
07.30 - 08.30  ลงทะเบียน
08.30    ประตูป�ด (ตรวจสอบความปลอดภัยสถานที่เพ�่อเตร�ยมต�อนรับนายกรัฐมนตร�)
09.15 - 09.25 นำเสนอว�ดิทัศน�
09.25 - 09.30 กล�าวรายงาน
   ดร. สุว�ทย� เมษินทร�ย�  รัฐมนตร�ประจำสำนักนายกรัฐมนตร�
09.30 - 10.20 ปาฐกถาพ�เศษ “โอกาสกับประเทศไทย 4.0 ”
   พล.อ. ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตร�  
10.20 - 11.05 “การขยายตัวของไทยท�ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก”
   ดร. สมคิด จาตุศร�พ�ทักษ� รองนายกรัฐมนตร�
11.05 - 12.00 “สิทธิประโยชน�ใหม� สภาพแวดล�อมทางธุรกิจใหม� และประเทศไทย 4.0”
    • พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก
    • โครงสร�างพ�้นฐานด�านดิจ�ทัล 
    • พระราชบัญญัติส�งเสร�มการลงทุนฉบับแก�ไข
    • พระราชบัญญัติการเพ��มข�ดความสามารถในการแข�งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป�าหมาย 
    • ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม
    • ดร. พ�เชฐ ดุรงคเวโรจน� รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม
    • นางหิรัญญา สุจ�นัย เลขาธิการคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุน
12.00 - 13.15 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 - 13.35 “พลิกโฉมประเทศไทยด�วยการลงทุน”
   ดร. สุว�ทย� เมษินทร�ย� รัฐมนตร�ประจำสำนักนายกรัฐมนตร�
13.35 - 15.10 การเสวนา “สร�างประเทศไทย 4.0 ให�เป�นจร�งได�อย�างไร” 
    • นายธนินท� เจ�ยรวนนท� ประธานกรรมการและประธานคณะผู�บร�หาร เคร�อเจร�ญโภคภัณฑ� จำกัด 
    • นายกานต� ตระกูลฮุน กรรมการบร�หาร บร�ษัท ปูนซิเมนต�ไทย จำกัด (มหาชน)
    • Mr. Pierre Jaffre, President, Asia-Pacific, Airbus Group 
    • Mr. Kaoru Kurashima, Corporate Vice President, Ajinomoto Co., Inc.
    • Ms. Joy Tan, President, Corporate Communications, Huawei Technologies
15.10 - 15.30  พักรับประทานอาหารว�าง
15.30 - 17.00   สัมมนากลุ�มย�อยรายอุตสาหกรรมเป�าหมาย  New S-Curve 

17.15 - 18.30  การจับคู�ธุรกิจ (ห�องจ�ป�เตอร� 4-5)

กลุ�มที่ 1  อุตสาหกรรมเคร�่องจักรอัตโนมัติและ
หุ�นยนต�เพ�่อการอุตสาหกรรม “แปลงความท�าทาย
ไปเป�นโอกาส”  (ห�องรอยัลจ�บิลี)
ประธาน  ดร. คณิศ แสงสุพรรณ 
    ประธานกรรมการบร�หาร สำนักงานบร�หาร 
    และพัฒนาองค�ความรู�  (องค�การมหาชน)
ผู�ร�วมเสวนา
• โอกาสของไทยในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
 และหุ�นยนต�
  •  Mr. Martin Wenzel
    ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท คูก�า
    โรโบติกส� (ไทยแลนด�) และประธานเจ�าหน�าที่
    บร�หาร บร�ษัท คูก�า โรโบติกส� มาเลเซีย
    และเอเชียตะวันออกเฉียงใต�
• การพัฒนาศักยภาพของบร�ษัทไทย 
  •  รศ. ดร. ชิตเหล�าวัฒนา
    ที่ปร�กษาสถาบันว�ทยาการหุ�นยนต�ภาคสนาม
    (FIBO)  มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
    ธนบุร� 
• ประสบการณ�ของบร�ษัทไทย
  •  นายสมบูรณ� พ�ทยรังสฤษฎ�
    ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท ไทย เซ็นทรัล
    เมคคานิกส� จำกัด
  •  นางสาวรุ�งรัตน� ศิร�รัตนาพาณิชย�
    กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท แม�น้ำสแตนเลสไวร�
    จำกัด (มหาชน)

กลุ�มที่ 2 อุตสาหกรรมเคร�่องมือแพทย� 
“ขับเคลื่อนการขยายตัวด�วยนวัตกรรม”
(ห�องจ�ป�เตอร� 8-10)
ประธาน  ดร. นเรศ ดำรงชัย
    ผู�อำนวยการศูนย�ความเป�นเลิศด�าน
    ชีวว�ทยาศาสตร� (TCELS) (องค�กรมหาชน)
    กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ผู�ร�วมเสวนา
• ประสบการณ�จากการนำผลว�จัยไปใช�ใน
 เชิงพาณิชย� 
  •  นายนฤพนธ� เตชะวัฒนวรรณา
    ประธานกรรมการและประธานเจ�าหน�าที่
    บร�หาร กลุ�มบร�ษัท คอสโมกรุ�ป 
  •  นายเฉลิมพล ปุณโณทก
    ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท ซีที เอเชีย
    โรโบติกส� จำกัด 
• การนำเสนอผลงานว�จัยที่น�าสนใจ
  •  ดร.กฤษณ�ไกรพ� สิทธิเสร�ประทีป
    นักว�จัยอาวุโส สำนักงานพัฒนา
    ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.)
  •  ดร. สุพจน� เธียรวุฒิ
    ผู�อำนวยการ โครงการความร�วมมือระหว�าง
    คณะว�ศวกรรมศาสตร�กับภาคอุตสาหกรรม
    คณะว�ศวกรรมศาสตร�
    จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

กลุ�มที่ 3 อุตสาหกรรมอากาศยาน “หนทางสู�การ
เป�นฐานอุตสาหกรรมอากาศยานของภูมิภาค” 
(ห�องจ�ป�เตอร� 11-13)
ประธาน  ดร. นวทัศน� ก�องสมุทร
    ภาคว�ชาว�ศวกรรมการบินและอวกาศ
    มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ผู�ร�วมเสวนา 
• ไทยกับการเป�นศูนย�กลางการซ�อมบำรุง
 อากาศยานของภูมิภาค
  •  Mr. Rob Higby 
    ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร TurbineAero, Inc.
• โอกาสและลู�ทางทางธุรกิจของไทย
  •  Mr. Chris Hampden
     ประธานฝ�ายจัดซื้อ - ภูมิภาคเอเชีย
    บร�ษัท โรลส� รอยซ�
• การใช� ไทยเป�นฐานการผลิตเพ�่อส�งออก
  •  Mr. Simon Shale 
    ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท ซีเนียร�
    แอโรสเปซ  (ประเทศไทย) จำกัด
• บร�ษัทไทยจะเข�าร�วมอุตสาหกรรมอากาศยาน
 อย�างไร-กรณีศึกษา 
  •  Mr. Francis Hiew
    กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท สป�ร�ต แอโรซิสเต็ม
    (มาเลเซีย)
  •  Mr. Ketan Pole ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
    บร�ษัท ซีซีเอส กรุ�ปส�

สัมมนาช�วง 9.15-15.10 น
อังกฤษ, ญี่ปุ�น, จ�น

 อุตสาหกรรมเคร�่องจักรอัตโนมัติ
และหุ�นยนต�เพ�่อการอุตสาหกรรม

อังกฤษ, ญี่ปุ�น, จ�น

 อุตสาหกรรมเคร�่องมือแพทย� 
อังกฤษ

อุตสาหกรรมอากาศยาน
อังกฤษ

มีบร�การล�ามแปลหูฟ�ง


