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    วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.  

 ณ C asean Multifunction Hall ชั้น 10 (ซีอาเซียน) อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร ์ (ตรงข้ามศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว  

ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลของทา่นให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่านและความสะดวกในการด าเนนิกิจกรรม 

ค าน าหน้าชื่อ  นาย   นางสาว  นาง   อื่น ๆ ...................................... 

ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาไทย) :   ______________________________________________________________ 

ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาอังกฤษ) :  ______________________________________________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน:   __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __   อายุ _____ ปี   

ชื่อบริษัท (ที่ท่านท างานอยู่ปัจจบุัน) :  __________________________ ต าแหน่ง: _________________________ 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท:  ____________________________________________________________________ 

E-mail:  ____________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศัพท ์ ____________________________________________________________________ 

 

ส่วนที่ 2 : SME-Startup Business Matching  

ค าชี้แจง กรณุาเลือกปัญหาทางธรุกิจที่ท่านสนใจเข้าร่วมเจรจาทางการธุรกิจ กับ Startup ทางคณะผู้ด าเนินรายการจะได้จดัสรร  
เวลาและล าดับในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผูส้มัครแตล่ะท่านมเีวลาในการเจรจาทางธุรกิจท่านละ 10 นาที 

1. ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจ กับ Startup หรือไม่? 

  สนใจเข้าร่วม (ท าต่อข้อ 2)  

  ไม่สนใจเข้าร่วม (ข้ามไปหน้าถัดไป) 

2. ข้าพเจ้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจ กับ Startup ในด้าน ........................  (เลือกเพียง 1 ด้านเท่านั้น) 

   (1) ด้านการบริหารจดัการ (Management)        (4) ด้านพาณิชย์อิเล้กทรอนกิส์ (e-Commerce) 

   (2) ด้านบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial)      (5) ด้านการขนส่ง (Logistics)  

   (3) ด้านการตลาด (Marketing)  

 

  

แบบฟอร์มการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Smart Enterprise 4.0  ครั้งที่ 2   

หมายเลข: SE4.0 __ __ __ 
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ส่วนที่ 3 : Dream Pitch  

ค าชี้แจง การน าเสนอแผนธุรกิจของ Startup ที่สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ กิจกรรมนี้เน้นการสร้าง
ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับ Startup ให ้2 รูปแบบธุรกิจเติบโตไปในเศรษฐกิจด้วยกันอย่างยั่งยืน 

ข้าพเจ้าสนใจร่วมกิจกรรมน าเสนอแผนธุรกิจ หรือ Dream Pitch ของ Startup ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ     
ในด้าน ......................   (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 (1) ด้านการบริหารจดัการ (Management)    

 (2) ด้านบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial)  

 (3) ด้านการตลาด (Marketing)  

 (4) ด้านพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส ์(e-Commerce) 

 (5) ด้านการขนส่ง (Logistics)  

     ลงช่ือ ........................................................................................ 

            (        ) 

การส่งใบสมัคร:  
ผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าใบสมัครส่ง 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที ่Dreamoffice@c-asean.org หรือ arunwish.w@c-asean.org  
2) ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ นายอรุณวิชญ์ วัฒนาพัฒน์กิตติ ส านักงานดรีม ออฟฟิต ช้ัน 14 เอ อาคารซี ดับเบิ้ลยูทาวเวอร์  

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ออฟฟิต โทร. 02-785-9059 ในวันและเวลาราชการ 
3) กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
   โทร. 02-547-5970 (จุฑาทิพย์) E-mail: juthathip.th25@gmail.com ในวันและเวลาราชการ 

 
         เพื่อความสะดวกของท่านสามารถกรอกใบสมคัรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่   

          https://goo.gl/forms/soFWHOrJ2xoeDwWH3 
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