กาหนดการ
CLMVT Forum 2018:
CLMVT Taking-Off Through Technology
(กัมพูชา, ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, ไทย)
ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ 1: พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561: เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนโลกการค้าและการลงทุน
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.05 - 09.15 น.

กล่าวต้อนรับ : นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

09.15 – 10.00 น.

กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ:
“ภูมิภาค CLMVT ทะยานสู่อนาคต ด้วยการใช้เทคโนโลยี (Taking-off Through Technology)”
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

10.00 – 10.10 น.

ถ่ายรูปหมู่

10.10 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.30 น.

เสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญ: “การเชื่อมโยงในยุคเทคโนโลยี (Connectivity in the Technological Era)”
ผู้ดาเนินการเสวนา: Mr. Soon Ghee Chua, หุ้นส่วน และประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท เอ.ที. เคียร์เน่
ผู้นาการเสวนา:
 Ms. Mara K. Warwick ผู้อานวยการธนาคารโลก ประจาประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
และไทย
 Mr. Vishal Agarwal หุ้นส่วน บริษัท แมคคินซี แอนด์ คอมพานี
 ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จากัด
 Ms. Melissa Lo หุ้นส่วน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ บริษัท โรบอทเทอร์รา จากัด

12.30 – 14.00 น.
14.00 – 16.00 น.

ปาฐกถาพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน: “การสร้างความก้าวหน้าร่วมกันใน CLMVT (Creating
Shared Prosperity in CLMVT)” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
เสวนาโต๊ะกลม: “เศรษฐกิจดิจิทัล: ทางเชื่อม CLMVT สู่โลก (Digital Economy: Gateway for
CLMVT to the World)”
(การเสวนาคู่ขนาน 2 ห้อง)
ห้องที่ 1: “ระบบนิเวศการค้าดิจิทัล: สิ่งที่ต้องทาคืออะไร? (Digital Trade Ecosystem: What
Needs to be Done?)”
ผู้ดาเนินการเสวนา: คุณไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลค์ เอเชีย จากัด
ผู้นาการเสวนา:
 H.E. U Aung Htoo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมียนมา
 Mr. Elmer M Malolos ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเฉพาะทาง วิง แคมโบเดีย จากัด
ในฐานะตัวแทน ประธานสภาหอการค้ากัมพูชา
 ดร. สันติธาร เสถียรไทย หัวหน้าเศรษฐกรกลุม่ บริษัท ซีลมิ ิเตด
 Mr. Nagesh Devata ผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการค้า
สาขา และหุ้นส่วน บริษัท เพย์พาล ประจาภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 คุณ ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จดั การใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จากัด
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ห้องที่ 2: “จากการค้าออฟไลน์สู่ออนไลน์ : โอกาสของ CLMVT ในการค้าการลงทุนผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม (From Offline to Online: CLMVT Opportunities in Trade and Investment
through Digital Platform)”
ผู้ดาเนินการเสวนา: ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน)
ผู้นาการเสวนา:
 H.E Mr. Chhuon Dara รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กัมพูชา
 H.E. U Htay Aung ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Aung Chaw Trading จากัด และ อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยว เมียนมา
 Mr. Thaung Tin รองประธานอาวุโส สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (UMFCCI)
 คุณ พอล ศรีวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอคอมเมิร์ซ ประเทศไทย
 Mr. David Jou ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โพเมโล แฟชั่น ประเทศไทย
 Mr. James Z. Dong หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านโลกาภิวัตน์และการพัฒนาองค์กร
(อาลีบาบา กรุ๊ป)
16.00 – 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

16.30 – 17.30 น.

ห้องเสวนาใหญ่ การเสวนาของรัฐมนตรี : “ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมภิ าค CLMVT ?
(What’s Next for CLMVT Digital Economy?)” Candid thoughts-sharing from the
couch
ผู้นาการเสวนา:
 H.E Mr. Chea Manit ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม กัมพูชา
 H.E. Mr. Houmphanh Intharath รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สปป.ลาว
 H.E. U Tha Oo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร เมียนมา
 H.E. Mr. Bui The Duy รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวียดนาม
 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไทย
 Dr. Doan Duy Khuong รองประธานฝ่ายบริหาร หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม
 คุณ กลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

17.30– 18.30 น.

ผู้ดาเนินการเสวนา: นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไทย
กิจกรรมสร้างเครือข่ายของรัฐมนตรีและผู้บริหาร
เตรียมรับประทานอาหารค่า
18.30 – 20.30 น.

รับประทานอาหารค่า และกล่าวต้อนรับ
โดย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(สาหรับผู้ได้รับเชิญเท่านั้น)
**********การแสดงศิลปวัฒนธรรม*********

วันที่ 2: ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561: เทคโนโลยีกับคนรุ่นใหม่ และการดาเนินชีวิต
09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.

ปาฐกถาแสดงวิสัยทัศน์ : “ดิจิทัลแบงก์กิ้งกับการเชื่อมโยงภูมภิ าค CLMVT (Digital Banking in
CLMVT Connectivity)” โดย Mr Noriaki Goto ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ปาฐกถาเพื่ อ จุ ด ประกาย:
“ความท้ า ทายของการปรั บ เปลี่ ย นสู่ ดิ จิ ทั ล (The
Digital
Transformation Dilemma)” โดย Mr. Sanjay Kapoor กรรมการบริษัท ซาอุดิ เทเลคอม และ
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อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอร์เทล (อินเดียและเอเชียใต้)
10.00 – 10.30 น.

