000.00
1,207,869.47
731,959.93
8,193,761.03
52,655,361.03

4,954,662.37
810,113.81
813,807.37
6,578,583.55
82,409,383.55

11,577,591.09
35,354,472.58
501,462.08
2,003,094.00
49,436,619.75
3,218,741.28

12,292,753.33
37,473,680.57
531,976.11
2,459,678.72
52,758,088.73
29,651,294.82

75,504.36
75,504.36
3,143,236.92

29,651,294.82

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิ
บวก (หัก) รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกาไรสุทธิเป็น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายการขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์จากการดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลดลง(เพิ่มขึน้ )ในลูกหนี้
ลดลง(เพิ่มขึน้ )ในวัสดุคงเหลือ
ลดลง(เพิ่มขึน้ )ในรายได้คา้ งรับ
ลดลง(เพิ่มขึน้ )ในค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
ลดลง(เพิ่มขึน้ )ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)ในเช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ขนึ้ เงิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง)ในเจ้าหนี้
เพิ่มขึน้ (ลดลง)ในค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เพิ่มขึน้ (ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลดลง(เพิ่มขึน้ )ในเงินลงทุน
รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ซื้ออาคาร และครุภัณฑ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

หมายเหตุ

8
9

2556

หน่วย : บาท
2555

3,143,236.92

29,651,294.82

2,003,094.00
74,006.36
(1,207,869.47)
4,012,467.81

2,459,678.72
(810,113.81)
31,300,859.73

(25,202.80)
(143,173.24)
(142,294.86)
41,916.50
-

(62,546.41)
(13,938.00)
(48,144.86)
60,000.00

(1,210,836.56)
38,782.00
(5,372,203.83)
219,845.04
(2,580,699.94)

(29,258.92)
5,537,660.40
(52,711.47)
36,691,920.47

(30,000,000.00)
1,207,869.47
(356,776.37)
(29,148,906.90)

29,723,038.45
810,113.81
(64,133.59)
(95,379.80)
30,373,638.87

(31,729,606.84)
114,304,245.57
82,574,638.73

67,065,559.34
47,238,686.23
114,304,245.57
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-7สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

หมายเหตุที่ 1

ความเป็นมา
สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา (องค์ ก ารมหาชน) (สคพ.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2544 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2544 โดยให้ จัด การศึกษาอบรมและค้นคว้า วิจัย เพื่อส่ ง เสริ มการค้ าและการพัฒ นา และด าเนิ นกิ จกรรมอื่ นที่
สอดคล้องกั บความตกลงว่าด้วยความร่วมมื อระหว่างรั ฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกั บ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา (องค์ ก ารมหาชน) (สคพ.) ตั้ ง อยู่ ที่ ชั้ น 8
อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเปิดดาเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 โดยมี
วัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชี ย ด้านการค้า ระหว่า งประเทศ การเงิน การคลั ง การลงทุน การพัฒ นา และสาขาอื่นที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้
บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒ น์และแนวทางการเปิด
เสรีทางการค้าต่าง ๆ
2. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและ
ความสามารถในการกาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และการกาหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าวได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นเอกภาพโดยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
4. เป็ นศู นย์ กลางจัด การฝึ กอบรม และกิ จกรรมเสริ ม ศั กยภาพต่ า ง ๆ ร่ วมกั บ ส านั กงานเลขาธิการ
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุที่ 2

สรุปนโยบายการบัญชี
2.1 นโยบายการบัญชีทั่วไป
รายงานการเงินนี้จัดทาขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 โดยมี รอบระยะเวลาบั ญชีตาม
ปีงบประมาณ คือเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า
รายงานการเงินนี้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายงานการเงิน
2.3 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รับรู้ตามมูลค่าที่ตราไว้
2. เงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินฝากธนาคารประเภทประจาที่ถึงกาหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
3. วัส ดุค งเหลือ แสดงในราคาทุนโดยวิธีเ ข้า ก่อนออกก่ อน (FIFO) หรือมูล ค่ าที่จะได้ รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ากว่า และเมื่อตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีของทุกปี จะปรับปรุงบัญชีวัสดุตามรายการที่ตรวจนับได้
เป็นวัสดุคงเหลือ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
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-84. อาคาร และครุภัณฑ์ รับรู้ตามราคาทุน และจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีราคาทุนต่อหน่วย
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ในกรณีที่ไม่อาจหาราคาทุนได้ให้ใช้ราคาตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งเป็นจานวนเงินที่จะ
สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชาระหนี้สินอันเป็นรายการที่เกิดขึ้นในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี ค วามรอบรู้ แ ละเต็ ม ใจในการ
แลกเปลี่ ย น และสามารถต่ อรองราคากั นได้ อย่ า งเป็ นอิ ส ระในลั กษณะของผู้ ที่ไม่ มี ความเกี่ยวข้องกัน
อาคาร และครุภัณฑ์ แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยใช้วิธี
เส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ประมาณอายุการใช้งาน (ปี)
ส่วนปรับปรุงสานักงาน
8-20
ครุภัณฑ์สานักงาน
10
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
5-10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3-5
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
8
ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่งสานักงาน
10
ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการโอนในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน คิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน
ที่เหลืออยู่ของครุภัณฑ์นั้น
5. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจาหน่ายสะสม ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจาหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3-5 ปี
2.4 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและภาระผูกพัน
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน
2.5 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับโอนเงิน
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรับรูต้ ามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
2.6 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานและค่าใช้จา่ ยอื่นจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
หมายเหตุที่ 3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2556
-

