ขอเรี ยนเชิญเข้ าร่ วมงาน “12th Thai - Japan Business Matching 2019”
เนื่องด้ วย Japan Finance Corporation (JFC) หอการค้ าญี่ปน-กรุ
ุ่ งเทพฯ (JCC) และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) จะ
th
จัดงาน “12 Thai - Japan Business Matching 2019” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มการค้ าการลงทุนให้ กบั ผู้ประกอบการที่เริ่ มดาเนินธุรกิจในประเทศ
ไทย (ทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย) โดยมีกลุม่ เป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการญี่ปนและผู
ุ่
้ ประกอบการไทย ได้ แก่ ผู้ซื ้อที่ประสงค์จะติดต่อผู้จดั จาหน่ายหรื อสัง่ ซื ้อ
สินค้ าวัตถุดิบใหม่ๆ และผู้ขายที่กาลังหาช่องทางในการจัดจาหน่าย จึงใคร่ขอเรี ยนเชิญทุกท่านเข้ าร่วมงาน “12th Thai - Japan Business Matching 2019”
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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: เข้ าร่วมงานฟรี
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ผู้จดั งานจะไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในกรณีที่มีผ้ สู มัครเต็มจานวน ผู้จดั งานจะปิ ดรับสมัคร
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งเทพฯ (JCC)
โทรศัพท์ 02-250-0700 E-mail : bm2019@jcc.or.th (คุณมธุรส หรื อคุณฟูจิชิตะ)
Japan Finance Corporation (JFC), Representative Office in Bangkok
โทรศัพท์ 02-252-5496 (คุณกรชนก หรื อคุณอิโนอุเอะ)
จัดโดย
สนับสนุนโดย

