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1. ภาพรวมก าหนดการการประชุม 

ก าหนดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เก่ียวข้องอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 

โปรดตรวจสอบก าหนดการล่าสุดบนจอโทรทัศน์ภายในศูนย์ส่ือมวลชน 

 

สถานทีก่ารประชุม: ศูนยก์ารประชุมแหง่ชาติสิรกิิต์ิ 
 

วนัจนัทรท์ี ่14 พฤศจกิายน 2565  
09.00-12.00 น.  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคเพ่ือยกร่างเปา้หมาย

   กรุงเทพฯ ว่าดว้ยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

   และ เศรษฐกิจสีเขียว 

Hall 3 

13.30- 16.30 น.  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคเพ่ือยกร่างเปา้หมาย

   กรุงเทพฯ ว่าดว้ยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

   และ เศรษฐกิจสีเขียว 

Hall 3 

 

 

วนัพธุที่ 16 พฤศจิกายน 2565  

09.00-12.00 น. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ช่วงที่ 2 Hall 1-2 

15.00-15.30 น. การแถลงข่าวโดยประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ศูนย์ส่ือมวลชน 

19.00-21.00 น. งานเล้ียงอาหารค า่ต้อนรับรัฐมนตรีเอเปค Hall 3 

 

 

 

 

วนัองัคารที ่15 พฤศจิกายน 2565 

10.00-12.00 น. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ Hall 2 

14.00-17.00 น. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ช่วงที่ 1 Hall 1-2 

17.30-19.00 น.  งานเล้ียงต้อนรับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค   Plenary Hall 
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วนัพฤหสับดีที ่17 พฤศจิกายน 2565  
09.00 - 12.00 น.  การประชุมรัฐมนตรีเอเปคแบบเต็มคณะ ครั้งที่ 33       

   - การเติบโตอย่าง สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน 
Hall 1-2 

12.15 - 14.00 น. งานเล้ียงอาหารกลางวันเพ่ือเจรจาท างาน 

   - การฟื้นความเช่ือมโยงในภมูิภาค 
Hall 4 

14.30 - 17.30 น. การประชุมรัฐมนตรีเอเปคแบบเต็มคณะ ครั้งที่ 33     

   - การค้าและการลงทุนที่เปดิกว้างและยั่งยืน 
Hall 1-2 

17.45 - 18.00 น. แถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (รอยืนยัน) ศูนย์ส่ือมวลชน 

20.00 - 22.00 น.  งานเล้ียงอาหารค า่ ณ หอประชุมกองทัพเรือ  

 

วนัศุกรท์ี ่18 พฤศจกิายน 2565  
09.15 - 11.00 น.  การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 อย่างไม่

   เป็นทางการ ช่วงที่ 1 – การเติบโตอย่างสมดุล  

   ครอบคลุม และยั่งยืน 

Plenary Hall 2 

11.15 - 12.30 น. การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้น ากับแขกของ

   ประธาน 
Plenary Hall 3 

13.00 - 14.30 น. งานเล้ียงอาหารกลางวันระหวา่งผู้น ากับแขกของประธาน

   เพ่ือเจรจาท างาน 
Plenary Hall 1 

14.45 - 15.45 น.  การหารือระหว่างผู้น ากับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค Plenary Hall 3 

17.30 น.  การเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท 

ก าหนดการคูส่มรสของผูน้ าเขตเศรษฐกิจ  

08.00 - 14.00 น.  พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต าบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

วนัเสารท์ี ่19 พฤศจิกายน 2565  

09.15 - 11.15 น. การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29         

   อย่างไม่เป็นทางการ ช่วงที่ 2- การค้าและการลงทุนที่

   เปิดกว้างและยั่งยืน 

Plenary Hall 2 

11.30 - 11.45 น. การแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรี ศูนย์ส่ือมวลชน 
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2. ศูนยส์ือ่มวลชนและข้อปฏบิติัส าหรบัสือ่มวลชน 

 

2.1  ศูนยส์ื่อมวลชน 

2.1.1 ทีต้ั่ง 

ศูนย์ส่ือมวลชนต้ังอยู่ที่ศูนย์การประชุมแหง่ชาติสิรกิิต์ิ (ศูนยฯ์ สิริกิต์ิ) ช้ัน LG ฮอลล ์5-8 โดยผู้ที่ได้รับอนญุาตให้เข้า

พื้นที่จะมีเพียงส่ือมวลชนที่ลงทะเบียนสมบูรณ์และติดบัตรประจ าตัวส่ือมวลชนเทา่นัน้ (โปรดดูข้อ 2.2.2) 

ระหวา่งวนัที ่ 14 -15 พฤศจกิายน 2565 ส่ือมวลชนสามารถเดินทางมาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยรถแท็กซ่ี 

ยานพาหนะส่วนตัวเข้ามาส่งและระบบขนส่งมวลชน รวมทัง้ รถไฟใต้ดิน (MRT) สถานีศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

ทางออก 3 ทั้งนี ้สถานีดังกลา่วจะปิดทางเข้า-ออกระหว่างวันที ่16-19 พฤศจิกายน 2565 

ระหวา่งวนัที ่ 16 - 19 พฤศจกิายน 2565 ส่ือมวลชนสามารถเดินทางมาศูนย์ฯ สิริกิต์ิ โดยใช้บริการรถรับ-ส่งเท่านั้น 

(โปรดดูข้อ 2.2.9) 

ระหวา่งวนัที ่14 - 19 พฤศจกิายน 2565 ส่ือมวลชนสามารถเข้าบริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ สิริกิต์ิทางประตู (Gate) 2  จากนั้น

เข้าอาคารศูนย์ฯ สิริกิต์ิทางเข้า (Entrance) 1 (ฝ่ังถนนรัชดาภิเษก) 

 

2.1.2 เวลาในการปฏบิติังาน 

❖ วันจันทร์ที ่14 พฤศจกิายน 2565   06.00-22.00 น. 

