
 

 
ก ำหนดกำรสัมมนำ 

Thailand Overseas Investment Forum 2016 
วันจันทร์ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  เวลา 08.00 – 17.30 น. 

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

  
 

08.00 – 08.30 น.               ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

*พิธีกรช่วงเชา้ ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ 

08.30 – 08.35 น. กล่าวรายงานวตัถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา  

โดย นำงหิรัญญำ สุจินัย  

      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

08.35 – 09.05 น. กล่าวเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อนาคตธุรกิจไทยกับการลงทนุในอาเซียน”  

โดย  ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์  

       รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย์ 

09.05 – 09.35 น. น าเสนอผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยคณะผูว้ิจัย 

 ดร. รัชดำ เจียสกุล 

หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ดร. ศรุต วิทยำรุ่งเรืองศรี 

ผู้อ านวยการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

09.35 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

09.45 – 12.00 น. เสวนา “โอกำสกำรลงทุนไทยในอำเซียน” โดย 

 นำยชนินท์ ว่องกุศลกิจ 

ประธานกรรมการ บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน)  

 นำยสมภพ มงคลพิทักษ์สุข 

รองประธานกรรมการ กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก เขตประเทศมาเลเซีย  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด(มหาชน) (ซีพีเอฟ) 

  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 นำงสำวรุ่งฉัตร บุญรัตน ์

ประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินการเสวนา โดย นำยอภิรักษ์ หำญพิชิตวณิชย ์

12.00– 12.15 น. ถาม – ตอบ  

12.15– 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนชว่งบา่ย 
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แบ่งห้องบรรยายพิเศษ เป็นรายประเทศเป้าหมาย: จ านวน 6 ห้อง รายประเทศดังนี้ (การบรรยายของแต่ละประเทศ ประกอบด้วย

หัวข้อที่บรรยายเป็นภาษาไทย และหัวข้อที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) 

ห้องที่ 1   ประเทศเมียนมำ  ช่วงเวลำ 13.30-17.30 น. ณ ห้อง Vibhavadee B 
13.30 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “Myanmar’s Competitiveness and Investment Opportunities” โดย  

Mr. Myo Min  
Director, Directorate of Investment and Company Administration (DICA) 

14.30 – 15.30 น. บรรยายเรื่อง “Start Your Business in Myanmar” โดย  
Ms. Naing Naing San 
Partner, EYUTW (Myanmar) Limited 

15.30 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “Money and Banking in Myanmar”  โดย  
คุณคเนศร์ บูรณสิน 
SVP & Branch Manager, Yangon Branch, ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

16.00 – 16.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
16.15 – 17.30 น. คลินิก โดยผู้แทนหน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนของเมียนมา, ตัวแทนบริษัท EY จ ากัด และธนาคาร 
17.30 น.  ปิดการสัมมนา 

ด าเนินรายการ โดย ดร. ศรุต วิทยำรุ่งเรืองศรี 
ดูแลประสานงานโดยเจ้าหน้าท่ีกองส่งเสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
นำงสำววิสสุตำ ธโนปจัย 
 

ห้องที่ 2   ประเทศสปป.ลำว ช่วงเวลำ 13.30-17.30 น. ณ ห้อง Vibhavadee A 
13.30 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “Laos’s Competitiveness and Investment Opportunities” โดย  

Dr. Phonesay Vilasak 
Deputy Director General of Investment Promotion Department, Investment Promotion 
Department (IPD), Ministry of Planning and Investment 

14.30 – 15.30 น. บรรยายเรื่อง “Start Your Business in Laos” โดย  
Ms. Lithida Rokham 
Senior Consultant of Tax compliance Services, Ernst & Young Laos Limited 

15.30 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “Money and Banking in Laos”  โดย  
คุณปวริศ จิระสุทัศน์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกจิและผลิตภัณฑ์ข้ามประเทศ, ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

16.00 – 16.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
16.15 – 17.30 น. คลินิก โดยผู้แทนหน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนของสปป. ลาว, ตัวแทนบริษัท EY จ ากัด และธนาคาร  
17.30 น.  ปิดการสัมมนา 

ด าเนินรายการ โดย นำยณัฐพล กฤษฎำวรกุล 

 ดูแลประสานงานโดยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
 นำยสมภพ ไขโพธิ์ 

  
  
  
  
  



  
ห้องที่ 3   ประเทศเวียดนำม  ช่วงเวลำ 13.30-17.30 น. ณ ห้อง Vibhavadee C 
13.30 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “Vietnam’s Competitiveness and Investment Opportunities” โดย  

Ms. Tran Thi Hue 
Deputy Director of Northern Investment Promotion, Foreign Investment Agency (FIA), 
Ministry of Planning and Investment 

