Update 5-May-17

ั
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมมนาธุ
รกิจผูป
้ ระกอบการพร้อมสูป
ASEAN Entrepreneur Club (AEC)
โดย ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด ้า) และ C asean
ร่างกาหนดการ

ว ันพุธที่ 14 มิถน
ุ ายน 2560
ั้ 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
ห้อง 202 ชน
08.45-09.00 น.

ลงทะเบียน
้ 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด ้า
ห ้อง 202 ชัน

09.00-09.15 น.

ผู ้เข ้าร่วมแนะนาตัว

09.15-09.30 น.

กล่าวต้อนร ับ
โดย ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ พงศ์ วงศาโรจน์
ผู ้อานวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
กล่าวเปิ ดงาน
โดย รศ.ดร.กาพล ปั ญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
“ศรีจ ันทร์: กล้าคิด กล้าเปลีย
่ น กล้าทา”
“Srichand: Dare, Dream & Do”
โดย

09.30-10.30 น.



คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จากัด
นักคิด นั กพูดสร ้างแรงบันดาลใจ ทายาทรุ่นสาม ผู ้พลิกฟื้ นเครือ
่ งสาอางไทยออกสู่
ตลาดภูมภ
ิ าค โดยนามาตรฐานฮาลาลมาเป็ นแนวทางการเตรียมแผนรุกตลาด

10.30-10.45 น.

พัก

10.45-12.00 น.

่ ลาดธุรกิจ”
“ไขความล ับวิถฮ
ี าลาลสูต
“Decoding Halalization to Commercial Business”
โดย
 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลน
ั
ผู ้อานวยการ ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ดร.สุกต
ิ เอือ
้ มหเจริญ
เลขาธิการหอการค ้าอินโดนีเซีย-ไทย
ผู ้ก่อตัง้ ผู ้บริหาร Institute of Concept to Commercial of Innovation (Asia)
ดาเนินรายการโดย ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล นั กวิจัย ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด ้า

12.00-13.30 น.

้ นาของประเทศไทย
รับประทานอาหาร โดย โรงแรมอัล มีรอซ โรงแรมมาตรฐานฮาลาลชัน

13.30-15.30 น.

“เจาะลึกตลาดฮาลาล: ดีไซน์ นว ัตกรรมและว ัฒนธรรมควรรู”้
“Insight Halal Market: Design, Innovation and Cultural tips”
โดย
 คุณสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ
นักวิชาการชานาญการ ฝ่ ายกิจการฮาลาล
สานั กงานคณะกรรมการลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 คุณชารีฟ เด่นสุมต
ิ ร
CEOและผู ้ก่อตัง้ Pinsouq.com -- Online Halal Marketplace
นักศึกษา YMBA รุ่นที่ 39 นิด ้า
 อาจารย์โรเซพ ทวีจต
ิ ร์
่ วชาญด ้านภาษาวัฒนธรรมเพือ
ผู ้เชีย
่ ธุรกิจระหว่างประเทศ
ดาเนินรายการโดย ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช พฤฒิพบ
ิ ล
ู ธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด ้า
ั ัสว ัฒนธรรมการดืม
ั “Teh Tarik” แห่งดินแดน
พร้อมสมผ
่ ชาและตานานชาชก
คาบสมุทรมลายู

15.30-16.00 น.

เยีย
่ มชมการให ้บริการของนิด ้า
หน ้า 1 จาก 7

Update 5-May-17

ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 15 มิถุนายน 2560
ั้ 12 อาคาร CW Tower
C asean ห้อง 1202-1203 ชน
08.30-09.00 น.

09.00-11.00 น.

ลงทะเบียน
้ 10 ซี อาเซียน
หน ้าห ้อง Auditorium ชัน
“แนวโน้มความต้องการผูบ
้ ริโภคและโอกาสธุรกิจไทยในตลาดฮาลาล”
“Customer Trends and New Opportunities for Halal Market”
โดย
 Mr. Lingga Setiawan
Minister Counsellor (Economic Affairs)
Embassy of the Republic of Indonesia in Bangkok
 Mr. Norman Dzulkarnain Mohd Nasri
Counsellor (Matrade)
Embassy of Malaysia, Bangkok
 คุณสลิลลา สีหพันธุ์
รองประธานกรรมการฝ่ ายกิจการบรรษั ท เทสโก ้ โลตัส
ั ยภาพสูง
ผู ้มีบทบาทหลักในการส่งเสริมสินค ้าไทยไปตลาดมาเลเซียทีม
่ ศ
ี ก
ดาเนินรายการโดย คุณสุทธิพรรณ นุชฉายา
่ สารองค์กร ศูนย์ C asean
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการพัฒนาธุรกิจและสือ

11.00-11.30 น.