ปาฐกถาแสดงวิสัยทัศน์: “การสร้างและแบ่งปันคุณค่าของการเติบโตด้วยเทคโนโลยี (Creating and
Sharing the Value of Growth through Technology)” โดย คุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

10.30 – 10.45 น

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12:30 น.

การเสวนาของคนรุ่นใหม่ : “โอกาสสาหรับทุกคน: กลยุทธ์สาหรับเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึง ในยุค
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Opportunities for All: Strategies for Inclusive Economy in the
Era of New Technology)”
การเสวนาคู่ขนาน 2 ห้อง
ห้องที่ 1: “SMEs และสตาร์ทอัพ: ช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี (SMEs and Startups: Time to Reap the Benefits of Technological
Transformations)”
ผู้ดาเนินการเสวนา: ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อานวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุม่ น้า
โขง
ผู้นาการเสวนา:
 ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงอุตสาหกรรม ไทย
 Dr. Soe Naing อธิบดี กระทรวงอุตสาหกรรม เมียนมา
 Mr. Oudet Souvannavong ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป.ลาว
 Ms. Nguyen Van Anh ประธาน Grab for Business เวียดนาม
 Mr. Kai Kuramoto ผู้ก่อตั้ง คลีนโบเดีย กัมพูชา
 คุณ วิธวินทร์ วิทยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง สมใจ (ออนไลน์) จากัด
 คุณ สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิปป๊อป จากัด
ห้องที่ 2: “เศรษฐกิจสร้างสรรค์: การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตอย่าง
ทั่วถึง (Creative Economy: Creativity in the Digital Age for Economic Inclusion)”
ผู้ดาเนินการเสวนา: ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท เอฟฟินิตี้ จากัด
ผู้นาการเสวนา:
 คุณ กิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
 Ms. Kommaly Chanthavong ผู้อานวยการ สหกรณ์หัตถกรรม พลทอง-คะมาคราฟท์ และ
มัลเบอร์รี่ สปป.ลาว
 Mr. Thaung Su Nyein ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโฟร์เมชัน เมทริกซ์ จากัด
 คุณ อลิสา นภาทิวาอานวย ผู้ร่วมก่อตั้ง ธุรกิจสตาร์ทอัพ โซเชียลกิฟเวอร์ ประเทศไทย
 คุณ รณพงศ์ คานวณทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัด
 คุณ ณัฐ มินทราศักดิ์ กากับเทคนิคด้านแอนิเมชั่นคอมพิวเตอร์กราฟิก และการสร้างเทคนิคพิเศษ
ทางภาพ บริษัทวอลท์ ดิสนีย์ แอนิเมชั่น สตูดโิ อ

12.30 – 14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
งานเปิดตัว: “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าไทย และ แอปพลิเคชัน Town Portal สาหรับ
เศรษฐกิจท้องถิ่น ในภูมิภาค CLMVT (Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC)
and Town Portal Application for Local Economy in CLMVT)” โดย YEC ประเทศไทย
 คุณ ปริม จิตจรุงพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าไทย
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 คุณ ภูวดิท ปรีชานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้หอการค้าไทย
 คุณ อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คุณ ปฐมพงศ์ วรเจริญ YEC จังหวัดสงขลา
 คุณ สมเกียรติ อ่องจีมินท์ ผู้ประสานงานเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ประจวบคีรีขันธ์-มะริด
14.00 – 16.00 น.

การเสวนาเป็นคู่: สร้างแรงบันดาลใจ คนรุ่นใหม่ CLMVT (Inspiring Young CLMVT)
 Mr. Song Hock Koon ผู้อานวยการ องค์การเศรษฐกิจดิจิทลั แห่งมาเลเซีย (MDEC) และ คุณ
ไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลค์ เอเชีย จากัด
 คุณ วีร์ จารุนันท์ศิริ กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและที่ปรึกษาอาวุโส แกร็ป (Grab) ประเทศไทย และ
Mr. Adrian Stewart หุ้นส่วนบริษัท กาแล็คซี่ เวนเจอร์ จากั ด และ ที่ปรึกษา บริษัท โซโกะจัง
(Sokochan) จากัด
 คุณ ปารดา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อานวยการ 500 สตาร์ทอัพ ประเทศไทย และ คุณ ทิวา ยอร์ค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เฮด โค้ช แห่ง ขายดีดอทคอม

16.00 – 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

16.30 – 16.45 น.

รายงานสรุป และการดาเนินการต่อไป โดย นางสาว พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการสานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย

16.45 – 17.00 น.

พิธีปิด โดย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ติดต่อ: ฝ่ายเลขานุการการจัดงาน “CLMVT Forum 2018” กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี
โทรศัพท์: +66 (0) 2507 7884 และ+66 (0) 2507 7889
อีเมลล์: CLMVTforum2018.vip@gmail.com
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