ข้ อตกลงในการสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม
 เป้าหมาย
ข้ อตกลงจัดทาขึ ้นสาหรับกิจกรรม 12th Thai - Japan Business Matching 2019 ระหว่างผู้จดั งานและผู้สมัคร
 การยกเลิกการสมัครเข้ าร่ วมงาน
ผู้สมัครไม่สามารถยกเลิกการเข้ าร่ วมงานได้
 การที่ผ้ สู มัครไม่ เข้ าร่ วมงาน เข้ าร่ วมงานล่ าช้ ากว่ าที่กาหนด หรือมีเหตุให้ ต้องออกจากสถานที่จดั งานก่ อนเวลาที่กาหนด
ผู้จดั งานขอแจ้ งให้ ทราบว่า ผู้สมัครทุกท่านไม่สามารถยกเลิกการเข้ าร่วมงานได้ รวมทังขอความร่
้
วมมือให้ เข้ าร่วมงานและออกจากสถานที่จดั งาน
ตามเวลาที่กาหนด เพื่อความสะดวกต่อผู้เข้ าร่วมงานท่านอื่น
 การจับคู่ธุรกิจ
ผู้จดั งานจะจัดเตรี ยมเอกสารแสดงรายชื่อและข้ อมูลบริ ษัทของผู้ประกอบการที่เข้ าร่วมงานให้ กบั ผู้สมัคร
 การต่ อต้ านทุจริตและอาชญากรรม
ผู้เข้ าร่วมจะต้ องปฎิบตั ติ ามข้ อกาหนดการต่อต้ านทุจริ ตและอาชญากรรมทุกชนิด มิเช่นนันผู
้ ้ จดั งานขอสงวนสิทธิ์การเข้ าร่วมงาน ดังนี ้
1. ผู้เข้ าร่วมงานจะต้ องไม่เป็ นกลุม่ ผู้มีอิทธิพล หรื อผู้กระทาผิดกฎหมายทุกชนิด รวมถึงไม่เคยเป็ นผู้ก่อประวัติอาชญากรรมภายใน 5 ปี ที่ผา่ น
มา ผู้จดั งานจะปฎิเสธคาขอเข้ าร่วมงานของบุคคลข้ างต้ นในทุกกรณี
2. ผู้เข้ าร่วมงานจะต้ องไม่แอบอ้ างใช้ ชื่อบุคคลอื่นในทางมิชอบต่อกฎหมาย เพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ แก่ตนเอง รวมทังไม่
้ เผยแพร่ข้อมูลอันเป็ น
เท็จซึง่ ก่อให้ เกิดความเสียหายให้ แก่ผ้ อู ื่น
 สิทธิ์ในการปฎิเสธการเข้ าร่ วมงานของผู้สมัคร
ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการเข้ าร่วมงานของผู้สมัครทีม่ ีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ผู้สมัครที่ละเมิดข้ อตกลงที่กาหนดไว้ ในเอกสารฉบับนี ้
2. ผู้สมัครที่มีรายละเอียดการประกอบการและสินค้ าที่ไม่เหมาะสม หรื อมีลกั ษณะไปในทางมิชอบหรื อขัดแย้ งต่อความยุติธรรมทางสังคม
3. ผู้สมัครที่มีความไม่นา่ เชื่อถือทางการเงินหรื ออยูใ่ นสถานะต้ องโทษในการละเมิดกฎหมาย
 ห้ ามผู้สมัครทาการติดต่ อล่ วงหน้ าก่ อนการจับคู่ และห้ ามแจกจ่ ายหรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประกอบการตามทางเดินภายใน
สถานที่จดั งาน
ห้ ามผู้สมัครทาการติดต่อล่วงหน้ าก่อนการจับคู่ และห้ ามแจกจ่ายหรื อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกอบการตามพื ้นที่สว่ นรวม
ประตูทางเข้ า-ออก ทางเดิน และจุดพักผ่อนภายในสถานทีจ่ ดั งาน ซึง่ อาจรบกวนผู้เข้ าร่วมงานท่านอื่น ทังนี
้ ้เพื่อให้ การจัดงานกิจกรรมจับคู่
ธุรกิจเป็ นไปอย่างเหมาะสม ผู้สมัครสามารถแจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกอบการของท่านภายในพื ้นที่ที่ทางผู้จดั งานได้
จัดเตรี ยมไว้ ให้ ในการจับคูข่ องท่านเท่านัน้
 การรับผิดชอบ
ผู้สมัครมีหน้ าที่ในการรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายหรื อเสือ่ มสภาพต่อทรัพย์สนิ ของผู้สมัครเอง และรับผิดชอบต่อการกระทาที่
อาจก่อให้ เกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรื อเสือ่ มสภาพต่อทรัพย์สนิ ของผู้จดั งานและผู้เข้ าร่วมงานท่านอื่น ทังนี
้ ้ผู้จดั งานและผู้สนับสนุน
การจัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากผู้สมัครเดินทางมาร่วมงานล่าช้ า ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ความปลอดภัยทางสังคม ผลของการจับคูท่ างธุรกิจ การเปิ ดเผยข้ อมูลทางบริษัทหรื อการรั่วไหลของข้ อมูลบริ ษัทของผู้สมัครขณะทาการจับคู่
ธุรกิจ ความเจ็บป่ วยจากอาการอาหารเป็ นพิษเนื่องจากรับประทานอาหารและเครื่ องดืม่ ที่ได้ รับจากผู้เข้ าร่วมงานท่านอื่น รวมถึงในกรณีที่
พัสดุสญ
ู หายขณะจัดส่ง
 การเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงาน
กิจกรรมจับคูธ่ ุรกิจจะมีการเลือ่ นหรื อยกเลิกการจัดงานในกรณีทเี่ กิดภัยธรรมชาติหรื อภัยอันเกิดจากมนุษย์ และเหตุสดุ วิสยั ผู้จดั งานไม่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องใดๆ ในการรับผิดชอบหรื อจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่มีการเลือ่ นหรื อยกเลิกการจัดงาน
 การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อตกลง
ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขข้ อตกลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า

