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“สรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ” (TOISC) เปนหลักสูตรที่มุงเสริมความรูดานการลงทุนแกเจาของธุรกิจ 

ทายาทธุรกิจ และผูบริหารที่ไดรับมอบหมายจากองคกรเพื่อยกระดับนักธุรกิจไทยใหพรอมสำหรับการออกไป

ขยายธุรกิจการลงทุนในตางประเทศ สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร แบงเปน 2 สวน ดังน้ี

หลักสูตร

สวนที่ 1 

โครงสรางหลักสูตร จำนวน 78 ชั่วโมง

การฝกอบรมเสริมสรางความรูดานการลงทุน โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ และนักธุรกิจระดับ “กูรู” ที่พรอม

ถายทอดประสบการณดานการลงทุนในตางประเทศ

การลงทุนไทยบนเวทีโลก อุปสรรค โอกาส และความทาทาย

เปดประสบการณการลงทุนและการคาไทยในตางแดน

สภาวะเศรษฐกิจ - การลงทุนโลก ป 2019

ปนภาพลักษณเพื่อความสำเร็จ/Innovation Drive Business Competitive Advantage

เปดประตู “การคา - การลงทุน” สูประเทศเพื่อนบาน

รูจริง ทำได ในรัสเซีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

“ติดปก” นักลงทุนไทยยุค 4.0

Finance Matching : เจาะลึกแหลงเงิน เพื่อการลงทุนตางประเทศ

แนวโนม ทิศทางการคาและการลงทุน

วางแผนภาษีเพื่อการลงทุนในตางประเทศ

ยุทธวิธีสรางพันธมิตรธุรกิจในตางแดนอยางยั่งยืน

รูรอบกฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ

จางแรงงานทองถิ่นอยางไรให “ถูกตอง” และ “ถูกเงิน”

กฎหมายตองรู : วาดวยเรื่องออนไลนสำหรับการลงทุนตางประเทศ

เปดประสบการณธุรกิจ “ทั้งสุข - ทั้งรวย” ระดับโลก

ความทาทายผูประกอบการไทย กับโลจิสติกส 4.0

กลยุทธการบริหารโลจิสติกสอยางสรางสรรค และสรางโอกาสการคา - การลงทุน

ธุรกิจติดเทอรโบโกอินเตอร

“ดิจิทัลเทรนด” สรางแตมตอธุรกิจยุค 4.0

เจาะลึกเทรนดแพตทฟอรมยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตรการคา การลงทุนไทย สูกลุม CLMV

ยุทธการชนะใจพันธมิตรธุรกิจ

จัดโดย : กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)�



ประเทศบังกลาเทศ

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศรัสเซีย

กำหนดใหผูเขารวมหลักสูตรเลือกเขารวมกิจกรรมอยางนอย  1  ประเทศ จากเสนทางการลงทุนที่สำคัญทั้ง 

ประเทศในกลุมอาเซียน และประเทศในกลุมตลาดใหม หรือเมืองที่มีความสำคัญเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ  ครั้งที่ 1

กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ  ครั้งที่ 3

(24 - 27 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ  ครั้งที่ 4

สวนที่ 2

ประเทศมาเลเซีย

เขาเยี่ยมคารวะและรับฟงบรรยายจากเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงจากาตาร 

เขาเย่ียมและฟงบรรยายนโยบายสงเสริมการลงทุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) หรือ Indonesia Investment Coordinating Board, Indonesian Chamber of Commerce and Industry

เขาเยี่ยมและรับฟงบรรยายจากภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในอินโดนีเซีย

เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม Surya Cipta จังหวัดชวาตะวันตก

เยี่ยมชมและฟงบรรยายจาก Penang Port รัฐปนัง 

เยี่ยมชมและฟงบรรยายจาก Bayan Lepas Free Industrial Zone รัฐปนัง

เขาเยี่ยมคารวะและรับฟงบรรยายจากเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร 

เขาเย่ียมและฟงบรรยายนโยบายสงเสริมการลงทุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาท Business Information Centre, Malaysian 

Investment Development Authority (MIDA),  Malaysia International Chamber of Commerce (MICC), 

Federation of Malaysian Manufacturers

เขาเยี่ยมและรับฟงบรรยายจากภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในมาเลเซีย

(13 - 17 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ  ครั้งที่ 2

(24 - 28 กันยายน 2561)

(20 - 26 สิงหาคม 2561)

หมายเหตุ : 1. ผูเขารวมหลักสูตรตองเขารวมกิจกรรมอยางนอย 1 ประเทศ

       2. ผูเขารวมหลักสูตรเปนผูชำระคาใชจายดวยตนเอง

ศึกษาลูทางการลงทุน  1 - 2 เมือง : มอสโก (Moscow) และ วลาดีวอสตอค (Vladivostok)

เขาเย่ียมและฟงนโยบายสงเสริมการลงทุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ Invest Russia, National Investment Corp. 

