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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  0 2009 9393

ค่าธรรมเนียมสัมมนา (รวม VAT)
•  บุคคลทั่วไป  3,210 บาท  •  สมาชิกสมาคมฯ (ลด 15%)  2,728.50 บาท

4 ตุลาคม 2560 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

08.30 - 09.00 น. ...... ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. ...... กล่าวต้อนรับ
 โดย คุณสาระ ล�่าซ�า นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

09.15 - 10.00 น. ...... การบรรยายหัวข้อ “ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561”
 โดย ดร. เชาว์ เก่งชน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด

10.00 - 10.45 น. ...... การบรรยายหัวข้อ “Global Trends in Family Wealth Management” 
 โดย Mr. Derek Too,  Director, Wealth Planning, Singapore, UBS Wealth Management

10.45 - 11.00 น. ...... พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.15 น. ...... การบรรยายหัวข้อ “Must Know: กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน”
 โดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์  Partner บริษัท ส�านักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ากัด

12.15 - 13.30 น. ...... พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.00 น. ...... การอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ “Current Issues on Family Wealth”
 ผู้ร่วมอภิปราย
 • คุณวิเชฐ ตันติวานิช  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซี จ�ากัด
 • คุณสุวภา เจริญยิ่ง  อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
 • คุณนโรโดม วาณิชฤดี  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี่ เซอร์วิส จ�ากัด
 ผู้ด�าเนินการอภิปราย
 คุณนฤมล บุญสนอง  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด

15.00 - 16.30 น. ...... การบรรยาย หัวข้อ “Alternative Investment: Private Equity, Real Estate and Arts”
 โดย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน)
 และบรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ�ากัด

ก�าหนดปิดรับลงทะเบียน: วันที่ 18 กันยายน 2560



 ดร. เชาว์ เก่งชน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ศนูย์วจิยักสกิรไทย จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัของธนาคาร
กสิกรไทยท่ีรับผิดชอบงานด้านวิชาการ โดยก่อนเข้าร่วมงานกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยในปี 2538 ดร. เชาว์ ด�ารง
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเคยช่วยงาน 
ที่สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยมีผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Thailand’s Perspective on 
Foreign Loans” ซึง่วิเคราะห์ถึงหนีส้กุลเงนิต่างประเทศของประเทศไทยท่ีพอกพูนข้ึนในช่วงทีป่ระเทศอยูใ่นภาวะ
ฟองสบู่ 
 ดร. เชาว์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. เชาว์ เก่งชน  •  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด
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Derek Too has over the last 10 years worked with high net worth individuals and families on their
succession and wealth structuring plans.

Derek's main area of focus is setting up structures to hold the financial and other private assets of clients
with the view of meeting their wealth transference objectives in the form of trusts, corporate structures,
funds or a combination of these. Having dealt with a diverse range of clients, he has had the opportunity
to work with many unique family situations and as a result, conceptualised solutions to varying needs

Over the past 3 years, Derek has focused on assisting Thai clients with their succession planning
objectives.

Prior to joining UBS, Derek worked with KPMG and Pricewaterhousecoopers as a tax advisor. He holds a
Bachelor of Commerce (Hons) degree, Bachelor of Laws and a Master of Laws from the University of
Melbourne.

Derek Too

Wealth Planning, Singapore

UBS Wealth Management

Director

Tel: +65 6495 8873

Email: derek.too@ubs.com

 Derek Too has over the last 10 years worked with high net worth individuals and families on their 
succession and wealth structuring plans.
 Derek’s main area of focus is setting up structures to hold the financial and other private assets 
of clients with the view of meeting their wealth transference objectives in the form of trusts, corporate 
structures, funds or a combination of these.
 Prior to joining UBS, Derek worked with KPMG and Pricewaterhousecoopers as a tax advisor. 
He holds a Bachelor of Commerce (Hons) degree, Bachelor of Laws and a Master of Laws from the 
University of Melbourne.

Mr. Derek Too  •  Director, Singapore, UBS AG

 คณุวเิชฐ ตนัตวิานชิ เป็นผูค้ร�า่หวอดในแวดวงตลาดทุนไทย และเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี คุณวิเชฐเข้าสูว่งการ
การเงินกว่า 30 ปีที่แล้ว โดยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งธุรกิจธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหลักสูตรของสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรผู้บริหารที่ได้รับความนิยมท่ีสุดในประเทศไทย ปัจจุบันคุณวิเชฐด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซี จ�ากัด และประธานที่ปรึกษาหลักสูตร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบ
การเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 คุณวิเชฐจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ด คอนเนคติกัต 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน และการคลังจากจุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย

คุณวิเชฐ ตันติวานิช  •  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซี จ�ากัด

 อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในงานให้ค�าปรึกษากฎหมาย ด้านภาษีอากร 
กฎหมายบริษัท M&A ตลอดจนสัญญาทางธุรกิจ รวมถึง Offshore Incorporation และ Family Business 
ตลอดเวลากว่า 15 ปี อาจารย์ชินภัทรเป็นวิทยากรด้านธุรกิจบรรยายเรื่องสัญญาธุรกิจและภาษีในงานสัมมนา
และฝึกอบรมให้กับสถาบันกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ธนาคารและสมาคมธุรกิจต่างๆ รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร “Corporate Finance” 
“M&A” “เครื่องหมายการค้า” “ลิขสิทธิ์” ในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
 อาจารย์ชนิภทัรจบการศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาตร ีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์  •  Partner บริษัท ส�านักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ากัด



