ใบตอบรับเข้าร่วมงาน
“Dinner Talk”

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องอินทนิล ชัน้ 3 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

ชื่อ-สกุล..................................................................................
หน่วยงาน/บริ ษทั ...................................................................
เลขที่......................................................................................
ถนน......................................แขวง.................................................
เขต...................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณี ย.์ .....................................................................
โทรศัพท์............................โทรสาร...................................
มือถือ...................................................................................
E-mail..................................................................................
 สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
เลขสมาชิก.............................................................................
 สมาชิก ACAT
เลขสมาชิก............................................................................

อัตราค่าลงทะเบียน ชําระเงินภายใน 4 พ.ย.59 ชําระเงินหลัง 4 พ,ย. 59

 สมาชิก ASHRAE
/ สมาชิก ACAT
 บ ุคคลทัว่ ไป
 สปอนเซอร์ ASHRAE
2016 – 2017

 1,200 บาท

 1,500 บาท

 1,700 บาท
 2,000 บาท
 Package A ฟรี 2 ท่ าน
 Package B ฟรี 1 ท่ าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ :

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน

Dinner Talk

ค ุณอรวรรณ / ค ุณก ุลิสรา
โทรศัพท์. 02-318-4119 , 02-318-4123
โทรสาร. 02-318-4120

หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
อาหารคํ่า แบบ WESTERN SET MENU เรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

วิธีการชําระเงิน
 เงินสด ณ ที่ทาํ การสมาคมฯ
 เช็คสัง่ จ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา สี่ แยกศรี วรา
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 140-21234-18
ชื่อบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
กรณี โอนเงินทางบัญชี กรุ ณาส่ งแฟ็ กซ์ ใบตอบรั บนีร้ ะบุ
รายละเอี ยดชื่ อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็ จรั บเงินที่ ถกู ต้ อง
พร้ อมแนบสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลข
โทรสาร 02-318-4120

จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559
เวลา 18.00 น. – 21.30 น.
ณ ห้องอิ นทนิล ชัน้ 3
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

พบกับการเสวนาเรือ่ ง
“จากธ ุรกิจครอบครัว สู.่ ...การพัฒนาที่ยง
ั่ ยืน”
โดย...
รศ. ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษทั อี สเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

และร่วมรับประทานอาหารคํ่า
WESTERN SET MENU

หลักการและเหตุผล

พฤศจิ ก ายน 2559 ระหว่ า งเวลา 18.00 – 21.30 น. ณ โรงแรม

ท่ามกลางการผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อ

สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก ในหัวข้ อ “จากธุรกิจ

เศรษฐกิจในประเทศ ส่ งผลให้ผปู้ ระกอบการธุ รกิจครอบครัวไทย

ครอบครั ว สู่ ..การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเรี ยนเชิ ญ รศ.ดร. เฉลียว

ต้องเตรี ยมพร้อมและปรับตัวรับความท้าทายหากต้องการอยู่รอด

วิทู ร ปกรณ์ ในฐานะที่ เป็ นผูม้ ี ป ระสบการณ์ ใ นการทําธุ ร กิ จ

และเติบโตอย่างยัง่ ยืนในวังวนของธุรกิจ ที่นบั วันการแข่งขันจะทวี
ความเข้ ม ข้ น เพิ่ ม มากขึ้ นรวมทั้ งการรั บ มื อ ต่ อ กระแสความ
เปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าทั้งในระดับโลกและภูมิภาคที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั
การเข้าถึงหรื อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนการ
วางแผนสื บ ทอดกิ จ การ การสร้ างนวัต กรรมใหม่ ๆ การเสาะหา

ครอบครัวให้เติบโตและก้าวสู่ ความยัง่ ยืนอย่างเป็ นผลสําเร็ จมา

กําหนดการ
18.00 – 18.30 น.
18.30 – 18.45 น.

ลงทะเบียน
คุณบัลลังค์ สาธร
2016 – 2017 PRESIDENT
กล่าวเปิ ดงาน ต้อนรับสมาชิกฯ
และผูเ้ ข้าร่ วมงาน
เรี ยนเชิญทุกท่านร่ วม
รับประทานอาหารแบบ
WESTERN SET MENU
พบกับวิทยากรกิตติมศักดิ์เสวนาเรื่ อง

เป็ นผูบ้ รรยาย
-----------------------------------------------------------

วิทยากรกิตติมศักดิ์

18.45 – 19.45 น.
19.45 – 21.10 น.

“จากธุรกิจครอบครัว
สู่ ..การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”

บุ ค ลากรที่ มี ศ ัก ยภาพตลอดจนการขยายกิ จ การที่ มี อ ยู่ อ อกสู่
ต่างประเทศเพื่อหาตลาดใหม่ ๆ ถือว่าเป็ น 5 ปั จจัยสําคัญที่ผลักดัน
การพัฒนาธุรกิจครอบครัวให้เติบโตและประสบความสําเร็ จ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ที่ กาํ ลังซึ มซับ
และเข้าไปอยูใ่ นสายเลือดของคนไทย โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจไม่วา่

21.10 – 21.30 น.

โดย... รศ.ดร. เฉลียว วิทูรปกรณ์
ถาม – ตอบ กรอกแบบประเมินผล
กล่าวปิ ดงาน

……………………………………….

จะเป็ นธุ รกิ จขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรื อแม้แต่ ธุ รกิ จครอบครัว ที่
ต้ อ งเป ลี่ ยน ผ่ า น ธุ รกิ จจากรุ่ น ห นึ่ งไป สู่ อี ก รุ่ น ห นึ่ ง ทํ า ให้
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ ครอบครั วต้อ งพยายามแสวงหาโอกาสเพื่ อ
ความก้าวหน้าและความอยู่รอดในการดําเนิ นธุ รกิ จ เพื่อก้าวไปสู่
เป้ าหมายให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในรุ่ นต่อไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ของ ASHRAE Thailand Chapter
ได้รับทราบถึงการทําธุรกิจครอบครัวที่สามารถประสบความสําเร็ จ
จากรุ่ นสู่ รุ่นที่นาํ ไปสู่ ความยัง่ ยืน ทาง ASHRAE Thailand Chapter
จึ ง ได้ด ํา เนิ น การจัด งาน Dinner Talk ขึ้ น ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 10

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด
ทีอ่ ยู่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
โทรศัพท์ (662)186-3186 โทรสาร (662)186-3182
อยูใ่ กล้สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดินห้วยขวาง