ณ กรุงมอสโก (Moscow)

เขาเยี่ยมและรับฟงบรรยายจากหนวยงานสงเสริมการลงทุน “Eastern Economic Forum” ที่เนนการลงทุนในกลุม 

ยุทธศาสตรประเทศเอเชีย

เขาเย่ียมและรับฟงบรรยายจากภาคเอกชนไทยท่ีลงทุนในรัสเซีย

เย่ียมชมเมืองท่ีมี Cluster ดาน Food Innovation and Processing  และ/หรือ Paper & Packaging Cluster และ/หรือ 

Free Port ของเมืองวลาดีวอสตอค (Vladivostok) (ประตูสูภูมิภาคเอเชียแปซิฟก) อาทิ การขนสง การทองเที่ยว 

ธุรกิจ Life Style ในอนาคต และ/หรือ เยี่ยมชม Crypto Currency Exchange และ/หรือ เยี่ยมชมโรงงาน Vodka

ศึกษาลูทางการลงทุน  1 - 2 เมือง : ธากา (Dhaka) และ/หรือ จิตตะกอง (Chittagong) 

เขาเย่ียมและฟงบรรยายนโยบายสงเสริมการลงทุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ Bangladesh Investment Development 

Authority, Bangladesh Economic Zone Authority, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association

เขาเยี่ยมและรับฟงบรรยายจากภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในบังกลาเทศ

เขาเย่ียมและฟงบรรยายจากกลุมธนาคารท่ีสงเสริมการลงทุน ซ่ึงรัฐบาลบังกลาเทศไดมอบหมายใหอำนวยความสะดวกดานการลงทุน

เย่ียมชมอุตสาหกรรม Cluster ของ Garment อาทิ Logistic, Packaging, Labelling และ/หรือ เย่ียมชมกลุม Cluster 

Agri-Business อาทิ Cold Storage, Export and Local Market, Seafood, etc.

จัดโดย : กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)2



ตารางฝกอบรมหลักสูตร
“สรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ” รุน 14

ระหวางเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2561

หมายเหตุ :  กำหนดการ และรายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

08.30 - 09.30 น.

09.30 - 09.45 น.

09.45 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

16.00 - 16.30 น.

17.30 - 20.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.30 น.

13.00 - 16.30 น.

17.30 - 20.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

16.30 - 17.00 น.

ลงทะเบียน

พิธีเปดการอบรม

บรรยายพิเศษและกลาวเปดการอบรมหลักสูตร "สรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ" : 

การลงทุนไทยบนเวทีโลก อุปสรรค โอกาส และความทาทาย

เสวนา : เปดประสบการณการลงทุนและการคาไทยในตางแดน

รายละเอียดและสิทธิประโยชนจากหลักสูตร "สรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ"

กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนที่ 14 - 15 ครั้งที่ 1

บรรยายพิเศษ : สภาวะเศรษฐกิจ - การลงทุนโลก ป 2019

บรรยาย : ปนภาพลักษณเพื่อความสำเร็จ/Innovation Drive Business Competitive Advantage 

กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนที่ 14 - 15 ครั้งที่ 2 ณ เขาใหญ

เสวนา : เปดประตู "การคา - การลงทุน" สูประเทศเพื่อนบาน 

บรรยาย : รูจริง ทำได ในรัสเซีย

 กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ ครั้งที่ 1 - รัสเซีย

บรรยาย : "ติดปก" นักลงทุนไทยยุค 4.0 

บรรยาย : Finance Matching : เจาะลึกแหลงเงิน เพื่อการลงทุนตางประเทศ

บรรยายพิเศษ : แนวโนม ทิศทางการคาและการลงทุน 

บรรยาย : วางแผนภาษีเพื่อการลงทุนในตางประเทศ

กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนที่ 1 - 15 (Dinner Talk)

บรรยาย : ยุทธวิธีสรางพันธมิตรธุรกิจในตางแดนอยางยั่งยืน  

บรรยาย : รูจริง ทำได ในบังกลาเทศ

กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ ครั้งที่ 2 - บังกลาเทศ

บรรยาย : รูรอบกฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ

บรรยาย : จางแรงงานทองถิ่นอยางไรให "ถูกตอง" และ "ถูกเงิน" 

