ณ วันที่ 7 ม.ค. 2556

กําหนดการสัมมนารั บฟั งความคิดเห็น
“ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่ างยั่งยืน”
วันจันทร์ ท่ ี 14 มกราคม 2556
ณ ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ
ภาคเช้ า (ภาพรวมยุทธศาสตร์ ใหม่ )
8.00 – 9.00
9.00 – 9.05
9.05 – 9.10
9.10 – 9.20
9.20 – 10.00
10.00 – 11.20

(10.30
11.20 – 12.30
12.30 – 13.30

ลงทะเบียนหน้ าห้ อง Plenary Hall
พิธีกรต้ อนรับผู้เข้ าร่วมงานสัมมนา
กล่าวรายงาน โดย นายอุดม วงศ์ววิ ฒ
ั น์ไชย
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กล่าวเปิ ดงานสัมมนา โดย นายประเสริฐ บุญชัยสุข
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
นําเสนอ “ร่างยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการลงทุนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)”
โดย นายอุดม วงศ์ววิ ฒ
ั น์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การอภิปราย “วิพากษ์ ทิศทางยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการลงทุนใหม่” โดย
1) นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
2) นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3) นายพงษ์ ศกั ดิ์ อัสสกุล
ประธานสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
4) Mr.Nandor von der Luehe Chairman, Joint Foreign Chamber of
Commerce in Thailand (JFCCT)
ดําเนินรายการโดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
บริ การอาหารว่างในห้องประชุม)
รับฟั งความคิดเห็นจากผู้เข้ าร่วมงานสัมมนา
รับประทานอาหารกลางวัน
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ภาคบ่ าย (การสัมมนารับฟั งความคิดเห็นรายสาขาอุตสาหกรรม 4 ห้ อง)
ห้ องที่ 1

ห้ องที่ 2
ห้ องที่ 3
ห้ องที่ 4

อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมเบา (เช่น สิง่ ทอและเสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป
อัญมณีและเครื่ องประดับ กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องเรื อน เลนส์หรื อแว่นตา
เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น)
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องจักร เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ พลาสติก บริการ และสาธารณูปโภค

กําหนดการในห้ องที่ 1
13.30 – 14.00

นําเสนอทิศทางการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเบา
โดย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

14.00 – 15.30

การอภิปราย “วิพากษ์ ทิศทางการส่งเสริ มการลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเบา” โดย
1) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ (นางสุทธินีย์ พูผ่ กา)
2) ผู้อํานวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (นายณัฐพล รังสิตพล)
3) ผู้เชี่ยวชาญด้ านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางสุดารัตน์ เตชะศรี ประเสริฐ)
4) ผู้แทนกลุม่ อุตสาหกรรมการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5) ผู้แทนกลุม่ อุตสาหกรรมเบา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดําเนินรายการโดย นางสาววรุบล สุขเกษม ผู้อํานวยการสํานักบริ หารการลงทุน 1
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

15.30 – 17.00

รับฟั งความคิดเห็นจากผู้เข้ าร่วมงานสัมมนา
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กําหนดการในห้ องที่ 2
13.30 – 14.00

14.00 – 15.30

นําเสนอทิศทางการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องจักร เหมืองแร่
เซรามิกส์ และโลหะ
โดย นายโชคดี แก้ วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
การอภิปราย “วิพากษ์ ทิศทางการส่งเสริ มการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องจักร
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะ” โดย
1) ผู้อํานวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย (นายวิกรม วัชระคุปต์)
2) รองผู้อํานวยการสถาบันยานยนต์ (นางทัศนา พิริยพฤทธิ์)
3) ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (นางดวงดาว ขาวเจริญ)
4) เลขาธิการกลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์)
ดําเนินรายการโดย นายบุญรักษ์ ทรัพยาขจร ผู้อํานวยการสํานักบริหารการลงทุน 2
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

15.30 – 17.00

รับฟั งความคิดเห็นจากผู้เข้ าร่วมงานสัมมนา

กําหนดการในห้ องที่ 3
13.30 – 14.00
14.00 – 15.30

นําเสนอทิศทางการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
โดย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชยั ที่ปรึกษาด้ านการลงทุน
การอภิปราย “วิพากษ์ ทิศทางการส่งเสริ มการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า” โดย
1) ผู้อํานวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (นายสมบูรณ์ หอตระกูล)
2) ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช)
3) ประธานสมาคมนายจ้ างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ)
4) ผู้แทนกลุม่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดําเนินรายการโดย นายเศกสรรค์ เรื องโวหาร ผู้อํานวยการสํานักบริ หารการลงทุน 3
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

15.30 – 17.00

รับฟั งความคิดเห็นจากผู้เข้ าร่วมงานสัมมนา
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กําหนดการในห้ องที่ 4
13.30 – 14.00
14.00 – 15.30

15.30 – 17.00

หมายเหตุ

นําเสนอทิศทางการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ พลาสติก
บริการและสาธารณูปโภค โดย นางหิรัญญา สุจินยั ที่ปรึกษาด้ านการลงทุน
การอภิปราย “วิพากษ์ ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ
พลาสติก บริการและสาธารณูปโภค” โดย
1) ผู้อํานวยการสถาบันพลาสติก (นายเกรี ยงศักดิ์ วงศ์พร้ อมรัตน์)
2) รองผู้อํานวยการสถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (นางประไพ นําธวัช)
3) ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (นางสาววีนสั ซื่อตรง)
4) กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายจิระเดช ห้ วยหงษ์ ทอง)
5) ประธานกลุม่ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายพิชยั ถิ่นสันติสขุ )
6) เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย (นายพรชัย วิทยาคุณสกุลชัย)
ดําเนินรายการโดย นายสลิล วิศาลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการสํานักบริ หารการลงทุน 4
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
รับฟั งความคิดเห็นจากผู้เข้ าร่วมงานสัมมนา

1. ในการสัมมนาช่วงเช้ า มีลา่ มแปลเป็ นภาษาอังกฤษและญี่ปนแบบ
ุ่
Simultaneous
2. ในการสัมมนาช่วงบ่าย ห้ องสัมมนาที่ 1 และ 4 จะมีลา่ มแปลภาษาอังกฤษแบบ
ุ่
Simultaneous สําหรับห้ องสัมมนาที่ 2 และ 3 จะมีลา่ มแปล 2 ภาษา (อังกฤษและญี่ปน)
แบบ Simultaneous
3. จะมีการจัดสัมมนาส่วนภูมิภาค ดังนี ้
ชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ที่โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา
เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
นครราชสีมา วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ที่โรงแรมสีมาธานี
สุราษฎร์ ธานี วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซา
------------------------------------------------------

