กําหนดการสัมมนา
“การบริ
การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศสําหรับ SMEs
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC”
วันอังคารที
คาร ่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 - 15.45
45 น.
ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนื
ง อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.00-08.45 น.
08.45-09.00 น.
09.00-09.15 น.

09.15-09.30 น.

09.30-10.30 น.

10.30-11.00 น.
11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

15.00-15.30 น.
15.30-15.45 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือผู้แทน
กล่าวรายงาน
โดย กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กล่าวเปิดงาน
โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่
ขอนแ น
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แนวโน้
แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยภายใต้ความผันผวนโลก”
ผวนโลก
โดย ผู้อํานวยการอาวุโส
ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือผู้แทน
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายหัวข้อ “กลยุ
กลยุทธ์การปิดความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ”
โดย คุณจันทร์ฉาย พิทักษ์อรรณพ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการใช้บริการ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร
ธนาคาร ่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เสวนาหัวข้อ “กลยุทธ์การเจาะตลาด AEC และ สากล ให้ประสบความสําเร็จ”
โดย คุณศิริพร จงเสรีสกุล กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคเอ็มแอนด์ เอ เอ จํากัด
คุณพีรโชติ จรัญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริทจํากัด
ถาม – ตอบ
พักรับประทานอาหารว่าง

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา

ฟรี

เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศสําหรับ SMEs
วันอังคารที
คาร ่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 15.45 น.
ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศประเทศไทย
ประเทศ
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลผู้เข้ารับการสัมมนา

ข้อมูลบริษัท

1.ชื่อ-สกุล................................................................................(
.............................................(ตัวบรรจง)

ชื่อ (บริษท
ั /หจก./ราน)..............................................................................
)..............................................................................

ตําแหน ง..........................................................................................
....................................................................................

ทีอ
่ ยูเลขที.่ ...............ซอย....................
....................ถนน................................................

2.ชื่อ-สกุล................................................................................(ตัวบรรจง)
................................................................................(
ตําแหน ง..........................................................................................

แขวง/ตําบล......................................
......................................เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด.............................................รหั
............................................. สไปรษณี ย....................................
โทรศัพท.................................................................................................
............................................

3.ชื่อ-สกุล................................................................................(ตัวบรรจง)
................................................................................(
ตําแหน ง..........................................................................................

โทรสาร..................................................................................................
.................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................
Website...............................................
...............................................................................................

ข้อมูลพื้นฐานของกิจการ
1. ลักษณะการประกอบการ

⃝ การผลิต

2. เงินลงทุน (ไมรวมทีด
่ น
ิ )

.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................(ล
านบาท)

3. สัดสวนการถือหุน

⃝ คนไทยถือหุน
 ทัง้ หมด

4. ยอดขาย (ลานบาท/ปี )

.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................(ล
านบาท/ปี )

5. สถานะบริษท
ั ในปัจจุบน
ั

⃝ บริษท
ั ไทย

6. จํานวนพนักงาน

จํานวนทัง้ หมด ................คน
................
พนักงานในสํานักงาน.................คน
คน พนักงานปฏิบตั ก
ิ าร..................คน
าร

7. สัดสวนตลาด

ภายในประเทศ (รอยละ).............
).............

⃝ การคา (ปลีก-สง) ⃝ การบริการ ⃝ อืน
่ ๆ (ระบุ)....................................................................................
)....................................................................................

⃝ มีตา งชาติถือหุน (รอยละ)................................................................
............................

⃝ บริษท
ั ตางชาติ ⃝ บริษท
ั รวมทุน

ตางประเทศ (รอยละ).....................

ประเทศ ทีส
่ ง ออก (ระบุ)................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
8. ผลิตภัณฑหรือบริการหลัก

1..............................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................
2.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ท่านสนใจขอรับบริการกับสถาบันการเงินหรือไม่
 สนใจที่จะขอรับบริการกับสถาบันการเงิน
ทานสนใจเข
 ลาด AEC
นสนใจเขาสูต

⃝ พมา

 ไม่สนใจที่จะขอรับบริการกับสถาบันการเงิน

⃝ ลาว ⃝ กัมพูชา ⃝ เวียดนาม ⃝ มาเลเซีย ⃝ สิงคโปร ⃝ อินโดนีเซีย ⃝ ฟิ ลิปปิ นส

⃝ บรูไน

............................................ ใ หขอ
............................................ผู
 มูล
วันที…
่ ……………………………………………………………..………
……………………………………………………………..
โทรศัพท…………………………
………………………..………………………………………………..

กรุณาส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ไปที่ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
โทรสาร 043 379 302 E-mail
E
: ipc5@dip.go.th, saowarot@dip.go.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : (คุ
( ณเสาวรส, คุณนุสรา) โทรศัพท์ 043 379 296--301 ต่อ 320-321
หมายเหตุ : ขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอ
 การค
ารคดั เลือกเขารวมกิจกรรม “สัมมนาการบริ
การบริหารความเสีย่ งดานการคาระหวางประเทศสําหรับ SMEs
เพือ
่ เตรียมความพรอมเขาสู AEC”” จึงขอความกรุณากรอกขอมูลใหครบทุกขอ

ทีน ังมีจาํ นวนจํากัด ขอสงวนสิทธิปิปิดรับสมัครเมือครบตามจํานวน