14.30 – 15.30 น. บรรยายเรื่อง “Start Your Business in Vietnam” โดย  
Ms. Huong Nguyen 
Director of Tax & Advisory services, Ernst & Young Vietnam Limited 

15.30 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “Money and Banking in Vietnam”  โดย  
คุณธำรำบดี ซ้ึงอดิชัยวิทย์ 
SVP & General Manager, Vietnam and SVP & Branch Manager, Ho Chi Minh City Branch,  
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

16.00 – 16.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
16.15 – 17.30 น. คลินิก โดยผู้แทนหน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนของเวียดนาม, ตัวแทนบริษัท EY จ ากัด และธนาคาร 
17.30 น.  ปิดการสัมมนา 

ด าเนินรายการ โดย นำยชำนน วฒิุจรรยำรักษ์ 
ดูแลประสานงานโดยเจ้าหน้าท่ีกองส่งเสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
นำงสำวฐิติกำ บุญเจริญ 
 
 

ห้องที่ 4   ประเทศกัมพูชำ  ช่วงเวลำ 13.30-17.30 น. ณ ห้องลำดพร้ำว 
13.30 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “Cambodia’s Competitiveness and Investment Opportunities” โดย  

Mr. Suon Sophal 
Director of Public Relation & Promotion of Private Investment Department, 
Council for the Development of Cambodia (CDC) 

14.30 – 15.30 น. บรรยายเรื่อง “Start Your Business in Cambodia” โดย  
Mr. Brendan James Lalor 
Director of Tax & Advisory services, Ernst & Young (Cambodia) Limited 

15.30 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “Money and Banking in Cambodia”  โดย  
คุณอภิรดี สินสุขเพ่ิมพูน 
Head of Greater Mekong Sub-Region, ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

16.00 – 16.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
16.15 – 17.30 น. คลินิก โดยผู้แทนหน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนของกัมพูชา, ตัวแทนบริษัท EY จ ากัด และธนาคาร 
17.30 น.  
 
 

ปิดการสัมมนา 
ด าเนินรายการ โดย นำงสำววริษำ วัฒนสกลพันธุ ์

         ดูแลประสานงานโดยเจ้าหน้าท่ีกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
         นำงสำวกัญญำณี ปุสเดโว 

 
  

  



  
ห้องที่ 5   ประเทศอินโดนีเซีย  ช่วงเวลำ 13.30-17.30 น. ณ ห้องกรุงเทพฯ 2 
13.30 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “Indonesia’s Competitiveness and Investment Opportunities” โดย  

Mr. Agustaviano Sofjan  
First Secretary, Economic Section of the Embassy of the Republic of Indonesia 

14.30 – 15.30 น. บรรยายเรื่อง “Start Your Business in Indonesia” โดย  
Mr. Roy M Sibuea 
Associate Director, Transaction Tax, Ernst & Young, Indonesia 

15.30 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “Money and Banking in Indonesia”  โดย  
คุณชลิต เตชัสอนนัต์ 
SVP & General Manager, Jakarta Branch, ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

16.00 – 16.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
16.15 – 17.30 น. คลินิก โดยผู้แทนหน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนของอินโดนีเซยี, ตัวแทนบริษัท EY จ ากัด และธนาคาร 
17.30 น.  ปิดการสัมมนา 

ด าเนินรายการ โดย นำยณัฐชำติ วิรุฬหอัศว 
         ดูแลประสานงานโดยเจ้าหน้าท่ีกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
         นำงสำวสลัญลักษณ ์ สำยสุริยำ 

 
 

ห้องที่ 6   ประเทศมำเลเซีย/ฟิลิปปินส์/บรูไน  ช่วงเวลำ 13.30-17.30 น. ณ ห้องหอวัง 
13.30 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “Malaysia’s Competitiveness and Investment Opportunities” โดย  

Ms. Fatmah Ahmad 
Deputy Director of Foreign Investment Coordination Division, Malaysian Investment 
Development Authority (MIDA) 

14.30 – 15.30 น. บรรยายเรื่อง “Philippines’s Competitiveness and Investment Opportunities”โดย  
Mr. Enrico Mariano. 
Director, Philippine Trade and Investment Center - Bangkok 

15.30 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “Brunei’s Competitiveness and Investment Opportunities” โดย  
ดร. กรวิกำ พิมุขมนัสกิจ 
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท โบลลิเกอร ์แอนด์ คอมพาน ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

16.00 – 16.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
16.15 – 17.30 น. คลินิก โดยผู้แทนหน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนของมาเลเซีย/ฟิลิปปินส์/บรูไน  
17.30 น.  ปิดการสัมมนา 

ด าเนินรายการ โดย นำยวรัญญ์  กิตยำภรณ์ 
              ดูแลประสานงานโดยเจ้าหนา้ที่กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
                     นำงสำวเทวิกำ เกษมสุข และนำงสำวอรัญพัชร์ ธัญญำวิริยะวิช 
 


