ใบสมัคร
เข้าร่วม สัมมนาหลักสูตร
Business Successor Program
“การสร้างผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ”
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.
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*******************************************************************************************************

ชื่อ – นามสกุล (ตัวบรรจง)
(นาย/นาง/นางสาว)………………………...................................…………นามสกุล ………..………….…………………………..................………
วัน/เดือน/ปี เกิด................................................................อายุ.........................ศาสนา..........................สัญชาติ.............................
ประเภทธุรกิจ.....................................................................................................................................................................................
บริษัท/หน่วยงาน...............................................................................................ตาแหน่ง ............................................................
ที่อยู่บริษัท ........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .............................................โทรศัพท์มือถือ................................................โทรสาร.........................................................
E-mail..............................................................................................................................................................................................

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา โปรดชาระค่าสัมมนาจานวน 25,000 บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและSMEs”
ธนาคารกรุงเทพ

สาขาย่อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เลขที่บัญชี 030-0-24720-2

สามารถส่งใบสมัครสัมมนาหลักสูตรและหลักฐานการชาระเงินได้ที่
126/1 วิภาวดีรังสิต ดินแดง 10400 ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตึก7 ชั้น 14 ห้อง 2 (71402)
หรือ E-mail: contact@famzgroup.com
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 16.30น.
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร.02-697-6351-2
และ โทร. 096-234-6470 คุณฐิติมา, 096-234-6743 คุณโชติกา
“รับจานวนจากัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น”

กำหนดกำรฝึกอบรม
หลักสูตร Business Successor Program
“กำรสร้ำงผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่ำงมืออำชีพ”
จัดโดย
สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
และมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
วันศุกร์ที่ 30 กันยำยน 2559 – วันอำทิตย์ที่ 2 ตุลำคม 2559
ณ โรงแรมSwissotel Le Concorde, Bangkok ห้อง Le’Lotus 1


วันศุกร์ที่ 30 กันยำยน 2559
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันเสำร์ที่ 1 ตุลำคม 2559
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันอำทิตย์ที่ 2 ตุลำคม 2559
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
Introduction to Family Business
4 Models of family Business
บรรยายโดย ดร.สิริรัฐ บุญรักษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Family Business Strategies: กลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว
บรรยายโดย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
Family Constitution: ธรรมนูญครอบครัว ยกระดับสู่ครอบครัวมืออาชีพ
บรรยายโดย ดร.สิริรัฐ บุญรักษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Succession Plan: หลักการวางแผนหาผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว
บรรยายโดย ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
Leadership to Family Business
บรรยายโดย ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Family Business Structure: โครงสร้างของธุรกิจครอบครัว
บรรยายโดย ผศ.ดร.เอกชัย
อดิศักดิ์กุล
พิธีรับประกาศนียบัตร และถ่ายภาพประทับใจร่วมกัน

--------------------------------------------------- เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ --------------------------------------------------------

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9

แผนที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพ
SWISSôTEL LE CONCORDE
BANGKOK
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด
กรุงเทพ

อาคาร เลอ คองคอรด
Le Concorde, Building

สถานีรถไฟฟาหวยขวาง
Huay Kwang Station

อาคารฟอรัม
Forum Tower

ศูนยวัฒนธรรมฯ
Thailand
Cultural Center

เมืองไทย-ภัทรฯ
Muang Thai-Phatra

ไปรัชโยธิน
Go to Ratchayothin

อยาลงอุโมงค
Do not use tunnel

อุโมงค
Tunnel

อุโมงค
Tunnel

ไปอโศก
Go to Asoke

ถนนรัชดาภิเษก
Ratchadapisek Road
โรบินสัน รัชดา
Robinson Ratchada

โลตัส ซุปเปอร เซ็นเตอร
Lotus Super Center

อยาลงอุโมงค
ตรงไปกลับรถที่แยกหวยขวาง
Do not use tunnel
U-turn at Huay Kwang Intersection

- หากเดินทางมาดวยรถไฟฟาใตดินใหขึ้นที่สถานีหวยขวางโดยใชประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคารเลอ คองคอรด
- รถประจําทางทีผ่ าน : 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
- รถปรับอากาศที่ผาน : ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529