แผนผังและขัน้ ตอนการสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม “12th Thai-Japan Business Matching 2019”
วัน-เวลา
11 กันยายน 2561 (อังคาร)

ผู้เข้ าร่ วมงาน
สมัครเข้ าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ทแี่ จ้ งไว้ เท่านัน้
โดยกรอกตามแบบฟอร์ มในหน้ าเว็บไซต์

11 ตุลาคม 2561 (พฤหัสบดี)

ปลายเดือนตุลาคม 2561

ผู้จดั งาน
รับใบสมัครจากผู้เข้ าร่วมงาน
ระหว่างการเปิ ดรับสมัคร

＜หมดเขตรั บใบสมัคร＞

ได้ รับ Buyer list หรื อ Supplier list และ
ตรวจสอบรายละเอียด
กรอกข้ อมูล ลงใน Business Matching

รวบรวมข้ อมูลผู้สมัครเพื่อจัดทา Buyer list
และ Supplier List
จัดส่ง Buyer List ให้ Supplier และ
จัดส่ง Supplier List ให้ Buyer

Request Form ที่ทางผู้จดั งานส่งให้ เพื่อแจ้ ง
ความประสงค์การจับคูท่ างธุรกิจของตนเองให้

รับ Business Matching Request Form จาก

ผู้จดั งานรับทราบ

ผู้เข้ าร่วมงาน
＜หมดเขตรั บ Business Matching Request Form＞

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2561

ต้ นเดือนมกราคม 2562

รับทราบผลการจับคูท่ างธุรกิจ
และเตรี ยมตัวเพื่อเข้ าร่วมงาน

30 มกราคม 2562 (พุธ)

เข้ าร่วมงาน

นาข้ อมูลที่ได้ จาก Business Matching
Request Form มาประมวลผลเพื่อจับคูท่ าง
ธุรกิจให้ กบั ผู้เข้ าร่วมงาน
แจ้ งผลการจับคูท่ างธุรกิจให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานทุก
ท่านทราบ
ต้ อนรับผู้เข้ าร่วมงาน และดูแลภายในงาน

แจ้ งให้ ทราบ
- กรุณาสมัครเข้ าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ที่แจ้ งไว้ เท่านัน้ ผู้จดั ไม่รับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร หรื อช่องทางอื่นๆ
- หากยื่นใบสมัครเข้ าร่วมงานแล้ วไม่สามารถยกเลิกได้
- การจับคูท่ างธุรกิจ ผู้จดั งานจะจับคูโ่ ดยอ้ างอิงข้ อมูลจาก Business Matching Request Form ที่ได้ รับจากผู้เข้ าร่วมงาน กรุณารับทราบเงื่อนไขและข้ อปฎิบตั ดิ งั นี ้
- ผู้จดั งานสามารถทาการจับคูท่ างธุรกิจให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานได้ สงู สุดเพียง 9 บริ ษัทเท่านัน้
- สาหรับผู้เข้ าร่วมงานในฐานะ BUYER อาจมีการจับคูท่ างธุรกิจกับ SUPPLIER ที่ตนเองไม่ได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
- ผู้จดั งานขอความร่วมมือในการจับคูใ่ ห้ เป็ นไปตามที่ทางผู้จดั งานได้ กาหนดไว้ โดยผู้เข้ าร่วมงานไม่สามารถปฏิ เสธหรื อขอเปลีย่ นการจับคูไ่ ด้
- สาหรับผู้ร่วมงานในทังสองฐานะ
้
(BOTH) กรุณาส่งตัวแทนเข้ าร่วมงานอย่างน้ อย 2 ท่านต่อหนึง่ โต๊ ะ ในกรณีที่มคี วามจาเป็ นต้ องลุกออกจากที่นงั่ เพื่อ
ไปพบกับ BUYER ท่านอื่น กรุณาจัดเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ ประจาอยูท่ ี่โต๊ ะอย่างน้ อย 1 ท่าน
- ผู้จดั งานจะจัดเตรี ยมล่ามภาษาญี่ปนไว้
ุ่ อานวยความสะดวกภายในงาน หากมีความประสงค์จะใช้ ลา่ ม กรุณาแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ภายในงานทราบ
(เนื่องจากล่ามมีจานวนจากัด หากเป็ นไปได้ กรุณานาล่ามมาเอง เพื่อให้ สามารถเจรจาได้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้

