หลักสูตร “การลงทุนในต่างประเทศ”
วันที 17—18 พฤศจิกายน 2553
เวลา 08 : 30—16 : 45 น.

ขอเชิญท่าน
เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องอัญชัน ชัน0 24 อาคารเอ็กซิม สํานักงานใหญ่
ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์

วัตถ ุประสงค์

เพือเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับการลงทุนทําธุรกิจ
ในต่างประเทศเบื0องต้น โดยเน้นให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจในภาพรวม
ของการดําเนินการโครงการลงทุนในต่างประเทศ การบริหาร
จัดการโครงการ รวมทัง0 การวิเคราะห์ความเสียงโครงการ
กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ รวมทัง0 ข้อพึงระวังในการลงทุน
ในต่างประเทศ

ประโยชน์ทีได้รบั :
⇒

ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจด้านการ
ลงท ุนทําธ ุรกิจในต่างประเทศ

⇒

สามารถวิเคราะห์ความเสียงโครงการ
ลงท ุนในต่างประเทศในเบื*องต้น

⇒

รับ จํา น วน จํา กัด
สอบรายละเอียดได้ที
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2271 2929

สามารถพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาทีเกิดขึ*นจากการบริหาร
โครงการลงท ุนในเบื*องต้นได้

หลักสูตร “การลงทุนในต่ างประเทศ”
 กลุ่ มเป้าหมาย :
1. ลูกค้ าธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
2. นักลงทุนและผู้ประกอบการทีมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจและต้ องการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ


วัตถุประสงค์ : เพือเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการลงทุนทําธุรกิจในต่างประเทศเบื -องต้ น โดยเน้ น
ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจในภาพรวมของการดําเนินการโครงการลงทุนในต่างประเทศ การบริ หารจัดการโครงการ
รวมทังการวิ
เคราะห์ความเสียงโครงการ กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ รวมทังข้
- อพึงระวังในการลงทุนใน
ต่างประเทศ

 ประโยชน์ ท ีผ้ ูเข้ ารั บการอบรมได้ รับ :
1. ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจด้ านการลงทุนทําธุรกิจในต่างประเทศ
2. สามารถวิเคราะห์ความเสียงโครงการลงทุนในต่างประเทศในเบื -องต้ น
3. สามารถพิจารณาแนวทางแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึ -นจากการบริ หารโครงการลงทุนในเบื -องต้ นได้
 คุณสมบัติผ้ ูเข้ ารั บการอบรม :
1. มีทกั ษะภาษาอังกฤษด้ านการอ่านและเขียนในระดับสือสารได้
2. มีประสบการณ์และ/หรื อมีความสนใจด้ านการลงทุนในต่างประเทศ
3. มีแผนการลงทุนในต่างประเทศ






กําหนดระยะเวลาการอบรม :
จํานวนผู้เข้ าอบรม :
การอบรม :
สถานที :
อัตราค่ าลงทะเบียน :

ตังแต่
- วนั ที 17-18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30-16.45 น.
50 คน / รุ่ น
การบรรยาย 13.5 ชัว โมง
ห้ องอัญชัน ชัน- 24 อาคารเอ็กซิม (ธสน.สํานักงานใหญ่)
ท่านละ 1,900 บาท

 กําหนดการอบรม
วันพุธที 17 พฤศจิกายน 2553
8.00 – 8.30 น.
8.30 – 8.45 น.
8.45 – 10.45 น.

11.00 – 12.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการอบรม
 การวิเคราะห์ความพร้ อมก่อนการลงทุน
 ประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และข้ อพึงระวัง
โดย คุณสามารถ ทรัพย์ พจน์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไอบี เอฟ อิ นดัสทรี จํ ากัด
การเตรี ยมความพร้ อมด้ านกฎหมายก่อนการลงทุนในต่างประเทศ
โดย คุณจิ ริเดชา พึ"งสุนทร
LS Horizon Limited
ผลกระทบต่อการลงทุนในต่างประเทศจากการเปิ ดตลาด AEC
โดย ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผูอ้ ํานวยการสํานักเอเชี ย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักลงทุน
โดย ผูม้ ี ประสบการณ์ ดา้ นการลงทุนในต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที 18 พฤศจิกายน 2553
8.00 – 8.30 น.
8.30 – 10.00 น.
10.15 – 12.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.45 – 15.45 น.
15.45 – 16.45 น.

ลงทะเบียน
สิทธิประโยชน์และกฎหมายทีเกียวกับการลงทุนในต่างประเทศ
โดย คุณวาสนา มุทตุ านนท์ ผูอ้ ํานวยการสํานักความร่ วมมื อการลงทุนต่างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
การวิเคราะห์ความเสียงและป้องกันความเสียงของโครงการ
โดย ธนาคารเพือ" การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ภาษี เงินได้ จากการลงทุนในต่างประเทศ
โดย ดร.อาทิ ตย์ ศรัทธาวรสิ ทธิ? นิ ติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย กรมสรรพากร
การโอนเงินทีเกียวข้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ
โดย คุณวชิ รา อารมย์ ดี ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายกํากับการแลกเปลี ย" นเงิ นและสิ นเชื อ"
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การจัดทําแผนธุรกิจ
โดย ธนาคารเพือ" การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย


หมายเหตุ

1. วันที " 17 พ.ย. 53 พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45 น. และ 14.45 น.
วันที " 18 พ.ย. 53 พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 น. และ 14.30 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น.
3. กํ าหนดการอาจมี การเปลีย" นแปลงตามความเหมาะสม

 ขัน- ตอนการสมัครเข้ าอบรมและการชําระเงิน
สมัครผ่าน www.exim.go.th > อบรมสัมมนา > หลักสูตรการลงทุนในต่างประเทศ
1. การชําระเงิน
1.1. ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน บัญชีกระแสรายวัน
ชือชัญชี “ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย” เลขที 099-1-28133-9
หรื อ
1.2. ชําระเป็ นเงินสด ทีสว่ นธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
สํานักงานใหญ่ อาคารเอ็กซิม ชัน- 17
2. ส่งโทรสาร ใบนําฝาก (PAY-IN-SILP) มายังหมายเลขโทรสาร 0 2617 2266 โดยระบุชือผู้สมัคร หลักสูตร และ
วันทีอบรม ให้ ชดั เจน พร้ อมทังโทรศั
พท์ยืนยันการสมัครทีหมายเลข 0 2617 2111 ต่อ 2736 – 2737
ธสน. เป็ นองค์กรของรัฐ อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที จ" ่ายตาม
พระราชกฤษฏี กา(ฉบับที " 266) พ.ศ. 2536
(ผูเ้ ข้ารับการอบรมชําระเงิ นเต็มจํ านวนโดยไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ที จ" ่าย)

 สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ท ี ส่ วนธุรกิจสัมพันธ์ โทร. 0 2617 2111 ต่ อ 2736-2737

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการสํารองทีน ังตามลําดับสําหรับผู้ท ลี งทะเบียน และมีการชําระเงินเรียบร้ อยแล้ ว
(ยกเว้ นการคืนเงินลงทะเบียนทุกกรณี)

