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(ร่าง) ก าหนดการ 
การสัมมนาวิชาการประจ าปี Energy Symposium 2019 

เรื่อง : “แผนพลังงานไทย ภายใต้ Disruptive Technology” 
ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

      ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
****************************************************************************************************************** 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการสัมมนา 
08.30 – 09.00 น.     
     

09.00 – 09.10 น. กล่าวรายงานการจัดงานสัมมนา 
                               โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
09.10 – 09.45 น.  กล่าวเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “แผนพลังงานไทย ภายใต้ Disruptive Technology”  
                 โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
09.45 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 12.30 น. การอภิปราย เรื่อง “แผนพลังงานไทย”  

 ผู้แทนจาก ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 (แผนภาพรวมพลังงานไทย) 

  ผู้แทนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(แผน PDP) 

 ผู้แทนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(แผน EEP / AEDP) 

 ผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
(Oil plan / Gas plan) 
 

ผู้ด าเนินรายการ นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ กรรมการสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 
 

12.30 – 13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน      
13.30 – 15.00 น.       การอภิปราย เรื่อง “Digital Energy Platform”  

 ผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

 ผู้แทนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ผู้แทนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 ผู้แทนจาก การไฟฟ้านครหลวง 
 

ผู้ด าเนินรายการ นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ กรรมการสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 
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15.00 – 15.15 น.       รับประทานอาหารว่าง  
15.15 – 16.30 น.       การอภิปราย เรื่อง  “Disruptive Technology Trend”  

 World Technology Update โดย นักวิชาการ 

 Japanese Practices  โดย ผูแ้ทนจาก IHI 

 Upcoming Thailand โดย ผู้แทนจาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ผู้ด าเนินรายการ นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 
 

หมายเหตุ : * ก าหนดการอาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 ภายในงานสามารถเยี่ยมชมบธูนทิรรศการ Energy Fair 2019 มากกว่า 25 บูธ 



 

 
 

แบบตอบรบัการสมัมนา Energy Symposium 2019 
เร่ือง “แผนพลงังานไทย ภายใต้ Disruptive Technology” 

โดย สถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ในวนัพธุท่ี 2 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-16.30 น. 

ณ ห้องวิภาวดีบอลรมู โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์แอท เซน็ทรลั พลาซ่า ลาดพร้าว กรงุเทพฯ 
**************************************************************************************************************************** 

1. กรณุากรอกข้อความต่อไปน้ีด้วยตวับรรจงและถกูต้อง ( ส าหรบัออกใบก ากบัภาษี)  

   บรษิทั..……....................................................………………........................……………………….…...... 
   ทีอ่ยู…่………………………………………………………….…………....รหสัไปรษณยี…์………………… 
   โทรศพัท ์..........................……โทรสาร ..…….………............ E-Mail Address…………………………… 
 

2. รายนามผูเ้ข้าร่วมสมัมนา (กรณุาพิมพห์รือเขียนตวับรรจง) 
    2.1 ชื่อ-สกุล...........................................................................ต าแหน่ง.................................................. 
    2.2 ชื่อ-สกุล...........................................................................ต าแหน่ง.................................................. 
    2.3 ชื่อ-สกุล...........................................................................ต าแหน่ง.................................................. 
 

3. อตัราค่าลงทะเบียน (ราคาน้ีรวมเอกสาร, อาหาร, ภาษีมลูค่าเพ่ิม ยกเว้นภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 ค่าลงทะเบยีน 1,500 บาท / ท่าน (รวม Vat แล้ว) 
4. การช าระเงิน/การลงทะเบียน  
   [      ] ช าระเงินสด หรือเชค็สัง่จ่าย “สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ท่ีแผนกการเงิน  
   [      ] โอนเงินบญัชี “สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย” บญัชีออมทรพัย ์เลขท่ี 009-1-70874-5 

ธนาคารกรงุไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร ์และส่งโทรสารใบ Pay In กลบัมายงั สถาบนัพลงังานฯ 
ได้ท่ีคณุกญัญา E-mail : kanya204@gmail.com  
กรณียกเลิกการเข้าร่วมสมัมนา ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนัสมัมนา หากเกินก าหนดจะต้อง    
ช าระค่าลงทะเบียน 50 %*  
หมายเหตุ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จดัตัง้ตาม พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ไมเ่ขา้ลกัษณะเป็นบรษิทัหรอื 
หา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรษัฎากร จงึไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และไมอ่ยูใ่นขา่ยตอ้งเสยีภาษ ีณ ทีจ่่าย 

 

ลงชื่อ…………………………………………… 
 

โปรดส่งแบบตอบรบัมายงั  :  คุณกญัญา บ ารุงจติร ์หรอื คุณณฐัวรรณ พานิชพนัธ ์
สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 02-345-1187, 02-345-1247   
E-mail : kanya204@gmail.com หรอื nattawanp@fti.or.th 
เปิดรบัสมคัรถึงวนัศกุรท่ี์ 20 กนัยายน 2562                                   
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