 คุณนโรโดม วาณิชฤดีปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี่ 
เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจร รวมถึงการให้ค�าปรึกษาด้านการเงิน 
การวางแผนภาษ ีและการวางแผนส่งต่อกิจการแก่เจ้าของธุรกิจทัง้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากต�าแหน่ง
ข้างต้นแล้ว คณุนโรโดม ยังด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการเงนิ บรษิทั นอร์ธแลนด์ ดเีวลลอปเม้นต์ 
จ�ากัด และเป็นกรรมการและนายทะเบียนของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 คณุนโรโดมจบการศกึษาระดบัปรญิญาโทด้านบรหิารธุรกิจ สาขากฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลยัรามค�าแหง 
และระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณนโรโดม วาณิชฤดี CFP®  •  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี่ เซอร์วิส จ�ากัด

 ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการเป็นผูก่้อตัง้บรษิทัหลกัทรพัย์ แอสเซท พลสั จ�ากัด (มหาชน) ให้บรกิารด้านวาณชิธนกิจและกิจการ
ร่วมลงทุน และน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และต่อมาได้ควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย 
และได้ก่อตัง้บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั ซึง่เป็นบริษทันายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ครบวงจรท่ีสดุแห่งหนึง่ในประเทศไทย ซึง่ต่อมาได้
แปรสภาพเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ ดร. ก้องเกียรติได้รับการยอมรับด้านการเป็นนักสร้างดีลมือฉมัง ควบรวมกิจการขนาดใหญ่กว่า 20 ดีล 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการไทยกว่า 50 ราย โดยน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
มบีทบาทส�าคัญในการพัฒนาตลาดทนุไทยขณะรบัต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิารในองค์กรต่างๆ เช่น ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
นายกสมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิาร ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
ดร. ก้องเกียรติได้รับรางวัล “Global Leaders for Tomorrow” โดย World Economic Forum ได้รับเลือกจากนิตยสารยูโรมันนี่ให้เป็น 
“Top Fifty Financial Leaders for the 21st Century” และได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “Best CEO Award: CEO of company listed 
on SET” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 
 ดร. ก้องเกียรติส�าเร็จการศึกษาปรญิญาตรวิีศวกรรรมศาสตร์ (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่ เหรยีญทอง) จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ระดบัปรญิญาโทหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (M.B.A. with Distinction) และหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (M.S.) ปรญิญาเอก 
(Ph.D.) จากวอร์ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ  •  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด

 คณุสวุภา เจรญิย่ิงมปีระสบการณ์ในตลาดการเงนิไทยมากว่า 30 ปี โดยเป็นวานชิธนากรทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
สายการเงินธุรกิจ (Corporate Finance) เช่น การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท วางแนวทางระดมทุนในรูปต่างๆ และการ
จดัการแหล่งเงิน ท้ังการน�าบรษิทัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์และการออกตราสารหนีแ้ละตราสารทุน รวมทัง้มี
ประสบการณ์ในฐานะเจ้าหน้าท่ีสนิเชือ่ การบริหารและจดัการกองทนุ รวมทัง้กองทนุส่วนบุคคลและกองทนุส�ารองเลีย้ง
ชีพกับสถาบันการเงินชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ เป็นนักเขียนประจ�าของหนังสือพิมพ์ธุรกิจและวารสารทางการเงิน 
และเป็นบรรณาธิการการ์ตูนเศรษฐกิจชุด “ครอบครัวตึ๋งหนืด” และมีงานเขียนของตัวเองอีกกว่า 10 เล่ม 
 ปัจจุบันคุณสุวภายังด�ารงต�าแหน่งกรรมการและอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ที่ปรึกษาสมาคมส่ง
เสรมิผูล้งทุนไทย และเป็นคณะท�างานพิจารณารางวัลธุรกรรมทางการเงนิยอดเยีย่ม และคณะท�างานพัฒนาบุคลากร
ในธุรกิจหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 คณุสวุภาจบการศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขาบรหิารธุรกิจ (การเงนิและการตลาด) จากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

คุณสุวภา เจริญยิ่ง  •  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 คุณนฤมล บุญสนองปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มดีบีเอสแบงค์ สิงคโปร์ รับผิดชอบการบริหารงานสาขา 
และดูแลการลงทุนของลูกค้า HIGH NET WORTH อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเงิน ใน
ฐานะนักวางแผนการเงิน CFP ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย นอกจากนี้ ยังด�าเนินงาน
ถ่ายทอดความรูด้้านการเงนิการลงทุนแก่สาธารณชน โดยเป็นวิทยากรให้กับสถาบนัพัฒนาความรูต้ลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ และบรษิทัศนูย์อบรม ไทยพีเอฟเอ จ�ากัด เป็นนกัเขยีน
และคอลัมนิสต์ทาง sanook.com และนิตยสาร Money & Wealth เป็นผู้ด�าเนินรายการ MONEY CAFÉ ทางช่อง 
MONEY CHENNEL
 คุณนฤมลจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรังสิต

คุณนฤมล บุญสนอง  •  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด


