
                  
    
                       
 

 
ที ่นร ๑๓๐๔/๐๐๐๑๘๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 ๕๕๕ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

 
๓  กรกฎำคม  ๒๕๕๘ 

 
เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมสัมมนำ “สถำนกำรณ์ลงทุนไทย เชื่อมั่นแค่ไหนในปี ๒๕๕๘” 
เรียน ผู้ประกอบกำร / นักวิชำกำร 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ก ำหนดกำรสัมมนำ 
 ๒. แบบตอบรับเข้ำร่วมงำนสัมมนำ 

 
ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) มีก ำหนดจัดสัมมนำเรื่อง “สถำนกำรณ์ลงทุนไทย 

เชื่อมั่นแค่ไหนในปี ๒๕๕๘” ภำยใต้โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่นนักลงทุนต่ำงชำติในประเทศไทย 
ประจ ำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม ชั้น ๒ 
โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอผลกำรศึกษำ รวมถึงเพ่ือรับฟังทัศนคติและข้อคิดเห็นของ
ผู้บริหำร โดยมีรำยละเอียดตำมก ำหนดกำรที่แนบมำพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑) 

 
ส ำนักงำนฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรสัมมนำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรและผู้สนใจทั่วไป 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือผู้แทนเข้ำร่วมกำรสัมมนำ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งนี้ หำกท่ำนสนใจเข้ำร่วมกำรสัมมนำ 
ท่ำนสำมำรถลงชื่อเข้ำร่วมกำรสัมมนำด้วยตนเองได้ที่  www.bolliger-consulting.com/seminar หรือโปรดส่ง 
แบบตอบรับเข้ำร่วมกำรสัมมนำ (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒) ภำยในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘ มำยังโทรสำรหมำยเลข  
๐ ๒๖๒๕ ๖๓๑๑ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ seminar@bolliger-consulting.com จักขอบคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
 

(นำยโชคดี แก้วแสง) 
รองเลขำธิกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน  

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

ติดต่อสอบถำม 
โทร. ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๕๓  
โทรสำร. ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๑๑ 



 

 
ร่าง ก ำหนดกำรสัมมนำเรื่อง “สถำนกำรณ์ลงทุนไทย เชื่อม่ันแค่ไหนในปี ๒๕๕๘”  
วันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค 

จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
 

  

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
 

๙.๐๐ – ๙.๑๐ น. กล่ำวเปิดงำน โดย นำยโชคดี แก้วแสง 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

๙.๑๐ – ๑๐.๑๕ น. น ำเสนอร่ำงผลกำรศึกษำฉบบัสมบูรณ์ โดยคณะผู้วิจัย  
 ดร. รัชดำ เจียสกุล 

หุ้นส่วนและผู้อ ำนวยกำร กลุ่มทีป่รึกษำเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ดร. ศรุต วิทยำรุ่งเรืองศรี 
ผู้จัดกำรอำวุโส กลุ่มที่ปรึกษำเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทำนอำหำรวำ่ง 
 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. เวทีอภิปรำย “สถำนกำรณ์ลงทนุไทย เชื่อมั่นแค่ไหนในปี ๒๕๕๘” โดย 
 ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน (TBC) 
 นำยทักษ์ ศรีรัตโนภำส 

กรรมกำรคณะกรรมกำรกลุ่มควำมร่วมมือองค์กรระหว่ำงประเทศ  
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 

 Mr. Yutaka Wakamatsu* 
Director of Economic Research Department 
องค์กำรส่งเสริมกำรค้ำต่ำงประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)  

ด ำเนินกำรอภิปรำย โดย ดร. รชัดำ เจียสกุล   
หุ้นส่วนและผู้อ ำนวยกำร กลุ่มทีป่รึกษำเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

* บรรยายเป็นภาษาญีปุ่่น แปลสรปุเป็นภาษาไทย โดย ดร. มยุรี โชติธรรมรัตน์ 
 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
 

๑๒.๐๐ น.    รับประทำนอำหำรกลำงวนั 

       
หมำยเหตุ – บรรยำยเป็นภำษำไทยทั้งหมด ยกเว้น session ของผู้แทนจำก JETRO ที่มีกำรบรรยำยเป็นภำษำญีปุ่่น    

      และแปลสรุปเปน็ภำษำไทย  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ 



 
แบบตอบรับเข้ำร่วมสัมมนำเรื่อง “สถำนกำรณ์ลงทุนไทย เชื่อม่ันแค่ไหนในปี ๒๕๕๘” 
วันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค 

จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

 
ชื่อหน่วยงำน สังกัด / บริษัท / สมำคม ....................................................................................................................................   
ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................  
 

ประเภทธุรกิจ/อุตสำหกรรม 
 

   หน่วยงำนภำครัฐ/รัฐวสิำหกิจ   สถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิจัย   สมำคม/ชมรม  
   บริษัทเอกชน 

  เกษตรกรรมและผลิตผลจำกกำรเกษตร   เหมืองแร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน   
  กิจกรรมบริกำรและสำธำรณูปโภค   อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  
  เคมีภัณฑ์ กระดำษ และพลำสติก   ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  
  อุตสำหกรรมเบำ อำทิ สิ่งทอ เครื่องประดับ และเครื่องหนัง 

   อ่ืนๆ ระบุ ..............................................................................................................   
  

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมงำนสัมมนำ  (กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ให้ชัดเจน ส าหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรหัสการลงทะเบียน) 
 

 ๑. ชื่อ ................................................................................................ นำมสกุล ..................................................................  
ต ำแหน่ง..............................................................................................................................................................................   
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสำร ...................................................................   
E-mail ................................................................................................................................................................................  

  

๒. ชื่อ ................................................................................................. นำมสกุล ..................................................................  
ต ำแหน่ง..............................................................................................................................................................................   
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสำร ...................................................................   
E-mail ................................................................................................................................................................................  

  

๓. ชื่อ ................................................................................................. นำมสกุล ..................................................................  
ต ำแหน่ง..............................................................................................................................................................................   
โทรศัพท์ ............................................................................................ โทรสำร ...................................................................   
E-mail ................................................................................................................................................................................  
 

 เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็ว ท่ำนสำมำรถลงชื่อเข้ำร่วมกำรสัมมนำด้วยตนเองได้ที่ www.bolliger-consulting.com/seminar 
หรือส่งแบบตอบรับฯ ที่โทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๑๑ หรือส่งอีเมล์มำที ่seminar@bolliger-consulting.com  

ภำยในวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘ สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมโทร ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๕๓ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ 

 ** พิเศษ รับของที่ระลึกหน้ำงำนส ำหรับผู้ลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ www.bolliger-consulting.com/seminar ** 


