ภาค
เชา

บาย

งาน Financial Wisdom Fair : ปญญาสูความมั่นคงทางการเงิน
กําหนดการ
การเสวนาใหความรูทางการเงินแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
วันศุกรที่ 16 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 – 19.00 น.
ณ หองบอลรูม ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
เวลา
เนื้อหา
9.00 -10.00 น. ลงทะเบียน ชมบูธนิทรรศการ และ บูธของสถาบันการเงิน
10.00 – 10.30 น. ผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย กลาวเปดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “SMEs จะรับมือ
อยางไรกับเศรษฐกิจไทยวันนี”้
10.30 -12.30 น. บริหารเงินฉับไว ทันใจ SMEs
เชิญพบกับกูรูทางการเงิน ที่จะมาเผยเคล็ดลับ และแนวทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และไดผลจริงในเรื่อง…
 กูอยางไร ใหไดเงิน
โดย คุณพันธศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ Senior Vice President พัฒนาธุรกิจ SMEs
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 เครดิตบูโรกับการขอสินเชื่อ
โดย คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผูจัดการใหญ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
 เงินทุนไมพอ บสย. ชวยทานไดอยางไร
โดย คุณวิบูลย เพิ่มอารยวงศ กรรมการและผูจัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
12.30 -13.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 - 16.00 น. เสวนา เรื่อง “เคล็ดลับสูความสําเร็จของ SMEs”
พบกับวิทยากรชื่อดังจากรายการ SME ตีแตก และรับฟงประสบการณ ๆ ในการทําธุรกิจ
จาก SMEs ที่ประสบความสําเร็จ
 อาจารยธันยวัชร ไชยตระกูลชัย ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด (รายการ SME ตีแตก)
 คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี กรรมการผูจัดการ บริษัท สามพิม จํากัด (The ReMaker)
 คุณพันธพัฒน คุมวิเชียร ผูจัดการฝายการตลาด และ
คุณไชยพันธุ คุมวิเชียร ผูจัดการทั่วไป สวนกลวยไมแอรออรคิดสแล็บ (Air Orchid)
16.00 - 17.30 น. โอนเงินไวไดเงินเร็ว
การใชบริการโอนเงินในการรับจายเงิน จะชวยลดตนทุน ลดความเสี่ยง และชวยให SMEs
บริหารเงินไดสะดวกขึ้นไดอยางไร มีความปลอดภัยหรือไม วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจะมาตอบขอ
สงสัย และแนะนําแนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
 ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ที่ปรึกษาผูวาการ
ดานเทคโนโลยีขอสนเทศและระบบการชําระเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
 คุณเมธี พิทักษอรรณพ
รองผูอํานวยการฝายบริการและการขายลูกคาธุรกิจ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
17.30 - 19.00 น. ชมการออกบูธของสถาบันการเงิน และรับคําปรึกษาทางการเงิน

งาน Financial Wisdom Fair : ปญญาสูความมั่นคงทางการเงิน
กําหนดการ
การเสวนาใหความรูทางการเงิน
วันเสารที่ 17 มีนาคม 2555
เวลา 09.30 – 19.00 น.
ณ หองบอลรูม ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ภาค
เชา

เวลา
9.30 – 10.00 น.

เนื้อหา
ลงทะเบียน ชมบูธนิทรรศการ และ บูธของสถาบันการเงิน

10.00 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง “รูออม รูใช ทุกวัยไมสะดุด”
รับทราบแนวคิดและวิธีการบริหารการเงินที่เปนระบบ เพื่อปองกันการเปนหนี้แบบไมทันตั้งตัว
และเพื่อความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนในอนาคต
 คุณสุวภา เจริญยิ่ง
ผูทํางานในแวดวงการเงินมากกวา 25 ป ปจจุบันเปนกรรมการผูจัดการบริษัท
หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ผูเขียนหนังสือ "มีลูกกี่คนก็รวยได ถาใชเงินเปน"
 คุณพัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร)
พิธีกรชั้นแนวหนา กับเทคนิคการออมเงินแบบกาละแมร พัชรศรี
ผูหญิงที่เกิดมาเพื่อการออมเงินโดยแท
บาย

14.00 – 16.00 น. เสวนา เรื่อง “เงิน..เรื่องใหญที่โรงเรียนไมเคยสอน”
รับทราบประสบการณจริงจากผูที่เคยผานวิกฤติหนี้ และสามารถพลิกวิกฤติเปนโอกาสไดดวย
ตัวเอง
 คุณโจ – มณฑานี ตันติสุข
นักเขียนและเจาของกิจการ ลาสุดเปนผูเขียนหนังสือ "เงิน..เรื่องใหญที่โรงเรียนไมเคย
สอน" และ "คนชนะหนี"้
 คุณจงใจ กิจแสวง
เจาของรานหมูทอดเจจง
รวมถายทอดมุมคิดและประสบการณลางหนี้ภายใน 4 ป ตั้งตัวไดจนมียอดขายวันละ
กวาแสนบาท
 คุณแบงก – พชร ปญญายงค
พิธีกรรายการวิเคราะหขาวเศรษฐกิจ ชอง Money Channel และรองประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท โตโยตา บางกอก จํากัด
16.00 -19.00 น. ชมการออกบูธของสถาบันการเงิน และรับคําปรึกษาทางการเงิน

งาน Financial Wisdom Fair : ปญญาสูความมั่นคงทางการเงิน
กําหนดการ
การเสวนาใหความรูทางการเงิน
วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2555
เวลา 09.30 – 19.00 น.
ณ หองบอลรูม ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ภาค
เชา

บาย

เวลา
9.30 – 10.00 น.

เนื้อหา
ลงทะเบียน ชมบูธนิทรรศการ และ บูธของสถาบันการเงิน

10.00 – 11.30 น. เสวนา เรื่อง “บริหารความเสี่ยง...ในแบบที่คุณทําได”
 ตัวแทนจากสถาบันการเงินตาง ๆ แนะนําการคุมครองความเสี่ยงตาง ๆ ดวยผลิตภัณฑ
ทางการเงินใหม ๆ เชน การออม การลงทุน การประกันชีวิตรูปแบบตาง ๆ เปนตน
 ผูแทนคณะสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
14.00 – 16.00 น. เสวนา เรื่อง “กลลวงการเงินยุคใหมในโลกไซเบอร”
รูเทาทันการเงินในโลกไซเบอร รับ จาย ขาย โอนเงินใหทันสมัยแตปลอดภัยไมถูกหลอกลวง
พรอมรับฟงกลลวงรูปแบบตาง ๆ จากวิทยากรผูคร่ําหวอดในวงการ
 พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดี DSI –มือปราบไซเบอร
ผูพลิกโฉมตํารวจไทยใหสามารถกาวทันพัฒนาการของกลุมมิจฉาชีพที่ใชเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือ
 คุณปริญญา หอมเอนก ผูกอตั้ง ACIS Professional Center
เชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอรและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information
Security)
 คุณภาวุธ พงษวิทยภานุ หนึ่งใน "กูรู" ธุรกิจออนไลนที่ทุกคน "ยอมรับ"
ในฝมือ รวมทั้งเปนผูกอตั้งเว็บไซต ตลาด ดอท คอม ( WWW.TARAD.COM )
 คุณหนุย-พงศสุข หิรัญพฤกษ พิธีกรรายการ “แบไตไฮเทค” ฉายา “เจาพอไอที”
จากวิธีคิด มุมมองและประสบการณที่นาจับตามองในแวดวงคนไอที
16.00 - 19.00 น. ชมการออกบูธของสถาบันการเงิน และรับคําปรึกษาทางการเงิน