❖ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565   06.00-22.00 น. 

❖ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565   06.00-22.00 น. 

❖ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565  06.00-24.00 น. 

❖ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565   06.00-24.00 น. 

❖ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจกิายน 2565   06.00-22.00 น. 
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2.1.3 การบรกิารภายในศูนยส์ือ่มวลชนประกอบด้วย 

❖ จุดให้บริการข้อมลูเกี่ยวกับก าหนดการส่ือ จุดให้บริการข้อมลูการประ ุชม APEC CEO Summit และข้อมูล

เกี่ยวกับส่ือ 

❖ ห้องฝ่ายเลขานุการศูนย์ส่ือมวลชนของฝ่ายไทย 

❖ พื้นที่ท างานส่ือมวลชน พร้อมเครื่องคอมพวิเตอร์ ปริ้นเตอร ์พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องถ่าย

เอกสาร จุดปลั๊กอินให้บริการแก่ส่ือมวลชนที่ใช้คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 

❖ จอโทรทัศน์แสดงก าหนดการลา่สุด ถา่ยทอดสด การกลา่วเปิดการประชุมตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการฉายซ า้ 

❖ บูธส่ือมวลชน 

❖ ห้องตรวจอุปกรณ์และพกัรอส าหรับส่ือมวลชนที่จะเข้าเก็บภาพในก าหนดการประชุม 

❖ พื้นที่สันทนาการของส่ือมวลชน 

❖ พื้นที่รับประทานอาหารส่ือมวลชน 

❖ พื้นที่แถลงข่าว 

❖ ศูนย์การถ่ายทอดสด 

❖ พื้นที่ส าหรับการรายงานสดและการสัมภาษณ์พร้อม backdrop จ านวน 5 จุด และ 

❖ นิทรรศการพันธมิตรการประชาสัมพันธ์การเป็นเจา้ภาพของไทยปี 2565 

❖ คลังวีดิโอจากการถา่ยทอดการกล่าวเปิดการประชุม 

❖ ห้องละหมาด 

❖ ห้องพยาบาล 

❖ อินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) อตัราความเร็ว 50 Mbps/50 Mbps. 

❖ ด้วยความห่วงกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ขอแนะน าให้ส่ือมวลชนหลีกเลี่ยงการเช่ือมสาย LAN กับ

คอมพิวเตอรแ์บบพกพา 

 

คลงัภาพและวดิีโอ และข่าวการประชุม 

❖ ส่ือมวลชนสามารถดาวน์โหลดภาพผา่นเว็บไซต์ www.APEC2022.go.th  และ 

https://www.flickr.com/people/apec2022thailand/ 

❖ ส่ือมวลชนสามารถดาวน์โหลดวดีีโอบรรยากาศการประชุมส าคญัได้ที่ https://theshot.mcot.net/apec-

2022/ 

❖ ข่าวการประชุมและเอกสารอื่น ๆ ส าหรับส่ือมวลชนจะเผยแพร่ลงใน www.APEC2022.go.th           

(หัวข้อ Media Resources) 

 

 

 

http://www.apec2022.go.th/
https://www.flickr.com/people/apec2022thailand/
https://theshot.mcot.net/apec-2022/
https://theshot.mcot.net/apec-2022/
http://www.apec2022.go.th/
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คลปิวดิีโอจากช่วงการกลา่วเปดิการประชุม 

❖ ส่ือมวลชนสามารถติดตามก าหนดการถ่ายทอดสัญญาณสดของการกล่าวเปดิการประชุมที่ก าหนดไวไ้ปยัง

ศูนย์ส่ือมวลชนและการฉายซ ้าทางจอโทรทัศน์ภายในศูนย์ส่ือมวลชน ซ่ึงสามารถดึงสัญญาณผา่นสาย HD-

SDI ได้ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดคลิปวีดิโอดังกล่าวได้จากระบบ cloud server ในศูนย์ส่ือมวลชน 

 

ศูนยก์ารถา่ยทอดสด 

❖ บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ข่ายในการถา่ยทอดสดพิธีเปิดการประชุมผู้น าเขต

เศรษฐกิจเอเปคครัง้ที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้พิธีปิดและการส่งมอบต าแหน่งเจ้าภาพเอเปค 

(หากมี) และการแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรี และเปน็ผู้ให้บริการด้านการถ่ายทอดสัญญาณที่ศูนย์การ

ถ่ายทอดสดภายในศูนย์ส่ือมวลชน โดยจะให้บริการ ดังนี้ 

 

1. Dropouts 

 Dropouts HD-SDI (1080/50i) จ านวน 50 สาย พร้อมเสียง ส าหรับส่ือมวลชนทีไ่มไ่ด้ใช้บริการบูธ