บรรยาย : กฎหมายตองรู : วาดวยเรื่องออนไลนสำหรับการลงทุนตางประเทศ

เสวนา : เปดประสบการณธุรกิจ "ทั้งสุข - ทั้งรวย" ระดับโลก 

บรรยาย : รูจริง ทำได ในอินโดนีเซีย

กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ ครั้งที่ 3 - อินโดนีเซีย

บรรยาย : ความทาทายผูประกอบการไทย กับโลจิสติกส 4.0 

เสวนา : กลยุทธการบริหารโลจิสติกสอยางสรางสรรค และสรางโอกาสการคา - การลงทุน

บรรยาย : รูจริง ทำได ในมาเลเซีย

บรรยาย : ธุรกิจติดเทอรโบโกอินเตอร #1

บรรยาย : ธุรกิจติดเทอรโบโกอินเตอร #2

 กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ ครั้งที่ 4 - มาเลเซีย

บรรยาย : "ดิจิทัลเทรนด" สรางแตมตอธุรกิจยุค 4.0

เสวนา : เจาะลึกเทรนดแพลตฟอรมยุคดิจิทัล

เสวนา : ยุทธศาสตรการคา การลงทุนไทย สูกลุม CLMV 

Workshop : ยุทธการชนะใจพันธมิตรธุรกิจ

นำเสนอ และสรุปกิจกรรม โดยผูเขาอบรม ชวงที่ 1

นำเสนอ และสรุปกิจกรรม โดยผูเขาอบรม ชวงที่ 2

พิธีมอบวุฒิบัตร และปดการอบรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2561

วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2561

วันที่ 1 กันยายน 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

วันที่ 9 - 10  สิงหาคม 2561   

วันที่ 8 ธันวาคม 2561

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน  2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2561 

วันที่ 20 ตุลาคม 2561

วันที่ 6 ตุลาคม 2561

วันที่ 24 - 28 กันยายน  2561 

วันที่ 22 กันยายน 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561

วันที่ 8 กันยายน 2561

จัดโดย : กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)3



ตารางฝกอบรมหลักสูตร
 "สรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ" รุน 15

ระหวางเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2561

หมายเหตุ :  กำหนดการ และรายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

08.30 - 09.30 น. 

09.30 - 09.45 น.

09.45 - 12.00 น

     

13.00 - 16.00 น.

16.00 - 16.30 น.

17.30 - 20.30 น.       

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.30 น.

13.00 - 16.30 น.

17.30 - 20.30 น.          

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

09.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.

16.30 - 17.00 น.

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561

วันที่ 9 - 10  สิงหาคม 2561   

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 

วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2561

วันที่ 1 กันยายน 2561

วันที่ 8 กันยายน 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561

วันที่ 22 กันยายน 2561

วันที่ 24 - 28 กันยายน  2561 

วันที่ 6 ตุลาคม 2561

วันที่ 20 ตุลาคม 2561

วันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2561 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน  2561  

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

วันที่ 8 ธันวาคม 2561

ลงทะเบียน

พิธีเปดการอบรม

บรรยายพิเศษและกลาวเปดการอบรมหลักสูตร "สรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ" :

การลงทุนไทยบนเวทีโลก อุปสรรค โอกาส และความทาทาย

เสวนา : เปดประสบการณการลงทุนและการคาไทยในตางแดน

รายละเอียดและสิทธิประโยชนจากหลักสูตร "สรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ"

กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนที่ 14 - 15 ครั้งที่ 1

บรรยายพิเศษ : สภาวะเศรษฐกิจ - การลงทุนโลก ป 2019 

บรรยาย : ปนภาพลักษณเพื่อความสำเร็จ/Innovation Drive Business Competitive Advantage    

กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนที่ 14 - 15 ครั้งที่ 2 ณ เขาใหญ

เสวนา : เปดประตู "การคา - การลงทุน" สูประเทศเพื่อนบาน 

บรรยาย : รูจริง ทำได ในรัสเซีย

กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ ครั้งที่ 1 - รัสเซีย

บรรยาย : ความทาทายผูประกอบการไทย กับโลจิสติกส 4.0

เสวนา : กลยุทธการบริหารโลจิสติกสอยางสรางสรรค และสรางโอกาสการคา - การลงทุน

บรรยาย : วางแผนภาษีเพื่อการลงทุนในตางประเทศ

บรรยายพิเศษ : แนวโนม ทิศทางการคาและการลงทุน

กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนที่ 1 - 15 (Dinner Talk)

