▪ เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ปู ระกอบการ SME ด้ านผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการของธนาคาร การเช่ าซื้อ และการจัดหาเงินทุนสาหรับ
ธุรกิจขนส่ งสินค้าและโลจิสติกส์ ในประเทศไทย
(Provide the SMEs as the project beneficiaries with banking and leasing products and services,
financing freight transport and logistics business operations in Thailand)
▪ เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ปู ระกอบการ SME ด้ านเทคโนโลยีสาหรับรถบรรทุกใหม่ และการปรับปรุงรถบรรทุก พร้ อมทั้งแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่ดี เพื่อส่ งเสริมการขนส่ งและการดาเนินธุรกิจอย่ างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย
(Provide the SMEs as the project beneficiaries with new and upgrading trucking technologies and
best practices to enhance the efficiency of trucking and logistics operations in Thailand)
▪ เพื่อให้ ทราบถึงช่ องว่าง ระหว่างความต้ องการและการตอบสนองของสถาบันการเงินและบริษทั ให้ เช่ าซื้อ แก่ ผู้ประกอบการ
ขนส่ งสินค้าและโลจิสติกส์
(Identify the gaps between financial and leasing supply and demand sides, i.e. financial
institutions and leasing companies and freight transport and logistics SMEs.)
▪ เพื่อนาเสนอรูปแบบการมีส่วนร่ วม ทั้งด้ านนโยบาย การเงินและการให้ ความช่ วยเหลือทางเทคนิค ระหว่างผู้ประกอบการ
ขนส่ งสินค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของโครงการ อย่ างมีประสิทธิภาพ
(Offer an interactive platform for all policy, financial and technical matters to be effectively
discussed between and among the project stakeholders and beneficiaries.)

▪ สามารถกาหนดผลิตภัณฑ์และการบริ การทางการเงินและบริ ษทั ให้เช่า
ซื้อ ให้แก่ผปู ้ ระกอบการขนส่ งสิ นค้าและโลจิสติกส์ ในประเทศไทย
พม่าและเวียดนาม ได้
▪ สามารถกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและมีแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดีที่สุด ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับรถบรรทุกขนส่ งสิ นค้า
ที่เหมาะสมสาหรับผูป้ ระกอบการขนส่ งและโลจิสติกส์ อันส่ งผลต่อการ
พัฒนาภาคขนส่ งในประเทศไทยพม่าและเวียดนาม อย่างยัง่ ยืน
▪ สามารถระบุความต้องการและความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SME ที่จะ
ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่และเพิ่มสมรรถนะรถบรรทุกโดยการให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิค ด้านการจัดทาแผนแผนการลงทุน / ธุรกิจ

หัวข้ อที่ 1: รายงานผลการศึกษาเรื่ องผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการเงิน - Session 1:
Study findings on Financial Products and Sevices
▪ ภาพรวมแนวคิดด้านการเงินสี เขียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง Overview of Green SME Finance Initiatives in the Mekong Countries
▪ ประเด็นหลักในการเข้าถึงแหล่งทุนที่สาคัญ - Key findings to Access to
Finance
หัวข้ อที่ 2: นาเสนอผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการทางการเงิน (ประเภท นโยบาย ขั้นตอน Session 2: Financial and Leasing Products and Sevices –types policy and
procedures)
▪ บริ ษทั เอเซี ยเสริ มกิจ ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
▪ ธนาคารกสิ กรไทย
หัวข้ อ 3: การนาเสนอเทคโนโลยีรถบรรทุก – สาหรับพนักงานขับรถ ประหยัดเชื้อเพลิง ด้ าน
ความปลอดภัย และการบริหารจัดการ - Session 3: New and Trucking/Logistics
Techonogies –Technologies for driving, eco-trucking, safety and management
▪ บริ ษทั สแกนเนีย สยาม จากัด
▪ บริ ษทั ฮีโน่ มอเตอร์เซลส์ จากัด

หัวข้ อ 4: กิจกรรมกลุ่มปรึกษาหารื อ ด้ านการลงทุนในเทคโนโลยีสาหรับธุรกิจขนส่ งและ โลจิ
สติกส์ (ความต้ องการด้ านการเงินและสิ นเชื่ อ ความต้ องการเทคโนโลยีรถบรรทุก
และการสนับสนุนการพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ) - Small Group
Discussion of SMEs with Leasing companies, Financial companies and
technology providers
หัวข้ อ 5: โครงร่ างการจัดทาแผนธุรกิจ - Session 5: Business Plan Outline
ธุรกิจสั มพันธ์ ปะพบกับธนาคารและบริษัทที่เกีข่ ้ องด้ านการเงินพร้ อมทั้งธุรกิจขนส่ ง ผลิต/
จาหน่ ายเทคโนโลยีสาหรับรถบรรทุก - Business Networking of SMEs with Leasing
companies, Financial companies, technology providers
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