ที่ ธสน. ลส. 4963/2562
29 สิงหาคม 2562
เรี ยน บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ/การเงิน หัวหน้ าข่าวเศรษฐกิจ/การเงิน
และผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจประจากระทรวงการคลัง
เรื่อง EXIM BANK ขอเชิญร่ วมงานสัมมนา “India: The Window of Opportunities”
แนะโอกาสการค้ าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดอินเดีย
ตามที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
มีกาหนดจัดงานสัมมนา “India: The Window of Opportunities” ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา
9.00-12.00 น. ณ ห้ องฉั ตรา บอลรู ม โรงแรมสยามเคมปิ นสกี ้ กรุ งเทพฯ เพื่ อน าเสนอโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยด้ านการค้ าและการลงทุน ในอินเดีย ซึ่งเป็ นตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพ ดังกาหนดการใน
เอกสารแนบนัน้
EXIM BANK ใคร่ขอเรี ยนเชิญท่านหรื อผู้สื่อข่าวเข้ าร่วมงานสัมมนา “India: The Window of Opportunities”
ในวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยได้ รับเกียรติจากนายชุตนิ ทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุ งนิวเดลี
ปาฐกถาพิเศษ พร้ อมด้ วยนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้ าต่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และกรรมการธนาคาร EXIM BANK ร่วมกับผู้บริ หารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์
ด้ านการส่งเสริ มและประกอบธุรกิจการค้ าการลงทุนในอินเดีย เสวนาแบ่งปั นประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์
ในการเตรี ยมความพร้ อมให้ กับผู้ประกอบการไทยรุกเข้ าสู่ตลาดอินเดียมากขึ ้น หลังจากนัน้ เชิญรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน ทังนี
้ ้ EXIM BANK หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่วมมือด้ วยดีดงั เช่นที่ ผ่านมา
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล)
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
เอกสารแนบ : กาหนดการ
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-4

เอกสารแนบ

กำหนดกำรสัมมนำ
“India: The Window of Opportunities”
วันพุธที่ 4 กันยำยน 2562 เวลำ 09.00-12.00 น.
ณ ห้ องฉัตรำ บอลรู ม โรงแรมสยำมเคมปิ นสกี ้ กรุ งเทพฯ
-----------------------------------------------------08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.

- กล่าวต้ อนรับ โดย คุณอดุลย์ โชตินิสำกรณ์ กรรมกำรธนำคำร ธนำคำรเพื่อกำรส่ งออก
และนำเข้ ำแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
- กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย คุณชุตนิ ทร คงศักดิ์ เอกอัครรำชทูต ณ กรุ งนิวเดลี

09.30 - 10.30 น.

บรรยายหัวข้ อ “Diversity in India: Opportunities & Challenges” (บรรยายภาษาอังกฤษ)
- Mr. Utpal Gokhale General Manager, EXIM India
- Ms. Priya Rawat Senior Assistant Vice President, Invest India

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

เสวนาเรื่ อง “Step in India: Why and How”
- คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้ าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และกรรมการธนาคาร EXIM BANK
- คุณปริ ม จิตจรุ งพร
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จากัด
- คุณอบิจิต ดัตต้ า
ผู้อานวยการด้ านธุรกิจอินเดีย SCG International Corporation
- คุณสุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ และผู้อานวยการศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผู้ดาเนินรายการ : คุณจิตติมา นาคมโน
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