ถ่ายภาพเพือจ ัดทา ASEAN Entrepreneur Club Booklet
โดยช่างภาพมืออาชีพ

11.30-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.

“เจาะลึกกลยุทธ์ พร้อมบุกตลาดอาหารฮาลาล”
“Insight Techniques to Win Halal Food Market”
โดย
 คุณพิทยา พันธุเ์ พ็ญโสภณ
่ แนล จากัด
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร บริษัท โคคา โฮลดิง้ อินเตอร์เนชัน
่ ลาดอินโดนีเซีย
ผู ้ขยายสาขาร ้านอาหาร Mango Tree และโคคาสุกเี้ ข ้าสูต
 คุณมาลี มั่นคง
ผู ้จัดการฝ่ ายต่างประเทศ บริษัท ไอเบฟเวอเรจ จากัด
ผู ้ผลิตและจัดจาหน่ายเครือ
่ งดืม
่ อินทผาลัมโซดา รุกตลาดอินโดนีเซีย
 คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร บริษัท เถ ้าแก่น ้อย ฟู้ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
ผู ้นาตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่าย
 คุณชลทิชา ไหวดี
ผู ้ดูแลแบรนด์จายา บะหมีก
่ งึ่ สาเร็จรูปตราฮาลาล บุกตลาดผู ้บริโภคมุสลิม
ดาเนินรายการโดย คุณสุทธิพรรณ นุชฉายา
่ สารองค์กร ศูนย์ C asean
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการพัฒนาธุรกิจและสือ

15.00-15.15 น.

พัก

หน ้า 2 จาก 7
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ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 15 มิถุนายน 2560 (ต่อ)
ั้ 12 อาคาร CW Tower
C asean ห้อง 1202-1203 ชน

15:30-17:30 น.

“ถอดรห ัสความสาเร็ จ ตลาดอุปโภคบริโภคในอินโดนีเซียและมาเลเซีย”
“Encoding the Success in Penetrating Indonesia and Malaysia Consumer
Products”
โดย
 คุณปิ ยะ ธนากิจอานวย
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จากัด
้ ผ ้าไทยไปแจ ้งเกิดทีป
ผู ้นาแบรนด์เสือ
่ ระเทศอินโดนีเซีย
ั หาญพานิช
 คุณวุฒช
ิ ย
เจ ้าของและผู ้ก่อตัง้ แบรนด์ Harnn & Tharn
้ นาหลายแห่งทัว่ อินโดนีเซีย
ผู ้บุกเบิกผลิตภัณฑ์สปาระดับไฮเอนด์ จาหน่ายในห ้างชัน
 คุณสกลธรณ์ กาลังสีหพัทธ์
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท พี.เค.แอล. ซิลเวอร์แอนด์โกลด์
ผู ้นาสินค ้าจิวเวอรีร่ ุกตลาดมาเลเซีย
ั วิไลลักษณ์
 คุณวัฒน์ชย
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด(มหาชน)
ผู ้ให ้บริการธุรกิจโมบายมัลติมเี ดียและคอนเท ้นท์ในมาเลเซีย
โดยเป็ นพันธมิตรกับเทเลคอม มาเลเซีย กว่า 8 ปี
ดาเนินรายการโดย คุณสุทธิพรรณ นุชฉายา
่ สารองค์กร ศูนย์ C asean
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการพัฒนาธุรกิจและสือ

17.30-19.00 น.

ั
สงสรรค์
และ ร ับประกาศนียบ ัตร

ว ันศุกร์ท ี่ 16 มิถน
ุ ายน 2560
้ 11-13
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชัน
08.30-09.00 น.

09.00-11.30 น.

จุดนัดพบ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าเยีย
่ มชม ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย และรับฟั งบรรยาย
่ ลาดฮาลาล”
“มาตรฐานฮาลาล และโอกาสการค้าสูต
“Insights on Halal Standard and Opportunity”
จาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลน
ั ผู ้อานวยการศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ



วิทยากรอยูร่ ะหว่างการเรียนเชิญ
ผู ้จัดงานสงวนสิทธิก
์ ารปรับเปลีย
่ นกาหนดการ หัวข ้อและวิทยากร โดยไม่จาเป็ นต ้องแจ ้งล่วงหน ้า

หน ้า 3 จาก 7

Update 5-May-17

ร่างกาหนดการ
ั
สมมนาธุ
รกิจ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (26-29 กรกฎาคม 2560)

ว ันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 (ประเทศไทยและกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย)

Recommended attire: Smart casual
05.30 น.

พร ้อมกันทีท
่ า่ อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูม ิ

08.00 น.

ู่ รุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมส
ิ ก
โดย TG433

11.35 น.

เดินทางถึงกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

12.30-14.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน เข ้าพักทีโ่ รงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นทีโ่ รงแรม

18.30-20.00 น.

Optional
้ ผ ้า สิง่ ทอ และสินค ้าแฟชัน
่
 สารวจแหล่งธุรกิจค ้าส่ง ศูนย์รวมเสือ

ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 27 กรกฎาคม 2560 (กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย)

Recommended attire: Smart casual
08.15 น.

ออกเดินทางจากโรงแรม
ั
ร ับฟังบรรยายสรุป เรือ
่ ง เศรษฐกิจ การค้า สงคม
และว ัฒนธรรมในอินโดนีเซีย

09.30-10.30 น.

10.30-12.00 น.

12.30-14.00 น.

15.00-16.30 น.

17:30-18:30 น.

18.30-20.00 น.




เข ้าเยีย
่ มคารวะ คุณพิชยพันธุ์ ชาญภูมด
ิ ล เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา
คุณสิรบ
ิ ษ
ุ ย์ อึ๊ งภากรณ์ ผู ้อานวยการสานักงานส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ
ณ กรุงจาการ์ตา

ร ับฟังการบรรยายแผนการส่งเสริมการค้า และการลงทุนสาหร ับผูป
้ ระกอบการไทย
ในอินโดนีเซีย
 Mr. Rosan Perkasa Roeslani, Chairman, Indonesian Chambers of
Commerce and Industry
รับประทานอาหารกลางวัน
เยีย
่ มชมและร ับฟังการบรรยาย
Site Visit and Sharing Session at Halal MUI
่ ารเป็นธุรกิจฮาลาลทีไ่ ด้ร ับการร ับรอง”
“การก้าวเข้าสูก
“What it Takes to be Halal Certified Business”
รับประทานอาหารเย็น เข ้าพักทีโ่ รงแรม
Optional
 เยีย
่ มชมอนุสาวรียแ
์ ห่งชาติ (โมนาส)
 เยีย
่ มชมมัสยิด อิสติกลัล

หน ้า 4 จาก 7
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ว ันศุกร์ท ี่ 28 กรกฎาคม 2560 (กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย)

Recommended attire: Smart casual
08.30 น.

09.30-11.00 น.

ออกเดินทางจากโรงแรม
พบปะและแลกเปลีย
่ นความเห็น
Site visit and Sharing Session
“The Challenge and Opportunity in Supermarket Chains in Indonesia”
“ความท้าทายและโอกาสของสินค้าไทยในช่องทางการจ ัดจาหน่ายในอินโดนีเซีย”
 Ms. Feny Djoko Susanto , President Commissioner PT. Sumber Alfaria
Trijaya (AlfaMart), the Indonesia’s largest minimart chain
่ ลาด
พร้อมโอกาสในการนาเสนอสินค้าเข้าสูต

12.00-13.30 น.

14.00-15.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
เยีย
่ มชมและร ับฟังการบรรยาย
Site Visit and Sharing Session
“Seeing, Knowing and Conforming to Indonesia Financial Regulations”
“รูเ้ ท่าท ัน ก่อนลงทุนในอินโดนีเซีย”
 คุณชลิต เตชัสอนันต์, ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโสและผู ้จัดการธนาคารกรุงเทพ
สาขาจาการ์ตา

15.30-17.30 น.

น ัดหมายส่วนต ัวหรือเยีย
่ มชมแหล่งการค้า
 สารวจร ้านค ้าท ้องถิน
่

18.00-19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น เข ้าพักทีโ่ รงแรม

19.00-20.00 น.

Optional
 สารวจแหล่งการค ้าโมเดิรน
์ เทรด

ว ันเสาร์ท ี่ 29 กรกฎาคม 2560 (กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย)

Recommended attire: Smart casual
08.15 น.

ออกเดินทางจากโรงแรมไปท่าอากาศยานนานาชาติซก
ู าร์โน ฮัตตา

12.35 น.

่ า่ อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมโิ ดย TG434
ออกเดินทางสูท

16.05 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

End of Outbound Session
หมายเหตุ



วิทยากรอยูร่ ะหว่างการเรียนเชิญ
ผู ้จัดงานสงวนสิทธิก
์ ารปรับเปลีย
่ นกาหนดการ หัวข ้อและวิทยากร โดยไม่จาเป็ นต ้องแจ ้งล่วงหน ้า

หน ้า 5 จาก 7

Update 5-May-17

ร่างกาหนดการ
ั
สมมนาธุ
รกิจ ณ กรุงก ัวลาล ัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (6-9 สิงหาคม 2560)

ว ันอาทิตย์ท ี่ 6 สิงหาคม 2560 (ประเทศไทยและกรุงก ัวลาล ัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)

Recommended attire: Smart casual
13.30 น.

