
　 

ผูจัดงาน: ธนาคาร Tokyo Higashi Skinkin

ผูสนับสนุน: กรมเศรษฐกิจคันโต กระทรวงเศรษฐกิจ

ผูรวมใหการนับสนุน: Higashin Business Club Aurora/ Higashin young executive manager body Rapan

JSMEs Business Matching Trip

3-8 พ.ย. 58
ณ สนามกีฬาแหงชาติเรียวโงะขุ กรุงโตเกียว
วันงานออกบูธ 6 พ.ย. 58 (9:30-16:00 น.)

อัตราคาใชจายตลอดทริปการเดินทาง
รวมคาบูธ*73,500 บาท

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

2015Higashin Business FairBusiness Fair

Higashin
Business Fair

2015กาวไปอีกข้ันสูงานแสดงสินคา
เปดตลาดใหม ณ ประเทศญ่ีปุน

อัตราคาใชจายในการออกบูธกลุมเปาหมายของผูเขารวมงาน

ข้ันตอนการลงทะเบียน

ผูประกอบการ SMEs ไทยที่ตองการเปดตลาดใหมในประเทศญี่ปุน

ติดตอสอบถาม

โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุน 

Thailand Japan Investment Promotion Project (JSMEs)

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

สุขุมวิท ซ.29 เลขที่ 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 0-2258-0320 ตอ 1400-1402　FAX. 0-2258-6440　
Email. training.jsme@gmail.com, soraya.jsme@gmail.com

คาบูธ

 ● สำหรับลูกคา JSMEs คาบูธไดรวมอยูในคาสมัครแลวโดย

เปนบูธรวม พื้นที่ติดโปสเตอรแนะนำบริษัทกวาง 70 ซม.

● สำหรับทานที่ตองการบูธเดี่ยวขนาดใหญ

(ขนาด W1.9 x H2.7 x D1.485 เมตร) ทานสามารถ

ซื้อบูธแยกไดในราคา 60,000 เยน (เพิ่มจากคาทริป)

 
 
 

 

● โตะ

● คาใชจายในการตกแตงบูธ

 

● เกาอี้พับ

　　　　● คาไฟฟาและการติดตั้งระบบไฟ

 

● ผาขาว

　　　　　　　　　● คาขนสงอุปกรณ

อุปกรณที่รวมอยูในราคาขางตน       
● กระดานปดหลัง
● กระดานปดขาง

สิ่งที่ไมรวมอยูดวยในคาบูธ

รายละเอียดบูธ

กวาง 1.980 m

สูง 2.7 m

ปายชื่อบริษัท

ลึก 1.485 m

กวาง 3.960 m

สูง 2.7 m

ลึก 1.485 m

A B

โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุน Thailand - Japan Investment Promotion Project
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

JSMEs
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Higashin Business Fair

