
DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 2011 

Hội Thảo Vốn đầu tư Tư nhân Đông Nam Á 

Khách sạn Legend Saigon 

 

Thứ Năm, Ngày 6, Tháng 10, Năm 2011 

 

7:30-08:30  ĐĂNG KÝ & ĂN SÁNG 

  Chủ trì: 

 

8:30-08:40  DIỄN VĂN CHÀO MỪNG 

 Ông James La Marche, Giám đốc Quản lý Trung tâm Đầu tư Tư nhân Toàn cầu Thunderbird (TPEC) 

 Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch điều hành của VCCI 

 

8:40-9:00  KHAI MẠC 

 

 Trưởng ban tổ chức Hội thảo, Ông Marshall Parke, Lexington Partners 

 

9:00-10:00  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ TÌNH HÌNH VỐN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN Ở ĐÔNG NAM Á 

 

Triển vọng của khu vực Đông Nam Á như thế nào? Những thế mạnh chiến lược của khu vực là gì? Đâu là những ưu tiên 

chiến lược và chúng ta đang thực hiện những gì để thu hút đầu tư vào khu vực này? Những động lực quan trọng thúc đẩy 

nền kinh tế trong thập kỷ tiếp theo là gì? 

Chủ trì tọa đàm: Ông John Vong, Cố vấn cấp cao Công ty tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Thế giới (World Bank) 

 

Ban tọa đàm: 

 Ngài Ros Seilava, Tổng thư ký Bộ Kinh tế và Tài chính, Vương quốc Campuchia 

 Ông/bà Akhom Praseuth, quyền Tổng giám đốc, Cục Giám sát Tài chính, Ngân hàng Trung Ương Lào (đã mời) 

 Đai diện Bộ kế họach và Đầu tư Việt Nam 

 Đại diện Bộ Tài chính Thái Lan 

 

 

10:00-11:00  CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ KHI ĐẦU TƯ VÀO ĐÔNG NAM Á 

Các quỹ đầu tư xây dựng và phát triển chiến lược của họ đối với thị trường Đông Nam Á như thế nào? Họ phải đối mặt với 

những thách thức nào ở khu vực này? Đâu là những điều họ quan tâm trong việc thẩm định đầu tư, định giá, lợi nhuận và 

thoái vốn? Làm thế nào để một quỹ mới thành lập tạo nên khác biệt với các quỹ đầu tư cạnh tranh? 

 

Chủ trì tọa đàm: Ông/bà Matthew Lourey, Giám đốc dịch vụ tư vấn, Grant Thornton (đã mời) 

 

Ban tọa đàm: 

 Ông/bà George Raffini, Giám đốc điều hành, Quỹ đầu tư Headland Capital 

 Ông/bà Doug Clayton, Giám đốc điều hành, Quỹ đầu tư Leopard Capital 

 Ông/bà Chris Freud, Giám đốc điều hành, Quỹ đầu tư Mekong Capital 

 

11:00-11:20  GIẢI LAO 

Chủ trì: 

 

11:20-12:20  KHUNG PHÁP LÝ CHO VIỆC ĐẦU TƯ TƯ NHÂN Ở ĐÔNG NAM Á  

Trong tình hình đầu tư tư nhân phải đối mặt với những quy định ngày càng gắt gao ở châu Âu và Hoa Kỳ, những loại pháp 

quy nào có ảnh hưởng đến các loại tài sản ở khu vực Đông Nam Á? Các biện pháp quản lý vốn nào của chính phủ mà các 

nhà đầu tư nước ngoài cần phải nhận thức rõ? Có những loại thuế ưu đãi nào dành cho các quỹ đầu tư trong nước? 