เงินสด
เงินฝากธนาคาร : กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
รวม

(108,635.00)
82,683,273.73
82,574,638.73

หน่วย : บาท
2555
1,000.00
114,303,245.57
114,304,245.57
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หมายเหตุที่ 4

เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย

-9-

เงินฝากธนาคารประเภทประจา 5 เดือน
เงินฝากธนาคารประเภทประจา 12 เดือน
รวม

2556
15,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00

หน่วย : บาท
2555
-

ณ วันที่ 30 กั นยายน 2556 สถาบั นระหว่า งประเทศเพื่อการค้ า และการพัฒ นา (องค์ การมหาชน)
มีเงินฝากธนาคารประเภทประจา 5 เดือน และ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 – 8.75 ต่อปี
หมายเหตุที่ 5

วัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงานลักษณะคงทน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุโสตทัศนูปกรณ์
วัสดุประชาสัมพันธ์
รวม
หมายเหตุที่ 6

2556
18,832.00
8,870.00
194,003.05
13,828.37
1,781.00
237,314.42

หน่วย : บาท
2555
18,832.00
5,798.48
183,990.20
14,025.14
56,585.10
279,230.92

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย

ค่าบริการเช่าพื้นที่วาง Server จ่ายล่วงหน้า
ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์จ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จ่ายล่วงหน้า
ค่าประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
ค่าบริการเว็บไซด์จ่ายล่วงหน้า
รวม
หมายเหตุที่ 7

2556
407,962.58
431,444.99
81,760.90
30,286.35
133,514.60
1,084,969.42

หน่วย : บาท
2555
355,342.89
429,177.14
42,299.30
28,890.00
86,086.85
941,796.18

เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

สลากออมสิน
รวม

2556
5,000,000.00
5,000,000.00

หน่วย : บาท
2555
-

เงิ นลงทุนระยะยาว ณ 30 กั นยายน 2556 จานวน 5,000,000.00 บาท เป็ นสลากออมสิ นพิเ ศษ
ครบกาหนด วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 มีระยะเวลา 3 ปี

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

115

- 10 -

หมายเหตุที่ 8 อาคาร และครุภัณฑ์ (สุทธิ) ประกอบด้วย
ราคาทุน
1-ต.ค.-55

เพิ่มขึ้น

หน่วย : บาท
ราคาสุทธิ

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ลดลง

30-ก.ย.-56

1-ต.ค.-55

เพิ่มขึ้น

ลดลง

30-ก.ย.-56

จากการจัดหา
ส่วนปรับปรุงสานักงาน
ครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

7,180,475.39

-

-

7,180,475.39

2,525,270.72

359,023.79

-

2,884,294.51

4,296,180.88

13,214,866.27

356,776.37

1,581,581.50

11,990,061.14

10,106,568.06

1,109,735.43

1,507,577.14

9,708,726.35

2,281,334.79

20,395,341.66

356,776.37

1,581,581.50

19,170,536.53

12,631,838.78

1,468,759.22

1,507,577.14

12,593,020.86

6,577,515.67

ราคาทุน
1-ต.ค.-54

เพิ่มขึ้น

หน่วย : บาท
ราคาสุทธิ

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ลดลง

30-ก.ย.-55

1-ต.ค.-54

เพิ่มขึ้น

ลดลง

30-ก.ย.-55

จากการจัดหา
ส่วนปรับปรุงสานักงาน
ครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

7,180,475.39

-

-

7,180,475.39

2,165,263.33

360,007.39

-

2,525,270.72

4,655,204.67

13,150,732.68

64,133.59

-

13,214,866.27

8,822,867.94

1,283,700.12

-

10,106,568.06

3,108,298.21

20,331,208.07

64,133.59

-

20,395,341.66

10,988,131.27

1,643,707.51

-

12,631,838.78

7,763,502.88
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หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย
ราคาทุน
1-ต.ค.-55
ระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น

เพิ่มขึ้น

ลดลง

30-ก.ย.-56

1-ต.ค.-55

รวมทั้งสิ้น

ลดลง

30-ก.ย.-56

-

-

115,176.94

115,174.95

(0.01)