บริษัทของเราตังอยูในเข ขะลแติลผารเ adimuS ต ายเ อืรค ง ืดมแล วสะ นผสม

าํส หรับการทําขนมหวานให รโบัก งแรมและ อนาร า นใ ๆงาตราห งานนีเราไ ีมด

โอกาสแนะนํานํ ะลแมยีมเีรพมไลผา  Tokyo soda p นใูยอยาขยคเงึซ po

วช งหนา นอร ป 2011 เฉพาะในเขต Sumida เทานัน หเีท มา กาอบักะ าศใน

ยอนปเนอรานห ารเงอขทัษิรบบักหใีนสากอโบอมีทณุคบอข งิยงา

Marugen beverage Industry Corporation

Executive director  Mr.Hiroaki  Abe

Tokyo Higashi Shinkin Bank Azuma branch office

ขเจในิสดัตารเงอขทัษิรบ าร งอขาคนิสทมโรปโรากงอตะารพเีนงัรคนในางมว

วมแงึถ ”reuqcal amijaW“ อืคารเ รสถรามาสมไะจารเา กามดไยาขดอยงา

เท ขนอคีทาคนิสงอขาคารกาจามงอืนเรวคีทา ดไาํทถรามาสารเีทงิสตแ งูสงา

าํทรากอืคนัน ให ดิคมาวคงฟบัรดไะลแารเงอขาคนิสงอขพาภณุคงึถน็หเาคกูล

าํนถรามาสารเงึซนางมวรามีทูผกาจน็หเ ข าคนิสานฒัพรากนใชใปไีนาลหเลูมอ

ตดไารเงอข  นหาจเณุคบอขะจกายอารเ ีนกาจกอน ตคานอนใปไอ ีทนางนใีทา

ให าํค ชะลแาํนะนแ ยอนปเารเอืลหเยว าํดรากดอลตีดงา นางนินเ

Wajima lacquer (Japanese traditional lacquer) Tyuubei Naakajima Tyuubei

lacquer shop

Representative  Mr.Toshio Nakajima 

Kounou Shinkin Bank Shinbashi branch office

ุจรรบุดสัว ภั อขฑณ งเ นันาร ทํ ามนึขา เพือการใชง รรกหาสตุอนในา มไดใน

หลายแขนง อรงัยะลแ บัรง คว กงอตมา ารของ ดไนค ๆกุท อีกดวย ในงานนีเรา

ไดมีโอกาสไดพบกับบริษัทมากมายในหลายๆ ธุ ทจิกร ี กงาต ันไป ซึงนันก็ นปเ

โอกาส ารเงอขีด ทีจะไดแนะนํา แลกเปลียนขอมูล และขยายตลา คนิสด าของ

เรา เรารูสึกดี อนปเจใ ยางมากทีงานนีทําใ ไารเห ดมีโอกาสพบกั าคกูลบ ใหมๆ

มากมาย

Chiyoda Chemical Corporation

Representative director Mr. Kazuhiro Sato

Tokyo Higashi Shinkin Bank Kameto branch office

เสียงตอบรับ
เสียงตอบรับ

นปีุ่ญศทเะรป ณ มหใดาลตดปเ ฑณัภติลผ าคนิสงดสแนางสูนั้ขกีอปไวาก

。

จในสณุคีททัษิรบบักจิกรุธาจรจเรากรากดัจรากนใงาลกอืสนปเถรามาสารเงาท*

ดไยาฝงอสงัทงอขรากงอตมาวคบักงรตหใ

โอกาสในการขยายตลาดในประเทศญี่ปุน

Advantage

3

มรรกหาสตุอจิกรุธมลุก นชเ มลุกนปเกอองบแะจนางนใงดสแดัจราก
จิกรุธมุลก ,TI บักงอขวยีกเีทมรรกหาสตุอจิกรุธมุลก ,ติลผราก

นตนปเ ๆนือะลแรากิรบราก

การแบงกลุมการจัดแสดง

ผลการดำเนินงานจากการจัดงานที่ผานมา

ชองทางการโฆษณากิจกรรม

ประมาณ 8,100 คน

ดมหงทั ธูบ

จำนวนผูเขารวม

203
จำนวนบูธจัดแสดง

191 ทัษิรบ

จำนวนบริษัทที่เขารวมจัดแสดง

17 ทัษิรบ

จำนวนการการนำเสนอผลงาน
จากบริษัทผูเขารวมจัดแสดง

①ลงประกาศ พมิพอืสงันหงาทาณษฆโ

②ลงประกาศใน  elimS dooG ราสยติน วิลปบใะลแ

③ ธนัพมัสาชะรปราสกอเงาว nihsagiH งอข ๆงาตาขาสมาต

④ าณษฆโรอตเสปโดิต nihsagiH งอขๆงาตาขาสมาต

⑤ ตซไบ็วเนใศากะรปงล ของ Higashin

Advantage

นางนัวนอกรคัมสะลแคงสะรปมาวคงจแาณุรก*
!ดักำจนวนำจ*

สรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัทของคุณ

2
การขายสินคา

กลุมธุรกิจ

อุตสาหกรรม IT

กลุมธุรกิจ

การบริการและอื่นๆ 

คุณจะมีโอกาสไดทราบความคิดเห็นของผูบริโภคตอบริการของคุณ

1
Advantage

3 คุณประโยชน

งาน Higashin Business Fair เปนงานที่รวบรวมเอาสินคาและเทคโนโลยีคุณภาพจากผปูระกอบการ SMEs มาจัด
แสดง ดวยเจตนาเพอืสรางโอกาสทางธุรกิจใหแกผปูระกอบการ โดยในทุกๆปงาน Higashin Business Fair ไดรับ
ความสนใจ เปนอยางมากจากผปูระกอบการ SMEs จากเขตตะวันออกของกรุงโตเกียว ลูกคาของธนาคาร 
มหาวิทยาลัย และองคกรตางๆ

