
 
 

 
ร่าง 

ก าหนดการสัมมนา 
วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2020 
 (กรุงเทพฯ – ปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) 
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.30 น. 
ณ ห้อง Eternity โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
.................................................................. 

08.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน / พิธีเปิด 
 
09.00 - 10.30 น. รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ 2 จังหวัดภาคกลาง: จากผลการส ารวจภาคสนาม 
  โดย  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์  

       ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
10.45 - 12.00 น. เสวนาเร่ือง วิเคราะห์สถานการณ์หนี้ครัวเรือน กับโอกาสในการซื้อที่อยู่อาศัย  
  โดย   คุณพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
                                  คุณสักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 คุณจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ทรงคุณวุฒิ  
                                                                   รักษาราชการ รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ด าเนินรายการโดย คุณวสันต์ เคียงศิริ  นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร  
 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00 - 14.30 น. เสวนาเร่ือง วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มธุรกิจที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2020 

โดย  คุณอธิป พีชานนท์          ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้าง  
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

       คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย  
       คุณวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร  
       คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์   อุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย 
ด าเนินรายการโดย คุณอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ อุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย 
 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
14.45 – 16.30 น. เสวนาเร่ือง วิเคราะห์กฎหมายที่มีผลกระทบกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปี 2020 
  โดย   คุณธนกฤต ฉัตราภรณ์ ผู้อ านวยการส่วนนโยบายภาษที้องถิ่นและรายได้อื่นส านักนโยบายภาษี  
                                     ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
          คุณอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 
  ด าเนินรายการโดย คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 
 
16.30 น.   ปิดการสัมมนา 

.................................... 
หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ Update: 9 ต.ค. 62 



 
 

 
ร่าง 

ก าหนดการสัมมนา 
วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 2020 

(เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-ตาก) 
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้อง Infinity โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหารมิทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
.................................................................. 

 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 
09.00 – 10.00 น. รายงานสถานการณต์ลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 4 จังหวัด : จากผลการส ารวจภาคสนาม 
  โดย  ดร.วิชัย วิรตักพันธ์  

       ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
10.15 – 12.00 น. เสวนาเรื่อง วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนอื ปี 2020 
  โดย  คุณไพศาล ภู่เจริญ  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอรสิริน กรุ๊ป 
         คุณอัญชนา วัลลิภากร  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
         คุณนพดล จารุพันธ์จรสัศรี อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก 
  คุณปราชญ์ วงศ์วรรณ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยเ์ชียงใหม่ 
         ด าเนินรายการโดย คณุธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย 
 
12.00 น.   ปิดการสัมมนา 
 

..................................... 
 

หมายเหตุ : วิทยากรอยูร่ะหว่างเรยีนเชิญ 
Update: 25 ก.ย.62 



 
 

 
ร่าง 

ก าหนดการสัมมนา 
วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย EEC 2020 

(ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา) 
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ ห้อง  Infinity โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหารมิทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

.................................................................. 
 
12.30 –13.00 น. ลงทะเบียน  
 
13.00 – 13.30 น. ปาฐกถาพเิศษเรื่อง “Thailand Plus Package” เพิ่มศักยภาพ EEC 
  โดย คณุ นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (บีโอไอ) 
 
13.30 – 14.30 น. รายงานสถานการณต์ลาดที่อยู่อาศัย EEC 3 จังหวัด : จากผลการส ารวจภาคสนาม 
  โดย  ดร.วิชัย วิรตักพันธ์  

       ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
   
14.30  –14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
14.45 – 16.30 น. เสวนาเรื่อง วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย EEC ปี 2020 
  โดย  คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชต ิ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดชลบุร ี
         คุณเปรมสรณ์ ศรีวิบูลย์ชัย นายกสมาคมการค้าอสังหารมิทรพัย์ระยอง 
         คุณวัชระ ปิ่นเจริญ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา 

       คุณวัฒนพล ผลชีวิน  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เปรมสขุ เรียลเอสเตท จ ากัด 
                        ด าเนินรายการโดย คณุบรสิุทธ์ิ กาสินพิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมบายเออร์กรุ๊ป 
  
16.30 น.   ปิดการสัมมนา 
 

..................................... 
 

หมายเหตุ : วิทยากรอยูร่ะหว่างเรยีนเชิญ 
Update: 3 ต.ค.62 



 
 

 
ร่าง 

ก าหนดการสัมมนา 
วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020 

(นครราชสมีา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม) 
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ ห้อง Infinity โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 
จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหารมิทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

.................................................................. 
 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 
09.00 – 10.15 น. รายงานสถานการณต์ลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 5 จังหวัด : จากผลการส ารวจภาคสนาม 
  โดย  ดร.วิชัย วิรตักพันธ์  

ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
10.30 – 12.00 น.  เสวนาเรื่อง  วิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2020 
  โดย         ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร    
 คุณไพจติร มานะศิลป์         กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท คลังคาซ่า จ ากัด 
 คุณพีรญา รักสจุริต            กรรมการผูจ้ัดการ เดอะสปริงเพลส จ ากัด 

 ด าเนินรายการโดย คณุนราทร ธานินพิทักษ ์นายกสมาคมอสังหารมิทรัพย์ จังหวัดนครราชสมีา  
 
11.45 – 12.00 น. ตอบข้อซักถาม  / ปิดการสัมมนา 
 
 

..................................... 
 

หมายเหตุ : วิทยากรอยูร่ะหว่างเรยีนเชิญ 
Update: 11 ต.ค.62 



 
 

 
ร่าง 

ก าหนดการสัมมนา 
วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตก 2020 
(ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และหัวหิน-ชะอ า) 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้อง Infinity โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหารมิทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
.................................................................. 

 
12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียน 
 
13.00 – 14.15 น. รายงานสถานการณต์ลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตก รวม 6 จังหวัด : จากผลการส ารวจภาคสนาม 
  โดย  ดร.วิชัย วิรตักพันธ์  

ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 
14.15 –14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
14.30 –16.30 น.  เสวนาเรื่อง วิเคราะหต์ลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตก ปี 2020 
             โดย คุณธีระพร ศรรีัตน์  ผู้อ านวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต ้
  คุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ  กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรยีล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
  คุณเฑยีร จึงวิรุฬโชตินันท ์  Sale & Marketing Director บรษิัท Delsk Group         
  ด าเนินรายการโดย คณุธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล  อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย 
 
16.30น.           ตอบข้อซักถาม  / ปิดการสัมมนา 
 
 

..................................... 
 

หมายเหตุ : วิทยากรอยูร่ะหว่างเรยีนเชิญ 
Update: 11 ต.ค.62 