ส่ือมวลชน โดยจะให้บริการตามเวลาที่ก าหนดโดยศูนย์การถ่ายทอดสด  

 

2. พืน้ทีส่ าหรบัการรายงานสดและการสมัภาษณ ์

 พื้นที่ส าหรับการรายงานสดและการสัมภาษณจ์ านวน 10 จุด (IP transmission) รอบพ้ืนที่ท างาน

ส่ือมวลชน ให้บริการโดยไมม่ีค่าใช้จ่ายผ่านการลงทะเบียน โดยจะมีพืน้ที่ส าหรับการรายงานสดและการสัมภาษณ์

พร้อมอุปกรณ์เสริมให้บริการ ดังนี้ 

❖ EFP Camera System 

❖ กล้องพร้อมขาต้ัง 

❖ ระบบไฟ 

❖ ไมโครโฟน 

❖ เจ้าหนา้ที ่

 

3. จดุสง่สญัญาณ 

ส่ือมวลชนจะต้องน าอุปกรณ์บนัทึกภาพ (VTR) หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงอื่นๆ มาด้วยตนเอง 

ในการใช้บริการส่งสัญญาณ โดยจะต้องยนืยันการใช้บริการและบริการทดสอบสัญญาณ ล่วงหน้า 24 ช่ัวโมง 
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4. บธูสือ่มวลชน 

ส่ือมวลชนสามารถจองใช้บูธส่ือมวลชนขนาด 15 ตารางเมตร พร้อมประตูล็อคและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ดังนี้ 

❖ อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ (220V/50Hz 5 AMP) และระบบไฟพื้นฐาน 

❖ โต๊ะ 1 ตัว (0.75 x 1.8 เมตร) และเกา้อี ้4 ตัว 

❖ โทรทัศน์ขนาด 43 นิ้ว 1 เครื่อง 

❖ อินเตอร์เน็ต/สายแลน (ความเรว็ภายในประเทศ 800 Mbps/ความเร็วระหว่างประเทศ 400 

Mbps)  

❖ จุด dropout (HD-SDI format (1080/50i)) และจุดรับคลงัภาพและวีดิโอจากการประชุม 

 

5. บรกิารคลาวด์ (Cloud services) 

❖ ภาพและวีดิโอจากการประชุมจะอยู่ในระบบคลาวด์ 24 ช่ัวโมงหลังจากเผยแพร่ผ่านระบบแชร ์

(Pool Feed) ซ่ึงสามารถเข้าถึงได้ทั้งด้านในและด้านนอกศูนยก์ารถ่ายทอดสดที่ 

https://theshot.mcot.net/apec-2022/  

 

 6. การสง่สญัญาณดาวเทยีม 

❖ MCOT ด้วยความร่วมมอืของบรษัิท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) จะส่งสัญญาณ

ดาวเทียมทางเดียว (unilateral satellite transmission) ใหส้ านักข่าวที่ประสงค์รับสัญญาณ 

โดยมีค่าใช้จา่ยและต้องจองลว่งหน้าก่อนอยา่งน้อย 24 ช่ัวโมง 

❖ เจ้าหนา้ที่กรมสารนิเทศได้เวียนข้อความแจ้งรายละเอียดการจองบูธส่ือมวลชนทางอีเมล ซ่ึงปิดรับ

เมื่อวันที ่24 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ บูธส่ือมวลชนได้รับการจัดสรรตามล าดับการจองเนื่องจากพืน้ที่

มีจ ากัด 

❖ กรุณาศึกษารายละเอียดของส่ือเจ้าภาพ ดังนี้ 
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เต้าเสียบ 
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หากมีค าถามหรือสนใจจองอุปกรณ์เพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ MCOT ดังนี ้

 

1. นางสาวสุดธิดา ตียะไพบูลย์สิน 

    โทร. 0817524898 

   E-mail: sudtida.ti@mcot.net  

2. นางสาวริดา โสรัตน ์

    โทร. 0945466774 

     E-mail: warida.so@mcot.net  

3. นางวิภาตา วิบูลย์เสข  

    โทร. 0891114652 

    E-mail: vipata.ru@mcot.net 

4. นายศรชัย ศิวะศิริยางกูร  

    โทร. 0860720223 

    E-mail: sornchai.si@mcot.net 

 

 

หอ้งบรรยายสรปุสือ่มวลชน 

❖ พื้นที่แถลงข่าวในศูนย์ส่ือมวลชนส าหรับผูน้ า รัฐมนตรี หรือผู้แทน มคีวามจ ุ200 ที่นั่ง พร้อมด้วย

โพเดียม และระบบเสียง  

❖ ห้องแถลงข่าวย่อย 2 หอ้งในศูนย์ส่ือมวลชน รองรับได้ 50 ทีน่ั่ง พร้อมด้วยโพเดียม และระบบ

เสียง  

❖ พื้นที่แถลงข่าว ห้อง 103 ส าหรบัผู้น าหรือรฐัมนตรี (ส าหรับระดับรัฐมนตร ีวันที ่15 - 17 

พฤศจกิายน 2565 เท่านัน้) 

❖ การแถลงข่าวประจ าวัน โดยผูแ้ทนจากส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ 

หรือหน่วยงานอื่น  จะจดัข้ึนที่ห้องแถลงข่าวย่อย  

 

 

 

 

mailto:sudtida.ti@mcot.net
mailto:warida.so@mcot.net
mailto:vipata.ru@mcot.net
mailto:sornchai.si@mcot.net
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2.2 ข้อปฏบิติัส าหรบัสือ่มวลชน 
 

2.2.1 ประเภทของสือ่มวลชน 
 

❖ “สื่อเจ้าภาพ” (Host Media) หมายถึงช่างภาพและวีดิโอของเจ้าภาพผู ้จ ัดการประชุม ซ่ึงจะ

ถ่ายภาพและวีดิโอของทุกก าหนดการในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 และการ

ประชุมที่เกี่ยวข้อง ส่ือเจ้าภาพจะคัดเลือกภาพและวีดิโอของการประชุมส าหรับส่ือมวลชนอื่น ๆ 

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.APEC2022.go.th และระบบแชร์ภายในศูนย์ส่ือมวลชน 

 

❖ “สื่อทางการ” (Official Media) หมายถึงส่ือที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะผู้แทนทางการของแต่ละ

ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และ

ลงทะเบียน พร้อมแจ้งรายละเอียดให้กระทรวงการต่างประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือคณะ

ผู้แทนของเขตเศรษฐกิจนั้น ๆ โดยส าหรับก าหนดการส่ือมวลชนที่จ ากัดผู้เข้าร่วม ส่ือทางการ

ประจ าเขตเศรษฐกิจ 2 คน จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศ และส าหรับก าหนดการ

ส่ือมวลชนที่ไม่อนุญาตให้ส่ือทางการเข้า สามารถขอรับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้จากส่ือ

เจ้าภาพผ่านระบบแชร์ภายในศูนย์ส่ือมวลชนและระบบคลาวด์ 

 

❖ “สื่อทั้งหมด” (All Media)  หมายถึงส่ือเจ้าภาพ ส่ือทางการ และส่ือมวลชนอื่น ๆ ที่ลงทะเบียน

และถือบัตรประจ าตัวส่ือ โดยรวมถึงทั้งช่างภาพ ช่างวีดิโอ และผู้ส่ือข่าว 

 

❖ “ผู้ประสานงานประจ าคณะสื่อทางการ” (MLO) หมายถึงเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ไดร้ับ

มอบหมายให้ประสานก าหนดการการท าข่าวส าหรับส่ือทางการของแต่ละคณะ ทั้งนี้ ส่ือมวลชนที่

สนใจท าข่าวนอกเหนือจากก าหนดการทางการที่ระบุไว้ล่วงหน้า เช่น การหารือทวิภาคี ที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับไทย การสัมภาษณ์ผู้แทนเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประชุม และการบรรยายสรุปส่ือมวลชนโดย

ผู้น าหรือผู้แทนระดับสูงอื่น ๆ ของเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประชุม สามารถติดต่อผู้ประสานงาน

ประจ าคณะส่ือทางการ 
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2.2.2 การรบับตัรสือ่มวลชน 

❖ ส่ือมวลชนทุกทา่นที่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียน ต้องรับบัตรส่ือมวลชนเพือ่เข้าพื้นที่ศูนย์ฯ 

สิริกิต์ิ โดยสถานที่รับบัตรฯ ได้แก ่

o วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น.  

▪ พื้นที่บริเวณประชาสัมพนัธ์ช้ันที ่1 กระทรวงการต่างประเทศ           

443 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 22004, 22013, 22026 

o ระหว่างวนัที่ 14 - 19 พฤศจิกายน ระหวา่งเวลา 08.30 - 17.00 น.  

(วันที่ 13 พฤศจกิายน ระหวา่งเวลา 13.00 - 17.00 น.) 

▪ โรงแรม Modena by Fraser Bangkok ถนนพระราม 4 (ตรงข้ามกับศูนยฯ์ 

สิริกิต์ิ)  

▪ หมายเลขโทรศัพท์  063 515 5398 (นางสาวนัชญา สายพันธ์ )  

065 924 6247  (นางสาวเพญ็ประไพ มะยมรัฐ ) 

❖ หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง (กรณีรับบัตรด้วยตนเอง) 

o หลักฐานการได้รับอนุมัติการลงทะเบียน (หนา้ screenshot หรอืพิมพ์หนา้ระบบ

ลงทะเบียน ทีไ่ด้รับสถานะ “Done” ในระบบแล้ว) 

o บัตรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (ตัวจริง) 

❖ หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง (กรณีมีผู้รับบัตรแทน) 

o หลักฐานการได้รับอนุมัติการลงทะเบียน  

o ส าเนาบตัรประชาชนของส่ือมวลชนเจ้าของบัตร (พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

o ส าเนาบตัรประชาชนของผู้รับบัตรแทน (พร้อมลายเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง)  

❖ กรุณาสวมบตัรส่ือมวลชนตลอดเวลาในพื้นที่ศูนย์ฯ สิริกิต์ิ และไม่สามารถใช้บัตรส่ือมวลชน    

แทนกนัได้ ทั้งนี ้จะไม่มกีารลงทะเบียนหน้างานส าหรับส่ือมวลชน  

 

2.2.3 จดุรวมพลสือ่มวลชน 

❖ ส่ือมวลชนที่สามารถเข้าร่วมท าข่าวในห้องประชุมตามก าหนดการที่เปิดให้ท าข่าวต้องรวมพลอย่าง