โอกาสที่คุณจะไดนำเสนอ
บริษัทของทานบนเวทีพิเศษ

าณษฆโดไะจณุค่ีทสากอโ
ณุคงอขรากิรบะลแาคนิส

คุณจะมีโอกาสไดโฆษณาสินคาและบริการของคุณ ไมเพียงแตกับคนในพื้นที่

แตรวมไปถึงบริษัทอื่นๆ และกลุมลูกคาที่คุณไมไดพบอยูทั ่วไป นอกจากนี้

คุณยังจะมีโอกาสไดขายสินคาและบริการของคุณและยังเปนโอกาสอันดี

ผงอขน็หเดิคมาวคบารทดไะลแ จิกรุธำทรากนใ ๆมหใดิควนแดไะจณุคีท คภโิรบู

ดกีอดไณุคงอขาคนิสงุรปบัรปรากนใชใปไลูมอขำนถรามาสณุคีทอืพเ ยว

ษศเิพีทวเนบณุคงอขาคนิสะลแทัษิรบอนสเำนดไสากอโีมะจณุค

 นึขนดเดดโณุคงอขทัษิรบหใำทะจงึซ นางงาวหะรนใ

 ยวดกีอดไ ๆมหใจิกรุธงาทสากอโงารสะลแ

โอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

ภายในงานจัดแสดง คุณจะมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนขอมูลและเจรจาธุรกิจ

งาตทัษิรบบัก ๆ นัาทเจิกรุธงาทยาขอืรคเยายขรากนปเะจตแงยีพเมไที น ณุคตแ

อาจจะไดรับแนวคิดใหมๆ ในการทำธุรกิจอีกดวย นอกจากนี้คุณยังสามารถ 

มกาจญาชวยชีเผูทีานหาจเยดโจิกรุธงาทาษกึรปำคหใรากิรบชใาขเ ยัลายทิวาห

ะาพฉเยดโ sEMS จิกรุธบัรหำสาษกึรปำคหใูผะลแ



Thailand Japan Investment Promotion Project 

JSMEs Business Matching Trip 2015

ก ำหนดการเดนิทาง : 3-8 พฤศจกิายน 2558















SPECIAL 

บนิตรงอยา่งสะดวกสบาย โดยสายการบนิไทย สะสมไมลไ์ด ้50 % 

โรงแรมมาตรฐานสากล พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน

เดนิทางสบาย ไมเ่รง่รบี จัดสรรเวลาอยา่งพอด ี 

มคัคเุทศก ์เชี่ยวชาญเสน้ทางแน่นอน 100 % อ านวยความสะดวกแกท่กุท่าน

ตลอดทรปิ เนน้ความเป็นกนัเอง กจิกรรม ความรูแ้ละความสนุกสนาน 

เมนพูเิศษ!!!  บฟุเฟ ป้ิงยา่ง  

Wi-Fi บนรถบสัตลอดการเดนิทาง 

ชมวฒันธรรมโบราณของญี่ปุ่น ที่ Edo Wonderland

วนัองัคำรที ่3 พ.ย. 2558   (1) สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ กรงุโตเกยีว โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 642 

วนัพธุที ่4 พ.ย. 2558    (2) สนำมบนินำรติะ – เยีย่มชมโรงงำน – Stone Spa 

06.55 น. ถงึสนามบนินารติะ ผา่นพธิกีารตรวจคนเข ้าเมอืงและดา่นศลุกากร
แลว้ รถบสั น าทา่นเดนิทางสูส่ถานที่ดงูาน  

--- เยีย่มชมโรงงำน--- 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

--- เยีย่มชมโรงงำน--- 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่Stone Spa ใหท้า่นสัมผัสประสบการณ์ใหม ่กับการท าสปาดว้ยหนิแร่ กับคอสมาตรฐาน 

(ทา่นทีต่อ้งการซือ้คอสอืน่ทีน่อกเหนอืจากนี ้กรณุาแจง้ไกด)์  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก Ryogoku River Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัพฤหสัฯ 5 พ.ย. 2558     (3)       Set up Booth at Ryogoku Kokugikan 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรจองโรงแรม   

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่Ryogoku Kokugikan เพือ่จัดเตรยีมพืน้ที ่

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย จัดเตรยีมพืน้ทีช่ว่งบา่ย  หากมเีวลาเหลอื น าทา่นเดนิทางสู ่ยำ่นชนิจกู ุอสิระ ชอ้ปป้ิง 

18.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูภ่ัตตาคาร  

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

หลังอาหารน าท่านเดนิทางกลับทีพ่ัก Ryogoku River Hotel หรอืเทยีบเทา่

สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่น)
โครงการเชื�อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี�ปุ่น
Thailand Japan Investment Promotion (JSMEs)

โทร. 0-2258-0320 ตอ่ 1400-1402,1404
FAX. 0-2258-6440
Email. soraya.jsme@gmail.com, ladawan@tpa.or.th

www.jsmethai.com



วนัศกุรท์ ี ่6 พ.ย. 2558   (4) Higashin Business Fair 2015  (Free day) 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