 

 Chủ trì tọa đàm: Ông/bà Todd Peterson, Giám đốc Tư vấn, Nhóm tư vấn đầu tư tư nhân và đầu tư mạo hiểm, Edwards 

Angell Palmer & Dodge LL 

Ban tọa đàm: 

 

12:20-1:30  ĂN TRƯA 

 



1:30-02:30  CÁC CHIẾN LƯỢC THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ & THOÁI VỐN 

Dưới ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, việc thẩm định đầu tư có một số thay đổi nào? Có phải nhà đầu tư nhìn vào một số 

yếu tố cụ thể nào đó trong hợp tác mà trước đây họ không xét đến? Tầm quan trọng của kinh nghiệm quản lý khi lựa chọn 

một đối tác? Giữa việc đưa doanh nghiệp lên sàn giao dịch (IPO) và mua bán, sáp nhập (M & A), đâu là giải pháp thoái vốn 

được ưa thích hơn ở khu vực này? Đâu là những trở ngại lớn nhất đối với một doanh nghiệp khi niêm yết trên sàn giao dịch? 

Tính thanh khoản của thị trường như thế nào? 

 

 Chủ trì tọa đàm: Ông/bà Thierry Gougy, Giám đốc điều hành DFDL Mekong Việt Nam 

 

Ban tọa đàm: 

 Ông/bà Jo Wilmore, Giám đốc điều hành, Quỹ đầu tư Sarus, Mỹ 

 Ông/bà Andy Ho, Giám đốc điều hành kiêm trưởng Bộ phận Đầu tư, VinaCapital 

 Ông/bà Akihiko Yasuda, Giám đốc điều hành, Asia Alternatives (đã mời) 

 Ông/bà Kirk Beaton, Phó chủ tịch, Quỹ đâu tư Lexington Partners 

 Ông/bà Frederica Widyasari Dewi, Giám đốc điều hành, Sàn chứng khoán Indonesia 

 

2:30-3:30  CƠ HỘI HỢP TÁC CÔNG TƯ 

 

Hợp tác công tư (Public Private Partnership) cung cấp những cơ hội hợp tác giữa nhà nước và các công ty tư nhân để chia 

sẽ những rủi ro tài chính trong những dự án có quy mô đầu tư lớn. Quỹ đầu tư và doanh nghiệp cấu trúc cơ chế hợp tác với 

nhà nước như thế nào? Làm sao lựa chọn được đối tác phù hợp? Những rủi ro liên quan khi hợp tác với chính chủ? Chiến 

lược thoái vốn hợp lý? 

 

Chủ trì tọa đàm:  

 

Ban tọa đàm 

 

3:30-3:45  GIẢI LAO 

Chủ trì: 

 

 

3:45-4:30  CHIA SẺ KINH NGHIỆM 

3 doanh nghiệp tiếp nhận vốn đầu tư sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ trong quá trình làm việc với các quỹ đầu tư, những lợi 

thế và bất lợi của vốn đầu tư tư nhân đối  cho việc kinh doanh của họ. (Mỗi doanh nghiệp trình bày 15 phút) 

Đại diện Công ty Cổ phần Yến Việt (Nhà đầu tư VinaCapital) 

Đại diện Công ty CP Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (Mobivi) (Nhà đầu tư Experian) 

Đại diện Tập đoàn Olam (Nhà đầu tư AIF Capital) 

4:30-4:45  GIẢI LAO 

Chủ trì: 

 

4:45 – 5:45 GIAO LƯU QUỸ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP: KẾT NỐI ĐỂ CÓ CƠ HỘI TIẾP CẬN VỐN 

 

1. Năng lượng có khả năng tái tạo, dầu khí 

o Ông/bà Do Chi Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty Điện lực và Dầu khí Việt Nam 

o Đại diện EDL-Gen 

o Ông/bà Dominic Scriven, Quỹ đầu tư Dragon Capital 

o Ông/bà Mark Leslie, Đại diện Tập đoàn Năng lương AES tại Singapore 

 

2. Bất động sản, tài sản, cơ sở hạ tầng, khách sạn 

o Ông/bà Etienne Chenevier, Đại diện tại châu Á quỹ đầu tư tư nhân CitiStar 

o Ông/bà Mark Townsend,  tập đoàn CB Richard Elis (CBRE) 

o Đại diện tập đoàn Minor International, Thái Lan 

 