น้อย 90 นาทีกอ่นก าหนดการ ในจุดที่ก าหนดภายในศูนยส่ื์อมวลชน โดยเจา้หนา้ที่ศูนย์ส่ือมวลชน

จะเป็นผูน้ าพาคณะส่ือมวลชนไปยังสถานที่ประชุมตามก าหนดเวลาและล าดับที่ระบุล่วงหน้า และพา

คณะกลับมายังศูนย์ส่ือมวลชน   

❖ ทั้งนี้ อุปกรณ์บันทึกภาพนิง่และวีดิโอจะต้องผา่นการตรวจกอ่นการท าข่าวทุกก าหนดการ 
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2.2.4 ก าหนดการบรรยายสรปุ 

❖ โปรดตรวจสอบก าหนดการบรรยายสรุปส่ือมวลชนรายวนัโดยผูแ้ทนส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือ

กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งการพบปะส่ือมวลชน/แถลงข่าวโดยผู้น าหรือผูแ้ทนระดับสูงอื่น ๆ ของ

เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประชุม บนจอโทรทัศน์ภายในศูนย์ส่ือมวลชน ทั้งนี้ การอนญุาตให้ส่ือมวลชน

เข้าร่วมก าหนดการดังกลา่วข้ึนอยู่กับเขตเศรษฐกิจนั้นๆ  

 

2.2.5 การแต่งกาย 

❖ ส่ือมวลชนทุกท่านควรแต่งกายสุภาพตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในศูนย์ส่ือมวลชน พื้นที่พักรอของ

ส่ือมวลชน และสถานที่ประชุม 

 

2.2.6 มาตรการเกีย่วกบัโควดิ-19  

❖ ส่ือมวลชนควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในศูนย์ฯ สิริกิต์ิ และในสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วง

สัปดาห์การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค 

❖ ส่ือมวลชนต้องตรวจคัดกรองโควิดแบบ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเองในช่วงเช้าก่อนเข้า

สถานที่จัดการประชุมฯ เป็นครั้งแรก และทุก 48 ชั่วโมงหลังจากนั้น (ตามความเหมาะสม) กรุณา

แสดงผลการตรวจ ATK ก่อนที่จะรับสติกเกอร์เพื่อประทับบนบัตรประจ าตัวส่ือมวลชนของท่าน 

 

2.2.7 อาหารและเครือ่งด่ืม 

❖ ส่ือมวลชนศูนย์ส่ือมวลชนจะจัดอาหารวา่ง น า้ด่ืม อาหารกลางวัน อาหารค ่า และเครื่องด่ืมให้บริการ

ส าหรับส่ือมวลชนที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจ าตัวส่ือมวลชน 

 

2.2.8 ทีพ่กั 

❖ ส่ือมวลชนต้องรับผิดชอบการจองที่พักด้วยตนเอง ทั้งนี้ อาจได้รับส่วนลดเมื่อจองที่พักโดยใส่โค้ด 

“APEC2022TH” ที ่https://www.agoda.com/apec2022thailand 
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2.2.9 บรกิารรถรบั-สง่ 

❖ บริการรถรับ-ส่งระหวา่งวนัที ่16 – 19 พฤศจกิายน 2565 แบง่เป็นสองเส้นทาง ได้แก ่

o BTS อโศก - โรงแรม Modena by Fraser Bangkok - QSNCC - BTS อโศก 

o MRT คลองเตย - QSNCC –MRT คลองเตย 

❖ โดยมีเวลาให้บริการ ดังนี ้

o วนัที ่16 พฤศจกิายน ระหว่าง 07.00-22.30  น. ทกุ 15 นาท ี

o วนัที ่17 - 18 พฤศจกิายน ระหว่าง 05.00 - 00.30 น. ทุก 15 นาท ี

o วนัที ่19 พฤศจกิายน ระหวา่ง 05.30 - 16.00 น. ทกุ 15 นาท ี

 

 2.2.10 บตัรน ารถเข้าศูนยฯ์ สริกิต์ิิ 

❖ ส่ือมวลชนสามารถแจ้งความประสงค์รับบัตรน ายานพาหนะเข้าศูนย์ฯ สิรกิิต์ิ ส านักข่าวละ 2 ใบ เพื่อติด

บริเวณยานพาหนะเมือ่น าเข้าบริเวณพื้นที่ประชุมระหวา่งวนัที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถ

น ายานพาหนะมาจอดส่งผู้ส่ือข่าวได้ที่ทางเข้าอาคารประตู 1 ทัง้นี้ กรุณามอบหมายผู้ถอืใบอนญุาตให้

ชัดเจนเพื่อติดต่อประสานงานเมือ่จ าเป็นเร่งด่วน 

❖ บัตรน ารถเข้าฯ ใช้ได้กับยานพาหนะประเภท 4 ล้อ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ และรถ SUV         

ไม่รวมรถส่งสัญญาณ OB รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะขนาดใหญ่ 

❖ สามารถรับบัตรน ารถเข้าฯ ได้ทีบ่ริเวณประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถ.ศรีอยุธยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ประชาสัมพนัธ์ ฝ่ังพระราม 6)                       

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น. และระหว่างวนัที่ 13 – 15 พฤศจกิายน 2565 ที่

โรงแรม Modena by Fraser Bangkok ตามช่วงเวลาเดียวกบัการรับบัตรส่ือมวลชน 

❖ กระทรวงการต่างประเทศขอสงวนสิทธ์ิการออกบัตรน ารถเข้าฯ ตามเหมาะสม 
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3. ก าหนดการสือ่มวลชน 

 

โดยที่มีพื้นที่จ ากัดและเหตุผลด้านความปลอดภัยการเข้าท าข่าวตามก าหนดการที่อนุญาตส่วนใหญ่ จะจ ากัด

เฉพาะช่างภาพนิ่งและวีดิโอเท่านั้น ในกรณีที่มีส่ือมวลชนเป็นจ านวนมากและสถานที่การประชุมมีพื้นที่จ ากัด ผู้จัดจะ

อนุญาตให้เฉพาะส่ือเจ้าภาพ หรือส่ือเจ้าภาพและส่ือทางการเข้าท าข่าวเท่านั้น โดยจะแชร์ภาพข่าวให้ส่ือมวลชนอื่นผ่าน

ระบบ dropouts และ flickr 

 

3.1 การประชุมผูน้ าเขตเศรษฐกจิเอเปคครัง้ที่ 29 และการประชุมทีเ่กีย่วข้อง 
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กรุณาตรวจสอบก าหนดการล่าสุดที่ศูนย์ส่ือมวลชน 

* ส่ือมวลชนที่สามารถเข้าร่วมท าข่าวในห้องประชุมได้ต้องรวมพลอย่างน้อย 90 นาทีก่อนก าหนดการในจุดที่

ก าหนดภายในศูนย์ส่ือมวลชน 

 

3.2 ก าหนดการคู่สมรส 

 

 

3.3 การสมัภาษณแ์บบ Doorstep 

ส่ือมวลชนสามารถร่วมท าข่าวโดยการสัมภาษณแ์บบ Doorstep ได้ในพื้นที่ท่ีจัดสรรไว้ในบริเวณสถานที่

ประชุม โดยสามารถติดตามก าหนดการและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ศูนย์ส่ือมวลชน 
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3.4 ระบบการลงทะเบยีนออนไลน ์

การลงทะเบียนในก าหนดการส่ือมวลชนทีจ่ าเปน็ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหนา้ การสัมภาษณ์ doorstep การใช้พื้นที่

ส าหรับการรายงานสด จะด าเนนิการผา่นระบบการลงทะเบียนออนไลน ์ สามารถรับข้อมูลและข้อแนะน าในการใช้ระบบ

ดังกลา่วได้ที่ศูนย์ส่ือมวลชน 

 

3.5 ก าหนดการเดินทางถงึและออกจากประเทศไทยของผูน้ าทีม่าเข้ารว่มการประชุม 

โดยที่มีพื้นที่จ ากัดและด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย การร่วมท าข่าวการเดินทางถึงและออกจากประเทศไทยของผู้น าฯ 

ภายในพื้นที่หวงหา้มของทา่อากาศยานจะจ ากดัส าหรบัส่ือเจ้าภาพและส่ือทางการของแต่ละเขตเศรษฐกิจที่เข้ารว่มการประชุม

ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (ช่างภาพนิ่งและช่างภาพเคลื่อนไหวอย่างละ 1 คน) 

โดยส่ือเจ้าภาพและส่ือทางการจะสามารถเก็บภาพตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผู ้น าลงจากเครื่องบินและข้ึนรถยนต์ที่จ ัดไว้ให้           

และนับตั้งแต่ผู้น าลงจากรถยนต์และเดินข้ึนเครื่องบิน ส่ือมวลชนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับภาพถ่ายและวีดิโอได้จากศูนย์

การถ่ายทอดสดภายในศูนย์ส่ือมวลชน 
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4. แผนผงัศูนยส์ือ่มวลชน 
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5. ข้อมลูการติดต่อ 
ศูนยส์ือ่มวลชน 

นายธาน ีแสงรัตน ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปฏิบัติหนา้ที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 

โทร. 0829542106 

 

นายณัฐภาณุ นพคุณ       

รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รกัษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศและ      

รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 

โทร.0638306618  

(ส าหรับโฆษกเขตเศรษฐกิจเอเปคในเรื่องนโยบายส่ือมวลชนและก าหนดการส่ือเทา่นัน้) 

E-mail: Natapanu.n@mfa.go.th 
 

นายธนวัต ศิริกุล       

รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 

โทร. 0993615495 (เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในศูนยส่ื์อมวลชนเท่านัน้) 

E-mail: Thanawat.s@mfa.go.th   

 

ก าหนดการสือ่มวลชน 

นางสาวธัชพร สุนทราจารย์       

ผู้อ านวยการกองการส่ือมวลชน 

โทร. 0965395595 

E-mail: Tachaphorn.s@mfa.go.th  
 

นายภาโณตม์ ปรีชญานุต       

นักการทูตช านาญการ (ท่ีปรึกษา) 

โทร.0935293591 

E-mail: Panote.p@mfa.go.th  

 

การแถลงข่าว 

นางมาระตี นะลิตา อันดาโม       

ผู้อ านวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว 

โทร. 0955676097 

E-mail: Maratee.n@mfa.go.th  

mailto:Natapanu.n@mfa.go.th
mailto:Thanawat.s@mfa.go.th
mailto:Tachaphorn.s@mfa.go.th
mailto:Panote.p@mfa.go.th
mailto:Maratee.n@mfa.go.th
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การลงทะเบยีนสือ่ 