บรรยาย : ยุทธวิธีสรางพันธมิตรธุรกิจในตางแดนอยางยั่งยืน  

บรรยาย : รูจริง ทำได ในบังกลาเทศ

กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ ครั้งที่ 2 - บังกลาเทศ

บรรยาย : "ดิจิทัลเทรนด" สรางแตมตอธุรกิจยุค 4.0

เสวนา : เจาะลึกเทรนดแพลตฟอรมยุคดิจิทัล

เสวนา : เปดประสบการณธุรกิจ "ทั้งสุข - ทั้งรวย" ระดับโลก 

บรรยาย : รูจริง ทำได ในอินโดนีเซีย

กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ ครั้งที่ 3 - อินโดนีเซีย

บรรยาย : "ติดปก" นักลงทุนไทยยุค 4.0  

บรรยาย : Finance Matching : เจาะลึกแหลงเงิน เพื่อการลงทุนตางประเทศ 

บรรยาย : รูจริง ทำได ในมาเลเซีย

บรรยาย : ธุรกิจติดเทอรโบโกอินเตอร #1

บรรยาย : ธุรกิจติดเทอรโบโกอินเตอร #2

กิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ ครั้งที่ 4 - มาเลเซีย

บรรยาย : รูรอบกฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ

บรรยาย : จางแรงงานทองถิ่นอยางไรให "ถูกตอง" และ "ถูกเงิน"

บรรยาย : กฎหมายตองรู : วาดวยเรื่องออนไลนสำหรับการลงทุนตางประเทศ

เสวนา : ยุทธศาสตรการคา การลงทุนไทย สูกลุม CLMV 

Workshop : ยุทธการชนะใจพันธมิตรธุรกิจ

นำเสนอ และสรุปกิจกรรม โดยผูเขาอบรม ชวงที่ 1

นำเสนอ และสรุปกิจกรรม โดยผูเขาอบรม ชวงที่ 2

พิธีมอบวุฒิบัตร และปดการอบรม

จัดโดย : กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)4



คุณสมบัติของผูเขารวมหลักสูตร
“สรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ”

     นักธุรกิจ ผูประกอบการธุรกิจ ทายาทธุรกิจ และผูบริหารที่ไดรับมอบหมายจากองคกรที่มีการจัดตั้งบริษัท โดยผูถือหุน 

คนไทยไมนอยกวารอยละ 50  

      ภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปสินคาเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

     ภาคการคาและบริการ อาทิ ธุรกิจคาปลีกและคาสง บริการกอสราง บริการโรงแรม บริการโลจิสติกสและการขนสง 

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการสุขภาพและความงาม บริการที่ปรึกษา บริการผูรับเหมาชวง 

     ทั้งนี้ ผูสมัครตองสามารถเขารับการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ และสามารถเขารวมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด

ประเมินผลการอบรม เพื่อรับมอบวุฒิบัตรรับรองการอบรม
     ตองเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 คิดเปน 63 ชั่วโมง (ไมรวมกิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ)

     ตองเขารวมกิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศอยางนอย 1 ประเทศ

ผูสมัครเขารับการอบรมตองไมเคยเขารวมหลักสูตร “สรางนักลงทุนไทยในตางประเทศ”

จำกัดการเขารวมหลักสูตรจำนวน 1  ทาน ตอ 1 กิจการ

การเปนสมาชิก TOISC ซ่ึงจะไดรับขอมูลขาวสารการอบรมและสัมมนา การพบปะนักธุรกิจตางชาติ และกิจกรรมตาง ๆ จาก 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)

เครือขายนักธุรกิจ ทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ

อุปกรณบันทึกขอมูล ในรูปแบบยูเอสบีแฟลชไดรฟ (USB Flash Drive) ที่บรรจุขอมูลประกอบการบรรยาย และเอกสาร 

การนำเสนอ (PowerPoint Presentation) จากวิทยากรและหนวยงานที่สำคัญ

เงื่อนไขสำคัญในการเขารวมหลักสูตร

สิ่งที่จะไดรับจากการเขารวมหลักสูตร

จัดโดย : กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)5



ภาพถายสี
ขนาดไมเกิน 

2 นิ้ว

   การผลิต       การคา        การบริการ         อื่น ๆ โปรดระบุ

ประเภทกิจการ (โปรดทำเครื่องหมาย     ลงใน     )