-

115,174.94

2.00

3,137,446.03

-

65,671.25

3,071,774.78

2,569,468.54

534,334.79

65,669.25

3,038,134.08

33,640.70

3,252,622.97

-

65,671.25

3,186,951.72

2,684,643.49

534,334.78

65,669.25

3,153,309.02

33,642.70

1-ต.ค.-54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพิ่มขึ้น

115,176.94

ราคาทุน
ระบบคอมพิวเตอร์

หน่วย : บาท
ราคาสุทธิ

ค่าตัดจาหน่ายสะสม

เพิ่มขึ้น

หน่วย : บาท
ราคาสุทธิ

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ลดลง

30-ก.ย.-55

1-ต.ค.-54

เพิ่มขึ้น

ลดลง

30-ก.ย.-55

115,176.94

-

-

115,176.94

115,174.95

-

-

115,174.95

1.99

3,042,066.23

95,379.80

-

3,137,446.03

1,753,497.33

815,971.21

-

2,569,468.54

567,977.49

3,157,243.17

95,379.80

-

3,252,622.97

1,868,672.28

815,971.21

-

2,684,643.49

567,979.48
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เงินเดือนและค่าจ้าง
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
เงินรางวัลประจาปี
รวม

2556
8,831,213.15
517,126.22
785,278.05
413,578.67
1,030,395.00
11,577,591.09

หน่วย : บาท
2555
10,612,572.00
609,829.64
749,751.81
320,599.88
12,292,753.33

2556
34,674,938.06
679,534.52
35,354,472.58

หน่วย : บาท
2555
36,929,865.70
543,814.87
37,473,680.57

2556
359,023.79
1,109,735.43
534,334.78
2,003,094.00

หน่วย : บาท
2555
360,007.39
1,283,700.12
815,971.21
2,459,678.72

หมายเหตุที่ 14 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ประกอบด้วย

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
หมายเหตุที่ 15 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ประกอบด้วย

ค่าเสื่อมราคา – ส่วนปรับปรุงสานักงาน
ค่าเสื่อมราคา – ครุภัณฑ์
ค่าตัดจาหน่าย – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม

หมายเหตุที่ 16 การจัดประเภทรายการบัญชีและรูปแบบแสดงรายการใหม่
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ได้จัดประเภทบัญชีบางรายการเพื่อประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งได้แสดงรายการรูปแบบใหม่ตามรูปแบบรายงานการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐ
- 14 -

หมายเหตุที่ 17 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

1. สัญญาจ้างดาเนินงานวิจัย โครงการวิจัย “การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน
ในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS Economic Corridors)” เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น (AEC) กั บ มหาวิทยาลั ย กรุ งเทพ โดย สถาบันนานาชาติ เ พื่อเอเชี ย แปซิ ฟิกศึ กษา สั ญ ญาเลขที่ 28/2556
วันที่เริ่มสัญญา 15 มีนาคม 2556 วันที่สิ้นสุดสัญญา 29 กันยายน 2556 เป็นวงเงินจานวน 2,900,000.00 บาท ชาระแล้ว
เป็นจานวนเงิน 1,740,000.00 บาท คงเหลือตามสัญญาที่ต้องจ่ายชาระอีก จานวนเงิน 1,160,000.00 บาท
2. สัญญาจ้างดาเนินงานวิจัย โครงการวิจัย “การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก” กับ สถาบัน
การขนส่ ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย สั ญญาเลขที่ 34/2556 วันที่เ ริ่มสั ญญา 1 เมษายน 2556 วันที่สิ้นสุดสั ญญา
30 กันยายน 2556 เป็นวงเงินจานวน 1,350,000.00 บาท ชาระแล้วเป็นจานวนเงิน 810,000.00 บาท คงเหลือตามสัญญา
ที่ต้องจ่ายชาระอีก จานวนเงิน 540,000.00 บาท
3. สัญญาจ้างดาเนินงานวิจัย โครงการวิจัย “การพัฒนาการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศภายใต้
ข้อตกลง ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement)” เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) กั บ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย สั ญญาเลขที่ 35/2556 วันที่เริ่ มสัญ ญา 1 เมษายน 2556
วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2556 เป็นวงเงินจานวน 2,199,900.00 บาท ชาระแล้วเป็นจานวนเงิน 1,319,400.00 บาท
คงเหลือตามสัญญาที่ต้องจ่ายชาระอีก จานวนเงิน 880,500.00 บาท
4. สัญญาจ้างดาเนินงานวิจัย โครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการ
สิ่งแวดล้อม” กับ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญญาเลขที่ 36/2556
วันที่เริ่มสัญญา 1 เมษายน 2556 วันที่สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2556 เป็นวงเงินจานวน 2,100,000.00 บาท ชาระแล้ว
เป็นจานวนเงิน 1,260,000.00 บาท คงเหลือตามสัญญาที่ต้องจ่ายชาระอีก จานวน 840,000.00 บาท

