
                  
    
                       
 

 
ที่ นร ๑๓๐๔/๐๐๐๑๕๗ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 ๕๕๕ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

 
๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 

 
เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมสัมมนำ “เชื่อมั่นเพียงใด สถำนกำรณ์ลงทุนไทยปี ๒๕๖๐” 
เรียน ผู้ประกอบกำร / นักวิชำกำร 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ก ำหนดกำรสัมมนำ 
 ๒. แบบตอบรับเข้ำร่วมงำนสัมมนำ 

 
ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) มีก ำหนดจัดสัมมนำเรื่อง “เชื่อมั่นเพียงใด สถำนกำรณ์

ลงทุนไทยปี ๒๕๖๐” ภำยใต้โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่นนักลงทุนต่ำงชำติในประเทศไทย ประจ ำปี 
๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ 
สุโกศล กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอผลกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว รวมถึงเพ่ือรับฟังทัศนคติและ
ข้อคิดเห็นของผู้บริหำรภำคเอกชน โดยมีรำยละเอียดตำมก ำหนดกำรที่แนบมำพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑) 

 
ส ำนักงำนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ งำนสัมมนำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรและผู้สนใจทั่วไป  

จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือผู้แทนเข้ำร่วม โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ หำกท่ำนสนใจเข้ำร่วม โปรดลงชื่อเข้ำร่วมกำรสัมมนำ
ได้ที่ www.bolliger-company.com/seminar หรือส่งแบบตอบรับเข้ำร่วมกำรสัมมนำ (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒) มำยัง
โทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๓๓ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ seminar@bolliger-company.com  

 
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำงสำวบงกช อนุโรจน์) 

ที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
 
ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
นำงจิตติมำ เภตรำรัตน์   
โทร. ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๑๖  โทรสำร. ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๓๓ 



 

 
 

ร่าง  
ก ำหนดกำรสัมมนำเร่ือง “เช่ือมั่นเพียงใด สถำนกำรณ์ลงทุนไทยปี ๒๕๖๐” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑-๒ ชัน้ ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 
จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

  
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

 

๙.๐๐ – ๙.๑๐ น. กล่ำวเปิดงำน โดย นำงหิรัญญำ สุจินัย 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือ ผู้แทน 
  

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

หุ้นส่วนและกรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ดร. ศรุต วิทยำรุ่งเรืองศรี 
ผู้อ ำนวยกำร บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. เวทอีภิปรำย “เชื่อมั่นเพียงใด สถำนกำรณ์ลงทุนไทยปี ๒๕๖๐” โดย 
 ผู้แทนจำก สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (TBC) 
 ผู้แทนจำก สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย (TBC) 
 Mr. Katsumi Abe 

Director of Economic Analysis Department, JETRO Bangkok  
ด ำเนินกำรอภิปรำย โดย นำยกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ   
 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
 

๑๒.๐๐ น.    รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

หมำยเหตุ – บรรยำยเป็นภำษำไทยทั้งหมด ยกเว้น session ของผู้แทนจำก JETRO ที่มีกำรบรรยำยเป็นภำษำญี่ปุ่น 
และแปลสรุปเป็นภำษำไทย ทั้งนี้ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 
  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ 



 
แบบตอบรับเข้ำร่วมสัมมนำเรื่อง “เชื่อม่ันเพียงใด สถำนกำรณ์ลงทุนไทยปี ๒๕๖๐” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑-๒ ชัน้ ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 
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   
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ให้ชัดเจน 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-company.com/seminar 

หรือส่งแบบตอบรับฯ ที่โทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๓๓ หรือส่งอีเมล์มำที ่seminar@bolliger-company.com  
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี ่นำงจิตติมำ เภตรำรัตน์ โทร ๐ ๒๒๓๐ ๖๓๑๖ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ 