ประเภทอุตสาหกรรม (โปรดระบุ)

ชื่อ (ภาษาไทย)                                                             นามสกุล

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) - ตัวพิมพใหญ                                                  นามสกุล

ตำแหนง (ภาษาไทย)                                             ตำแหนง (ภาษาอังกฤษ - ตัวพิมพใหญ)

วันเกิด                                อายุ             ป  หมายเลขโทรศัพทมือถือ 

E-mail 

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)

ที่อยูหนวยงาน เลขที่             อาคาร                        หมูที่

ซอย                                  ถนน                          แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ                                 จังหวัด                        รหัสไปรษณีย 

หมายเลขโทรศัพท                                   หมายเลขโทรสาร 

เว็บไซตของบริษัท

นาย      นาง      นางสาว              อื่น ๆ โปรดระบุ

คำนำหนาชื่อ (โปรดทำเครื่องหมาย      ลงใน        )

ขอมูลสวนตัว

ขอมูลบริษัท/กิจการ/องคกร

โปรดกรอกใบสมัครดวยตัวบรรจง ใหชัดเจน และครบถวนเพื่อประโยชนของทาน

ประเทศเปาหมาย คาใชจายโดยประมาณการกำหนดการ ระยะเวลา

โปรดเลือกประเทศทานที่สนใจเขารวมกิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศ อยางนอย 1 ประเทศ

(ทานสามารถเลือกเดินทางไปศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศไดมากกวา 1 ประเทศ)

49,000 บาท

7 วัน

5 วัน

4 วัน

5 วัน

39,000 บาท

39,000 บาท

89,000 บาท

ใบสมัครเขารับการอบรมหลักสูตร
“สรางนักลงทุนในตางประเทศ” รุน 14 และ 15

ประเทศรัสเซีย

ประเทศบังกลาเทศ

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2561

วันที่ 24 - 28 กันยายน  2561

วันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ : กำหนดการ และรายละเอียดการเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

              ราคาดังกลาว เปนเพียงการประมาณการคาใชจายในเบื้องตน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

จัดโดย : กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)6



ใบสมัครเขารับการอบรมหลักสูตร
“สรางนักลงทุนในตางประเทศ” รุน 14 และ 15

หลักฐานประกอบการสมัคร
• ภาพถายสีหนาตรง ขนาดไมเกิน 2 นิ้ว (สามารถสงเปนไฟลภาพได)

• สำเนาหนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนา Passport

• สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้ง / การจดทะเบียนบริษัท

• เอกสารอื่นใดที่แสดงถึงการเปนเจาของกิจการ / ทายาทกิจการ

• ขอมูลบริษัท อาทิ Company Profile ที่ระบุถึง ผูถือหุน คณะผูบริหาร ประเภทธุรกิจ / อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑและบริการ 

   ทุนจดทะเบียน จำนวนการจางงาน งบการเงิน (ถามี) ฯลฯ

• หนังสือรับรองการมอบหมายจากบริษัท (กรณีผูสมัครเปนผูบริหารที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท)

• สงใบสมัครในรูปแบบเอกสารที่ Fax. 02-553-8310

• สงใบสมัครในรูปแบบของไฟลที่ E-mail : toi@boi.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-553-8111 ตอ 6177, 02-553-8183 หรือ E-mail:  toi@boi.go.th 

การสงใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร

ทานมีแผนการลงทุนภายในระยะเวลา  (โปรดทำเครื่องหมาย        ลงใน      )

6 เดือน      1 ป       2 ป         3 ป        มากกวา 4 ป

ธุรกิจประเภทใดที่ทานสนใจไปลงทุน 

ปจจุบันธุรกิจของทานมีลูกคา/คูคาตางประเทศหรือไม

ลงชื ่อผู สมัคร

วันที ่สมัคร

1. 2.

ไมมี        มี (โปรดระบุ)

โปรดกรอกขอมูลประกอบการสมัคร

เหตุผลในการขยายธุรกิจ/ลงทุนในตางประเทศ  (โปรดทำเครื่องหมาย        ลงใน       )

ปญหาดานแรงงาน        ปญหาดานวัตถุดิบ               ตองการขยายตลาด

สิทธิพิเศษ                      อื ่น ๆ โปรดระบุ

(                                                   )

จัดโดย : กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)7



โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่จัดฝกอบรม

จัดโดย : กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)8



E-mail : toi@boi.go.th หรือแฟกซ เบอร 02-553-8310

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่
กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

ดำเนินการโดย:
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)