3. Nông nghiệp 

o Đại diện công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công, tập đoàn Thành Thành Công 

o Ông/bà Nick Rosa, Giám đốc đềiu hành ContiAsia 



o Ông/bà Prakash Jhanwar, Olam Việt Nam 

o Đại diện tập đoàn chăn nuôi CP, Thái Lan 

4. Dịch vụ tài chính 

o Ông/bà Trung Dung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ thanh toán VIệt Phú (Mobivi), Việt Nam 

o Đại diện tập đoàn Experian, Úc 

o Đại diện Công ty quản lý tài sản Sacombank 

o Đại diện Digital Divide Data, Campuchia 

 

5. Sản xuất 

o Đại diện khu vực Đông Nam Á tập đoàn Cargill 

 

5:45-6:00:  KẾT THÚC BUỔI HỘI THẢO NGÀY THỨ NHẤT 

Ông/bà James La Marche, Giám đốc Quản lý Trung tâm Đầu tư Tư nhân Toàn cầu Thunderbird (TPEC) 

Ông/bà Ryan Galloway, Giám đốc Quản lý của công ty Auxesia Holdings ở Hoa Kỳ 

6:00-7:00  ĐÓN KHÁCH TIỆC TỐI 

Chủ trì: 

7:00-9:00  ĂN TỐI 

 Chủ trì: 

 

Thứ Sáu, Ngày 7, Tháng 10, Năm 2011 

 

7:30-08:30  ĐĂNG KÝ & ĂN SÁNG 

 Chủ trì: 

8:30-8:40  KHAI MẠC 

8:40-09:40  QUAN ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP (LPs) VỀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN Ở ĐÔNG NAM Á  

Quan điểm của các nhà đầu tư về phân bổ và lựa chọn công ty quản lý vốn đầu tư tư nhân ở khu vực Đông Nam Á: Những 

yếu tố nào khiến họ quyết định đầu tư hay không đầu tư? Làm thế nào các nhà đầu tư quản lý rủi ro lạm phát và các rủi ro 

tiền tệ? Các nhà đầu tư có tăng phân bổ vốn cho các thị trường mới nổi trong năm tới hay không? Cụ thể ở Đông Nam Á 

như thế nào? Những nhà đầu tư nào quan tâm nhất đến việc phân bổ vốn vào khu vực Đông Nam Á. 

 

 Chủ trị tọa đàm: 

 

Ban tọa đàm: 

Ông/bà  Marshall Parke, Giám đốc đềiu hành, Quỹ đầu tư Lexington Partners 

 Ông/bà Frank TL. Pho, Phó Chủ tịch, Quỹ đầu tư và Châu Á, Bộ phận phát triển kinh doanh Ngân hàng Bank of Canada 

 Ông/ bà Christian Hinze, Giám đốc bộ phận đầu tư gián tiếp tư nhân, Swiss Re 

9:40-10:00  GIẢI LAO 

Chủ trì: 

10:00-11:00  LỰA CHỌN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ 

Cách các nhà đầu tư xem xét và so sánh các nhóm kỹ năng của các công ty quản lý quỹ đầu tư trực tiếp ở Đông Nam Á. 

Đâu là những điều khoản quan trọng khi đàm phán hợp tác? Các nhà quản lý quỹ đầu tư mới thành lập cần làm gì để thu 

hút vốn nước ngoài? Các công ty quản lý quỹ mới thành lập phải làm làm việc với các chuyên gia tư vấn huy động vốn như 

thế nào để đạt hiệu quả?  

 

Chủ trị tọa đàm: Ông Jim Seymour, Giám đốc điều hành, Pontefract 

 

Ban tọa đàm: 

Ông/bà Veronica John, Giám đốc điều hành, Quỹ đầu tư Serasi Capital 



Ông/bà Pawan Chaturedi, Giám đốc điều hành kiêm trưởng khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Altinus Associates Limited 

(đã mời) 

Ông/bà Suzuki Kotona, Bộ phận đầu tư tăng trưởng và đa quốc gia, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản 

 

11:00-11:15  GIẢI LAO 

 Chủ trì: 

11:15-12:15  CHIA SẺ KINH NGHIỆM 

5 quỹ đầu tư lần lượt trình bày khoảng 10 phút về những điều họ cho là thú vị và khác biệt về quỹ của mình. 