Thai-Japan Business Matching
งาน Thai-Japan Business Matching เป็ นงานจับคูท่ างธุรกิจ ซึง่ จัดขึ ้นโดยหน่วยงานภาครัฐของไทยและญี่ปนุ่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มการค้ า
การลงทุนให้ กบั ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยทังบริ
้ ษัทญี่ปนและบริ
ุ่
ษัทไทย
รายละเอียดงาน
o วันและเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.00 - 17.15 น.
o จัดโดย:
Japan Finance Corporation (JFC) หอการค้ าญี่ปน-กรุ
ุ่ งเทพฯ (JCC) และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
o สนับสนุนโดย: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย) กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เจโทร กรุงเทพฯ (JETRO) ฯลฯ
o โดยความ:
ธนาคารกรุงเทพ และสถาบันการเงินประจาภูมิภาคต่างๆในญี่ปนุ่
ร่ วมมือจาก
o สถานที่:
ห้ องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
o ผู้เข้ าร่ วมงาน: บริ ษัทญี่ปนที
ุ่ ่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยและบริ ษัทไทย
o วิธีการจับคู่: ผู้ประกอบการทังสองฝ่
้
ายจับคูต่ ามจุดที่จดั เตรี ยมให้ (ใช้ เวลา 25 นาทีตอ่ การจับคู่ 1 รอบ)
o ค่ าใช้ จ่าย:
เข้ าร่วมงานฟรี
ลักษณะงาน
o งาน Thai-Japan Business Matching ได้ จดั ขึ ้นตังแต่
้ ปี 2006 ซึง่ งานในครัง้ นี ้เป็ นการจัดงานครัง้ ที่ 12
o ผู้เข้ าร่วมงานมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนเครื่ องจักรก่อสร้ าง อุตสาหกรรม
ชิ ้นส่วนไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ค้ าส่ง วิศวกรรม และอุตสาหกรรม
การบริ การ
o มีจานวนผู้เข้ าร่วมงาน ทังบริ
้ ษัทญี่ปนและบริ
ุ่
ษัทไทยเพิ่มขึ ้นทุกปี โดยมีจานวนผู้เข้ าร่วมงานปี ที่ผา่ นมาถึง 332 บริ ษัท
(บริ ษัทญี่ปนุ่ 215 บริ ษัท และบริ ษัทไทย 117 บริ ษัท) โดยมีบริ ษัทญี่ปนที
ุ่ ่มีชื่อเสียงเข้ าร่วมงานในฐานะผู้ซื ้อมากถึง 45 บริ ษัท
o จากข้ อมูลปี 2017 สรุปจานวนการจับคู่ทางธุรกิจได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,315 คู่ และในปี 2018 สรุปจานวนการจับคูท่ างธุรกิจได้ เพิ่มขึ ้นถึง 1,644 คู่
o จากผลสารวจแบบสอบถามผู้เข้ าร่วมงาน พบว่าร้ อยละ 91 มีความพึงพอใจในการจัดงาน
ภาพบรรยากาศภายในงาน

ผู้เข้ าร่ วมงานในฐานะ Buyer ทางผู้จดั งานจะเตรี ยมโต๊ ะไว้ ให้
ส่วน Supplier จะไปพบกับ Buyer ที่โต๊ ะ ตามตารางจับคู่ที่
ได้ รับจากผู้จดั งาน

ผู้เข้ าร่ วมงานสามารถนาตัวอย่างสินค้ า หรื อแผ่นพับเกี่ยวกับ
สินค้ ามาจัดแสดงที่โต๊ ะ เพื่อให้ การเจรจาทางธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น