----  Higashin Business Fair 2015 ---- 
***Bento  อาหารกลางวนั***

วนัเสำรท์ ี ่7 พ.ย. 2558 (5) เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิง ชบิยูำ่ – สนำมบนิฮำเนดะ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม    

09.00 น. เช็คเอาท ์ออกจากโรงแรมทีพั่ก น าทา่นเดนิทางสู ่เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์(Edo Wonderland) หรอืหมูบ่า้นจ าลองยคุ

เอโดะ ตัง้อยูใ่กลก้ับนกิโก ้จังหวัดโทจกิ ิทีไ่มว่า่มองไปทางไหน ก็เจอแตค่นญีปุ่่ นแตง่ตัวตามแบบฉบับคนสมัยเอโดะ รวม

ไปถงึบา้นเรอืน กจิกรรมภายในมากมาย ทีใ่หนั้กทอ่งเทีย่วไดร้ว่มสนุก อาหารการกนิ วถิชีวีติคนสมัยเก่า และทีส่ าคัญมกีาร

แสดงตา่งๆทีไ่มท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วตอ้งผดิหวัง ระหวา่งทาง ทา่นจะไดช้ืน่ชมบรรยากาศแสนโรแมนตกิของชนบทประเทศ

ญีปุ่่ น ในชว่ง ฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ี

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ภำยใน Edo Wonderland  

จากนัน้น าทา่นสู ่ ยำ่นชบิยูำ่ เป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยแหลง่เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์ สนิคา้แบรนดเ์นม รา้นอาหารทกุประเภท 

ทกุอยา่งถกูรวบรวมไวท้ีห่า้แยกทีจ่อแจทีส่ดุของญีปุ่่ น สสีันของชบิยูา่นัน้ไมเ่คยหลับใหล นีจ่งึเป็นแหลง่เอ็นเตอรเ์ทนของ

โลกแหง่หนึง่เลยทเีดยีว โดยเฉพาะดา้นเสยีงเพลงซึง่ทีน่ีเ่ป็นทีตั่ง้ของ Entertainment Complex หลายเจา้ ตัง้แตเ่จา้

ตลาดชือ่ดังอยา่ง Tower Record ทีม่ตีกึจ าหน่าย Music Lifestyle เป็นของตัวเอง, หรอืแมแ้ตต่กึ HMV Shibuya 

อาณาจักรเพลงทั่วโลกอันเกา่แกแ่ละยิง่ใหญป่ระจ ายา่น,ไปจนถงึตกึโดง่ดังอยา่ง Q-FRONT ทีเ่ป็นฐานทีม่ั่นของ 

TSUTAYA แถมยังเป็นทีต่ัง้ของ Starbucks สาขายอดฮติทีเ่ราสามารถเฝ้ามองการเคลือ่นไหวของสีแ่ยกทีวุ่น่วายทีส่ดุใน

โลกไดอ้ยา่งสขุใจ 

** อสิระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมเพลดิเพลนิในกำรช๊อปป้ิง** 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ฮาเนดะ น าทา่นเช็คอนิ ทีส่นามบนินานาชาตฮิาเนดะ 

วนัอำทติยท์ ี ่ 8 พ.ย. 2558 (6) สนำมบนิฮำเนดะ - สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 661 

 05.20 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

++++++++++++ THANK YOU VERY MUCH ++++++++++++ 

www.jsmethai.com

สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี�ปุ่น)
โครงการเชื�อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี�ปุ่น
Thailand Japan Investment Promotion (JSMEs)

โทร. 0-2258-0320 ตอ่ 1400-1402,1404
FAX. 0-2258-6440
Email. soraya.jsme@gmail.com, ladawan@tpa.or.th



กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ถกูต้อง และส่งกลับมาทาง E-mail: soraya.jsme@gmail.com หรือ Fax : 02-258-6440 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิ ตดิต่อได้ท่ี E-mail: soraya.jsme@gmail.com, ladawan@tpa.or.th หรือ โทร 

02-258-0320-5 ต่อ 1400, 1401, 1404

โครงการเช่ือมโยงและพฒันาอตุสาหกรรม ไทย-ญ่ีป่ ุน (J-SMEs)

5-7 ซ.สขุมุวิท29 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2258-0320-5 ต่อ 1400-1404 โทรสาร. 0-2258-6440 เวบ็ไซต์ www.jsmethai.com/

ใบสมัครเข้าร่วมกจิกรรม 

JSMEs Business Matching Trip 2015

 วนัท่ี 3-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ระยะเวลา 4 วนั 3 คืน)

กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและบรรจง เพื่อประโยชน์ของทา่น 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ทา่นท่ี 1 ………………………………………………………………………………………………. 