 

12:15-1:30  ĂN TRƯA 

 Chủ trì: 

 

CÁC NGÀNH ĐANG THU HÚT ĐẦU TƯ 

1:30-2:15  BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 
Triển vọng nào cho ngành bất động sản ở khu vực Đông Nam Á sau cuộc khủng hoảng tài chính? Làm thế nào để cấu trúc 
vốn thích hợp giúp các nhà đầu tư có thể đảm bảo siêu lợi nhuận? Giữa các tài sản đang đầu tư và các dự án mới, đâu là 
những cơ hội ở khu vực này? Những rủi ro lớn nhất đối với việc đầu tư là gì? Quy chế? Xây dựng? Tài chính? 

  

Chủ trì tọa đàm: 

 

 Ban tọa đàm: 

Ông/bà Etienne Chenevier, Giám đốc Châu Á, Quỹ đầu tư tư nhân CityStar Châu Á 

2:15-3:00  NĂNG LƯỢNG: NHIỆT ĐIỆN, XĂNG DẦU VÀ CÁC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

Việc tăng cường sản xuất đòi hỏi tiêu thụ nhiều năng lượng hơn; mức lương tăng lên cũng nâng cao nhu cầu về dầu mỏ và 

các sản phẩm từ dầu mỏ. Làm thế nào khu vực Đông Nam Á vừa đáp ứng được cả hai nhu cầu ngày càng tăng này vừa 

bảo bảo các vấn đề về môi trường? Đang tồn tại những nguồn năng lượng thay thế nào có thể thỏa mãn được nhu cầu 

năng lượng của tương lai? 

   

Chủ trì tọa đàm: 

 

Ban tọa đàm: 

 Ông/bà Philip Patman, Giám đốc điều hành bộ phận M&A, tập đoàn AES 

 Ông/bà Dinh Quang Tri, Phó chủ tịch Tổng công ty điện lực Việt Nam kiêm Chủ tịch Công ty tài chính Điện lực (đã mời) 

 

3:00-3:30  GIẢI LAO 

Chủ trì: 

3:30-4:15 SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NÔNG SẢN 

Những công ty nào đang xây dựng chuỗi cung ứng cho khu vực Đông Nam Á và làm thế nào để có thể phát triển các thế 

mạnh sẵn có của địa phương để tăng giá trị cho các nhà đầu tư? Trong tình hình tiền lương tăng lên và khu vực đang phát 

triển mạnh mẽ, làm thế nào chúng ta có thể làm giảm thiểu áp lực của sự lạm phát đối với hàng hóa? Có những tác động gì 

đối với lợi nhuận ròng của các ngành sản xuất và kinh doanh nông sản?  

 

Chủ trì tọa đàm: 

 

 Ban tọa đàm: 

 Ông/bà Peter Amour, Giám đốc điều hành, Quỹ đầu tư AIF Capital (đã mời) 

 Ông/bà Alastair Morrison, Giám đốc điều hành, Quỹ đầu tư tư nhân Standard Chartered (đã mời) 

 

4:15-5:00  DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

Làm thế nào các nhà đầu tư có thể khai thác nguồn vốn tích lũy đang gia tăng trong khu vực? Làm thế nào chúng ta có thể 

tiếp cận những lĩnh vực và các thành phần chưa được ngân hàng hóa ở Đông Nam Á? Sản phẩm gia tăng nào hấp dẫn 

nhất: bảo hiểm, tiền gửi, tín dụng? Trong khu vực đâu là cơ hội tốt nhất cho các nhà đầu tư? 

   

Chủ trì tọa đàm: 

 

Ban tọa đàm:  

Ông/bà Sonexay Sitphaxay, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Lào 



Ông/bà Gregory Robinson-Kok, Giám đốc điều hành, Vietcombank + Templeton 

 

5:00-5:15  BẾ MẠC:  

 Ông/bà James La Marche, Giám đốc Quản lý Trung tâm Đầu tư tư nhân toàn cầu Thunderbird (TPEC) 

 

5:00-7:00  TIỆC COCKTAIL 

  Chủ trì: 

 

 


