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SMEs Springboard: Success through Creative Economy
วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
ณ ห้ องไทยจิตรลดา 2 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park
***************************************************
กําหนดการ
วันเสาร์ ท่ ี 30 มิถุนายน 2561
08.30 – 09.00 น

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

กล่าวต้ อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

09.30 – 10.00 น.

บรรยายหัวข้ อ “เอกซเรย์หวั ใจเศรษฐกิจสร้ างสรรค์”
โดย คุณ กิ ตติรัตน์ ปิ ติพานิช รั กษาการผู้อํานวยการศูนย์ สร้ างสรรค์ง านออกแบบ
(TCDC)

10.00 – 11.00 น.

บรรยายหัวข้ อ “ถอดรหัสทรัพย์สินทางปั ญญา…รู้ก่อนรุก Creative Market”
โดย คุณณัฐพล อร่ามเมือง จาก ZICO LAW (Thailand) Limited

11.00 – 12.00 น.

บรรยายหัวข้ อ “เติมเต็มช่องว่างธุรกิจนวัตกรรม…เสกฝั นเป็ นเงิน”
โดย คุณเปรมนภา โชติญาณพิทกั ษ์ โครงการ MIND Credit
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

12.00 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น.

การเสวนาหัวข้ อ “พลิกแพลงความคิดเพื่อธุรกิจสร้ างสรรค์”
ผู้ร่วมเสวนา คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ CEO Ragazze
คุณปฏิพทั ธ์ ชัยภักดี CEO Dry Clean Only
ดร.ศิริกลุ เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor
ผู้ดําเนินรายการ คุณสุทิวสั หงส์พนู พิพฒ
ั น์

15.30–16.30 น.

Networking Session

วันอาทิตย์ ท่ ี 1 กรกฎาคม 2561
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

Networking Session

09.30 – 10.30 น.

บรรยายหัวข้ อ “Pitching Expert”
โดย ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ รองผู้จดั การกองทุน TED Fund

10.30 – 11.30 น.

บรรยายหัวข้ อ “Social Giver Online Platform”
โดย คุณอลิสา นภาทิวาอานวย CEO Social Giver

11.30 – 12.30 น

รับประทานอาหารกลางวัน

Highlight
12.30 – 13.30 น.

บรรยายหัวข้ อ “ส่งออกสินค้ าสร้ างสรรค์อย่างไรให้ ได้ ใจชาวโลก”
โดย นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวฒ
ั น์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ

13.30 – 14.30 น.

บรรยายหัวข้ อ “ปลูกหัวใจ SE (Social Enterprise) ขับเคลื่อน Creative Economy
อย่างยัง่ ยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

14.30 – 15.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง “ทิศทางและนโยบายของรัฐในการส่งเสริ มธุรกิจสร้ างสรรค์”
โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์

15.30 น.

แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
***************************************************