          ทา่นท่ี 2 ………………………………………………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ : ตามพาสปอร์ต) ทา่นท่ี 1…………………………………………………………………………. 

          ทา่นท่ี 2…………………………………………………………………………. 
เลขที่หนงัสอืเดินทาง (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน)  
ทา่นท่ี 1 ………………………..วนัหมดอาย…ุ……………….ทา่นท่ี 2 …………………………วนัหมดอาย…ุ……………… 
ช่ือบริษัท(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือบริษัท(ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู…่……………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท์................................................โทรสาร..............................................โทรศพัท์มือถือ ………………………………  
E-mail……………………………………………………………….Website……………………………………………………. 
อตัราคา่เข้าร่วมกิจกรรม 

ราคาทัว่ไป พกัห้องเดี�ยวเพิ�มท่านละ กรณีซื �อบธูแยกเพิ�ม

อตัราตอ่ 1 ทา่น 73,500 5,900 10,000 
จ านวนสมคัร(ทา่น) 
รวมคา่สมคัร........ทา่น 

รวมทั �งหมด 

ลงช่ือผู้สมคัร(ผู้ติดตอ่)................................................................. 
วนัท่ี.................................................................  

หมายเหตุ

หากมีเหตจํุาเป็น ทางบริษัทไมส่ามารถรับผิดชอบตอ่การถกูห้ามออกนอกประเทศหรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดนิทางได้ 

เนื�องมาจากผู้ เดนิทางอาจมีสิ�งผิดกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสีย ภยัธรรมชาต ิและการเลื�อนหรือยกเลกิเที�ยวบนิ

อัตรานี �ไม่รวม

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %

2. คา่ดาเนินการทาหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) และคา่ทาใบอนญุาตกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว

3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�ม และ อาหาร นอกเหนือจากที�ระบใุนรายการ

4. คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร / โรงแรม นอกเหนือจากที�บริษัทฯจดัให้

5. คา่สมัภาระที�มีน้าหนกัเกินกวา่ที�สายการบนิกาหนด (30 กก.)

6. คา่ใช้จา่ยอนัเกิดจากการทาหนงัสือเดนิทางหายทกุกรณี



 

กรุณากรอกข้อมูลกิจการของท่าน 

รายละเอียดบริษัท 

ช่ือบริษัท (ภาษาไทย): 

ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ): 

เวป็ไซต์: 

ท่ีอยู:่ 

เบอรโทรศพัท์:                                                                     โทรสาร: 

ช่ือผู้ติดตอ่ 

แผนก: ......................................................................          ตําแหนง่:............................................................. 

ช่ือ-นามสกลุ:..................................................................................................................................................  

โทรศพัท์:....................................................................         โทรสาร:............................................................... 

Email:..................................................................................................    ภาษา:........................................... 

สทิธิบตัร,มาตรฐาน,รางวลัท่ีได้รับ: 

1.  

2. 

3. 

ประเภทของธุรกิจ: 

ความเช่ียวชาญ: 

เทคโนโลยี,ผลติภณัฑ์ หรือบริการหลกัของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลอ่ืนๆ 

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีทําอยูก่บัตา่งประเทศจนถงึปัจจบุนั (ตอบได้หลายข้อ) (ชว่งระยะเวลาเร่ิม:          เดือน          ปี 

 A: นําเข้าและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ 

 B: ผลติในท้องถ่ิน (โรงงานของตนเอง/โรงงานของบริษัทคูค้่า/อ่ืนๆ) 

 C: แสวงหาหุ้นสว่นธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี ฯลฯ (รวมถึงการวจิยัร่วม) 

 D: แสวงหาแหลง่ข้อมลูสารสนเทศ (ผู้ประสานงานท้องถ่ิน/ผู้ให้คําปรึกษาธุรกิจ) 

 E: อ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ 

 F: ไมม่ี 

รุปแบบของธุรกิจท่ีบริษัทมีความสนใจหลงัจากนี ้(ตอบได้หลายข้อ) : 

 A: นําเข้าและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ 

 B: ผลติในท้องถ่ิน (โรงงานของตนเอง/โรงงานของบริษัทค่คู้า/อ่ืนๆ) 

 C: แสวงหาห้นุสว่นธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี ฯลฯ (รวมถึงการวจิยัร่วม) 

 D: แสวงหาแหลง่ข้อมลูสารสนเทศ (ผ้ปูระสานงานท้องถ่ิน/ผ้ใูห้คําปรึกษาธุรกิจ) 

 E: อ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ 

 F: ไมม่ี 

ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ 
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