พร ้อมกันทีท
่ า่ อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูม ิ

16.40 น.

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมส
ิ ก
ู่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โดย TG 417

19.50 น.

เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

20.30-21.00 น.

เข ้าพักทีโ่ รงแรม
Optional
 สารวจแหล่งการค ้าโมเดิรน
์ เทรด

ว ันจ ันทร์ท ี่ 7 สิงหาคม 2560 (กรุงก ัวลาล ัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)

Recommended attire: Smart casual
09.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00

12.30-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.30-16.30 น.

18.00 น.

ออกเดินทางจาก รร.
เยีย
่ มชมและร ับฟังบรรยาย
ั
“เข้าใจเศรษฐกิจ การค้า สงคม
และว ัฒนธรรมในมาเลเซีย”
 คุณพัดชา วุฒพ
ิ ันธุ์ อัครราชทูตทีป
่ รึกษา (ฝ่ ายการพาณิชย์)
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ร ับฟังการบรรยาย
“Seeing, Knowing and Conforming to Malaysian Financial Regulations”
 Mr. Jeffrey Liewn Chee Kean, ผู ้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากัวลาลัมเปอร์
รับประทานอาหารกลางวัน
เยีย
่ มชมและร ับฟังการบรรยาย
ั
“การท่องเทีย
่ วฮาลาล: ศกยภาพในการเติ
บโตและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข้อง”
“Halal Tourism: Growth Potential and Related Industries”
 Mr. Zain Azrai Bin Rashid, Director of Malaysia Tourism Centre
ร ับฟังการบรรยาย
“แผนการส่งเสริมการค้า และการลงทุนสาหร ับผูป
้ ระกอบการไทยในมาเลเซีย”
“Trade and Investment Promotion for Thai Entrepreneurs”
 Dato' Syed Amin
Chairman, Kuala Lumpur Malay Chamber of Commerce (KLMCC)
รับประทานอาหารตามอัธยาศัยและสารวจแหล่งการค ้า ณ เปโตรนาส ทวินทาวเวอร์
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ว ันอ ังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 (กรุงก ัวลาล ัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)

Recommended attire: Smart casual
08.15 น.

09.00-10.30 น.

12.00-13.30 น.

14.00-16.00น.

ออกเดินทางจากโรงแรม
เยีย
่ มชมและร ับฟังการบรรยาย
Site Visit and Sharing Session at Halal Industry Development
Corporation (HDC)
่ ารเป็นธุรกิจฮาลาลทีไ่ ด้ร ับการร ับรอง”
“การก้าวเข้าสูก
“What it Takes to be Halal Certified Business”
รับประทานอาหารกลางวัน
พบปะและแลกเปลีย
่ นความเห็น
Site Visit and Sharing Session at DPO International (Distributor)
“The Challenge and Opportunity in Distribution Channel in Malaysia”
“ความท้าทายและโอกาสของสินค้าไทยในช่องทางการจ ัดจาหน่ายในมาเลเซีย”
่ ลาด
พร้อมโอกาสในการนาเสนอสินค้าเข้าสูต

17.30–18.30 น.
18.30-20.00 น.

รับประทานอาหารเย็น เข ้าพักทีโ่ รงแรม
Optional
 สารวจตลาดท ้องถิน
่ ช่วงรอมฎอน
 เยีย
่ มชมจัตรุ ัสเมอร์เดกาและอาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด

ว ันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 (กรุงก ัวลาล ัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)

Recommended attire: Smart casual
08.15 น.

ออกเดินทางจากโรงแรม

09.30-11.00 น.

เยีย
่ มชมและร ับฟังการบรรยาย
Site Visit and Sharing Session at F&N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd
“ขนตอนการผลิ
ั้
ตสินค้าคุณภาพเพือ
่ ผูบ
้ ริโภคในตลาดฮาลาล”
“Manufacturing Excellence in producing quality products for consumers
in Halal Market”

12.00-13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-16.00น.

Optional
 นัดหมายส่วนตัวหรือเยีย
่ มชมเมืองปูตราจายา

17.30 น.

เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติกวั ลาลัมเปอร์และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.55 น.

่ รุงเทพ โดย TG 418
เดินทางสูก

22.05 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถาม
โครงการ ASEAN Entrepreneur Club
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด ้า) ในความร่วมมือกับ C asean
โทรศัพท์ 0 2727 3652, 727 3799 Mobile 083-599-7895 (ติดต่อ คุณไอยริน)
โทรสาร 0 2375 3490 E-mail: nida.aec.club@gmail.com
รายละเอียดโครงการ www.nida.ac.th/AECClub; www.c-asean.org
Facebook: ASEAN Entrepreneur Club
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