นายพีรภัทร บญุศรีโรจน์       

นักการทูตช านาญการ 

โทร. 0838287570 

E-mail: Peerapat.b@mfa.go.th  
 

นายณศักต์ พงษ์ศร ี

นักการทูตปฏิบัติการ 

โทร. 0809036222 

E-mail: Nasak.p@mfa.go.th  

 

ผูป้ระสานงานประจ าคณะสือ่ทางการ 

นางสาวศิรินธรา อัตถากร       

นักการทูตช านาญการพิเศษ 

โทร. 0891222475 

E-mail: Sirindara.a@mfa.go.th  
 

นางสาวเชาวน ีตังวงศ์ประเสริฐ       

นักการทูตช านาญการพิเศษ 

โทร. 0897704740 

E-mail: Chaowanee.t@mfa.go.th  

 

 

  

mailto:Peerapat.b@mfa.go.th
mailto:Nasak.p@mfa.go.th
mailto:Sirindara.a@mfa.go.th
mailto:Chaowanee.t@mfa.go.th
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6. โครงการทศันศึกษาส าหรบัสือ่มวลชน 

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนส่ือมวลชนที่สนใจร่วมส ารวจแหลง่ท่องเที่ยวและวฒันธรรมในกรุงเทพฯ พร้อม

เรียนรู้วิถีชีวิตล ้าสมัยตามแบบฉบับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกจิหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ผา่นโครงการ

ทัศนศึกษาส าหรับส่ือมวลชน โดยไมเ่สยีค่าใช้จา่ย และสนับสนนุโดยหน่วยงานพันธมิตรด้านการประชาสัมพนัธ์การเป็น

เจ้าภาพเอเปคของไทย ดังนี ้

 

6.1 กระทรวงการตา่งประเทศ รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.)  

    บรษิทั พลงังานบรสิทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั อ ีสมารท์ ทรานสปอรต์ จ ากดั / ไอคอนสยาม 

 - จัดกิจกรรมล่องแม่น ้าเจ้าพระยาและกิจกรรมเชิงวฒันธรรมที่ไอคอนสยาม, โดยเรือไฟฟ้า E-Smart 

              วันที ่15 พ.ย. 2565 เวลา 17.30 - 22.00 น. ส ารองที่นั่งที ่kanisapol.s@mfa.go.th  

 

6.2 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

- จัดกจิกรรมศูนยก์ารเรียนรู้ Metro Forest Learning Center  

         วันที ่14 พ.ย. 2565 ส ารองทีน่ั่งที่ chakariya.c@mfa.go.th    

 

6.3 บรษิทั แมกโนเลยี ควอลติี ้ดีเวลอ็ปเมน้ต ์คอรป์อเรช่ัน จ ากดั (MQDC)  

- จัดดูงานศูนย์วิจัยและนวตักรรมส าหรับความยัง่ยืน ที่อาคารส านัก ถ. ราชด าริ       

  วันที่ 15 พ.ย. 2565 (ช่วงบา่ย)  

- The Forestias ซ่ึงเป็นแมแ่บบเขตป่าเพื่อการพัฒนาแหล่งชุมชนที่ยังยนืในอาเซียน  

  วันที่ 14 พ.ย. 2565 (ช่วงบา่ย)  

  ส ารองที่นัง่ที่ https://mqdc.link/apec2022  หรือ vorakan.c@mfa.go.th  

 

6.4 กลุม่บรษิทับางจาก  

           - จัดการศึกษางานเรือ่งโรงกลั่น  

   วันที่ 15 พ.ย.2565 (ช่วงเช้า) ส ารองทีน่ั่งที ่kanisapol.s@mfa.go.th  

 

6.5 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากดั (มหาชน)  

           - จัดดูงาน Amata City ชลบุรี หัวข้อ Industrial Real Estate in Thailand’s EEC  

   วันที่ 16 พ.ย. 2565 ส ารองที่นั่งที่ kanisapol.s@mfa.go.th  

 

 

 

 

mailto:kanisapol.s@mfa.go.th
mailto:chakariya.c@mfa.go.th
https://mqdc.link/apec2022
mailto:vorakan.c@mfa.go.th
mailto:kanisapol.s@mfa.go.th
mailto:kanisapol.s@mfa.go.th
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7. ข้อมลูเกีย่วกบัการเปน็เจา้ภาพเอเปคของไทย 
 

7.1 แนวคิดหลกั 

แนวคิดหลักในการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของประเทศไทย คือ “Open. Connect. Balance.” หรือ 

“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เช่ือมโยงกัน สู่สมดุล” เพราะไทยเช่ือว่าโลกต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์และปรับตัวเพื่อมุ่งสู่

เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในยุคหลังโควิด-๑๙ จึงได้น าตัวแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศ  

ซ่ึงประกอบด้วยแนวทางหลักแห่งความยั่งยืนสามประการเพื่อสร้างแนวทางที่เป็นองค์รวมและมีความสมดุลมากข้ึน 

อันจะช่วยบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม หัวใจส าคัญของตัวแบบเศรษฐกิจ BCG คือการ

รณรงค์ให้ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ “การสร้างสมดุลในทุกสรรพส่ิง” และตอกย ้าความพยายามของนานาประเทศ

ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผสานความพยายามดังกล่าวเพื่อร่วมกันก้าวสู่ความส าเร็จ

ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวแบบเศรษฐกิจ BCG จึงเป็นสมรรถนะส าคัญในการขับเคลื่อนประเด็นที่ไทยมุ่ง

ผลักดันในฐานะเจ้าภาพเอเปค 

 

 

เปดิกวา้งสูท่กุโอกาส - สง่เสรมิการค้า การลงทนุทีเ่สรแีละเปดิกวา้ง 

แนวคิดดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุน อาทิ การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การลดอุปสรรค

ทางการท าธุรกิจและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย รวมถึงการน าความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย -แปซิฟิก 

(FTAAP) มาหารือใหม่ในบริบทยุคหลัง โควิด-๑๙ เพื่อส่งเสริมการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจสมาชิก

เอเปค ที่โอบรับความท้าทายใหม่ ๆ ทางการค้า อาทิ e-Commerce และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงขยายการสร้าง     

ขีดความสามารถของเขตเศรษฐกิจสมาชิก 
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เช่ือมโยงในทกุมติิ - สรา้งความเช่ือมโยงในภมูภิาค 

แนวคิดดังกลา่วมุ่งส่งเสริมการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อ ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและ

บริการ เพิม่พูนการลงทุนสาขาความมั่นคงทางสุขภาพ สนับสนุนความคลอ่งตัวของธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็ใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเร่งสร้างการเช่ือมโยงในภูมภิาค 

 

 

สมดุลในทกุด้าน 

แนวคิดสุดท้ายนี้  มุ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยศึกษาตัวแบบเศรษฐกิจ               

และแนวปฏิบัติที่ให้ความส าคัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายด้านส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ

อื่น ๆ ของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และมอบผลประโยชน์ให้ทุกคนอย่างเท่าทียม 
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7.2 ตราสญัลกัษณ ์

 

 

“ชะลอม” หรือตะกร้าสานท าจากไม้ไผ่ เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพ

เอเปคของไทย ส่ือถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยได้ดียิ่งด้วยลวดลายการถักทอที่แสดงให้เห็นความสร้างสรรค์ของ 

คนไทยในการคิดค้นหัตถกรรม เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบท้องถิ่นให้กลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทนทาน ในสมัยก่อน 

ชะลอมถูกใช้เป็นภาชนะบรรจุสินค้าและของขวัญเพื่อน าไปค้าขายหรือมอบให้แก่ผู้มาเยือน เปรียบเสมือนตัวแทนของ

การค้าเสรีและการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกัน นอกจากนี้ ชะลอมยังส่ือถึงการสอดประสาน เช่นเดียวกับเอเปคที่

เช่ือมโยงผู้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรม แต่มีความตั้งใจเดียวไว้ด้วยกัน เพื่อก้าวไปสู่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่แข็งแรง 

ยืดหยุ่น และครอบคลุม เพื่ออนาคตที่ดีของคนรุ่นถัดไป 

 

7.3 การประชุมและศูนยข่์าวทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับเรื่องความยั่งยืนในฐานะหลักประกันว่าจะไม่มีใครต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง จึงได้

จัดการประชุมเอเปคตลอดปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “การประชุมสีเขียว” ว่าด้วย

การ “ใช้น้อย” “ใช้ซ ้า” และ “น ากลับไปใช้ใหม่” เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถส่งต่อโลกที่ยั่งยืนและเขียวขจียิง่ข้ึน

ให้กับลูกหลานของเรา 

ศูนย์ส่ือมวลชนจะด าเนินการภายใต้แนวคิด “ศูนย์ข่าวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Press Center)” 

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น การลดการใช้กระดาษ โฟม พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เศษ

เหลือจากอาหาร การแยกขยะ และการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ท างานส่ือ พร้อม

รวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอว่า การเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถช่วยท าให้โลกน่าอยู่ข้ึนได้อย่างไร  

“ศูนย์ข่าวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับพันธมิตรในการ

ประชาส ัมพ ันธ ์การ เป ็น เจ ้ าภาพเอ เปคของไทย (APEC Communication Partners) ภายใต ้ โครงการ               

“Care the Bear: Change the Climate Change” ได้แก่  กลุ่มบริษัทบางจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 

(มหาชน) บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฟอร์

จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) APEC 2022 Organizer และศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิต์ิ  
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8. พนัธมติรด้านการประชาสมัพนัธ์การเปน็เจา้ภาพเอเปคของไทย 
 

ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้าง

ความตระหนักรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และผลลัพธ์ของการประชุมเอเปค โดยมีบริษัทและองค์กร      

เพื่อสังคมกว่า 40 บริษัท/องค์กร เข้าร่วมเป็นพันธมิตรการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยผ่านการช่วย

เผยแพร่ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคในส่ือต่าง ๆ และเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวกับการประชุมเอเปคในส่ือและ

ช่องทางออนไลน์ของบริษัท/องค์กร การประชุมเอเปคปี 2565 จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ

ภาคธุรกิจไทย และความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันเพื่อผลักดันเศรษฐกิจ BCG 

ภายในศูนย์ส่ือมวลชนจะมีนิทรรศการจากพันธมิตรการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย       

แต่ละบริษัท/องค์กรจะจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน สามารถชมรายละเอียดเกี่ยวกับนิทรรศการได้ที่ shorturl.at/gtDL8   
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