หอง GH201 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันศุกรที่ 26 กันยายน 2557

ใบสมัครเขารวมงาน Symposium 2014
ทานสามารถสมัครเขารวมงานได 3 ชองทาง ดังนี้
1. สงใบสมัครทางโทรสารที่เบอร 02-946-9030
2. สงใบสมัครทาง Email info@scm-education.com
3. สมัครเขารวมงานทางโทรศัพทที่เบอร 02-946-9316, 02-946-9317

ขอมูลผูสมัคร
ขอมูลผูสมัคร (กรุณากรอกทุกชองที่มีเครื่องหมาย * )

ขอมูลบริษัท (กรุณากรอกทุกชองที่มีเครื่องหมาย *)

ชื่อ* …………………………………...……………………..…………………………….…...
นามสกุล*………………………………………..…………………..……………………….
Email*…………………………………………………………………………….……….……
เบอรโทรศัพท*……………………………………………………………………….…….
ที่อยู 1*………………………………………………..........................................
ที่อยู 2 …………………………………………………………………………………………
อําเภอ/เขต* ……………………………. จังหวัด*………..…………..............…
รหัสไปรษณีย.…………………………………….……....................................
ทานควบคุมอาหารใดเปนพิเศษ.…………………………….......................

ชื่อบริษัท* …………………………………………..………………………………………..
ตําแหนง* ………………………………………………………………………………………
ที่อยู 1*…………………………………………………………………………………………..
ที่อยู 2 …………………………………………………………………………………………..
อําเภอ/เขต* ……………………..…….. จังหวัด*...……….………..…..…………
รหัสไปรษณีย…………………………………………………………………………………
เบอรโทรศัพท…………………………………………………………………………………
Email …………………………………….…………………………………………………….…
Website ………………………………………………………………………………………...

ขอมูลการลงทะเบียน


เขารวมตลอดงาน
 Symposium 2014 (เวลา 09.00 น. – 17.30 น.)
 Business Networking Dinner (เวลา 17.30 น. – 20.30 น.)

ไมเสียคาใชจาย


เขารวมเฉพาะชวง Symposium 2014 (09.00 น. – 17:30 น.)

หมายเหตุ:
สําหรับการเขารวม Business Networking Dinner ขอสงวนสิทธิใหกับผูที่เขา
รวมงาน Symposium 2014 ในชวงเวลา ตั้งแต 09.00 น.ถึง 17.30 น. เทานั้น

งานสัมมนาบรรยายเปนภาษาอังกฤษ
 ประสงคใชชุดหูฟงแปลภาษา (อังกฤษ – ไทย)
ขอสงวนสิทธิใหกับผูที่สงใบสมัครกอน และสามารถเขารวมไดตลอดงานเทานั้น
สมัครกอนวันที่ 20 กันยายน 2557
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอคุณพาณิภัค หรือคุณชนกพิมพ ไดที่เบอร 02-946-9016, 02-946-9317
หรือ info@scm-education.com
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แบบสอบถาม
ทานมีความประสงคที่จะรับบริการอีเมลขาวสารจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (สามารถเลือกไดทั้ง 2 ขอ)
☐ เลือกรับขาวสารทั่วไป

☐ เลือกรับขาวสารการจับคูธรุ กิจ

กรุณาเลือกประเภทธุรกิจของทาน
1. Manufacturing : ประเภทการผลิต
 Agricultural สินคาเกษตร
 Chemicals สารเคมี
 Clothing เสื้อผา
 Distribution Equipment อุปกรณการกระจายสินคา
 Electrical equipment อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
 Food อาหาร
 Furniture เฟอรนิเจอร

2. Transportation : ประเภทการขนสง

 Iron / Metal เหล็ก/โลหะ
 Machine tods เครื่องจักร
 Paper / Pulp กระดาษ
 Pharmaceuticals ยา
 Precisian equipment อุปกรณการวัดคา
 Transportation Machinery เครื่องจักรการขนสง
 Auto part ชิ้นสวนยานยนต
 Other อื่นๆ ………………………………………………………………...

3 .Distributing : ประเภทการกระจายสินคา

 Air service ขนสงทางอากาศ
 Marine service ขนสงทางทะเล
 Rail service ขนสงทางรถไฟ
 Road service ขนสงทางถนน
 Other อื่นๆ
…………………………………………………………...…….

 Carrier and postal service ผูใหบริการทางไปรษณีย
 Distributor ผูแทนจําหนาย
 Retailer ผูคาปลีก
 Wholesaler ผูคาสง
 Other อื่นๆ …………………………………………………………………

4. Logistics Service Provider (LSPs) ประเภทตัวแทนผูใหบริการโลจิสติกส:
 Container Leasing ธุรกิจใหเชาตูคอนเทนเนอร
 Distribution center service บริการศูนยกระจายสินคา
 Insurance service บริการประกันภัย
 IT for logistic service บริการเทคโนโลยีดานโลจิสติกส

5. Other : อื่นๆ
 Association สมาคม
 Construction การกอสราง
 Government หนวยงานรัฐบาล
 Non Manufacturer ไมใชประเภทโรงงานผูผลิต

 Trade finance for logistic service บริการดานการเงิน
สําหรับธุรกิจโลจิสติกส
 Warehousing service บริการดานคลังสินคา
 3PL บริการโลจิสติกสแบบ Outsource
 Other อื่นๆ................................................................
 Research Institutes สถาบันวิจัย
 University มหาวิทยาลัย
 Other อื่นๆ …………………………………..........................…..

ASEAN+6 SYMPOSIUM 2014 และ BUSINESS NETWORKING DINNER
ภายในงาน Thailand International Logistics Fair 2014
จัดโดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

www.logisticsfair.com
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