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Ref No. 57-042201

20 พฤษภาคม 2558
เรื่อง

กาหนดการศึกษาดูงาน บริ ษทั คอบร้า อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

เรียน

ท่านสมาชิกสมาคมไทยคอมโพสิ ท และ ท่านผูส้ นใจ

สมาคมไทยคอมโพสิ ท ร่ วมกับ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ขอเชิญท่าน
ท่านสมาชิกสมาคมไทยคอมโพสิ ทและท่านผูส้ นใจเข้าร่ วมศึกษาดูงาน บริ ษทั คอบร้า อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ าและผลิตภัณฑ์คอมโพสิ ทชั้นนาของประเทศ ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตชั้นสู งและ
บุคลากรที่มีความรู ้ ความชานาญในด้านต่างๆ เป็ นอย่างดี
การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็ นการเปิ ดมุมมองใหม่ในการพัฒนาบุคลากร
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
คอมโพสิ ทมากยิง่ ขึ้นอีกทั้งยังนาท่านไปพบการทางานด้านเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งท่านสามารถชมกระบวนการผลิต
อย่างใกล้ชิด โดยใช้วสั ดุคอมโพสิ ทในการทางานเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งวิทยากรของบริ ษทั ฯ ให้ความรู ้และ
คาแนะนาตลอดการดูงาน อีกทั้งยังเป็ นการเปิ ดตัว อาคาร R&D ของบริษัทฯ ซึ่งได้ จัดทาขึน้ ใหม่ เพือ่ ให้ สมาชิกของ
สมาคมไทยคอมโพสิ ทได้ เข้ าเยีย่ มชมโดยเฉพาะ
กาหนดการศึกษาดูงาน “บจก.คอบร้ า อินเตอร์ เนชั่นแนล”
วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 – 16.00 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.10 น.
10.15 - 10.20 น.
10.20 - 10.25 น.
10.25 – 11.50 น.
12.00 - 13.00 น.
13.10 - 14.30 น.
14.30 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน ณ ร้านแมคโดนัลด์ ห้างสรรพสิ นค้าโลตัส สาขา บางนา (กม.8)
ออกเดินทางไป บจก.คอบร้า อินเตอร์เนชัน่ แนล (เฉพาะผู้ทเี่ ดินทางโดยรถตู้ของสมาคมฯ)
คณะเยีย่ มชม และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ เดินทางมาถึงบริ ษทั ฯ ณ ห้องฝึ กอบรม 3
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และ Present Power point กลุ่มบริ ษทั Cobra Group
ฝ่ ายความปลอดภัยฯ แนะนาเรื่ องความปลอดภัยในการเข้าเยีย่ มชม
เยี่ยมชมไลน์ ผลิตส่ วนงานวิจยั และพัฒนา อาคาร R&D
พักรับประทานอาหาร
พาคณะเยีย่ มชมในสายงานการผลิต Windsurf
พักเบรค
ตอบข้อชักถาม และร่ วมแสดงความคิดเห็น กล่าวขอบคุณ และร่ วมถ่ายภาพ
เดินทางกลับห้างสรรพสิ นค้าโลตัส สาขา บางนา (กม.8)

รับจานวนจากัดเท่านั้น ทางสมาคมฯได้จดั ส่งแบบการตอบรับ การเข้าร่ วมศึกษาดูงานมายังท่านสมาชิกและผูส้ นใจ
กรุ ณากรอกข้อมูล และส่งกลับมาเพื่อสารองที่นั่ง ตั้งแต่ วนั นีถ้ ึง วันที 3 มิถุนายน 2558 โดยแฟกซ์กลับมาที่ 0-2713-5032
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมโทร. 0-2713-5033
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แบบตอบรับเข้ าร่ วมศึกษาดูงาน
“ บริษัท คอบร้ า อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด”
ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ บริษัท คอบร้ า อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด อมตะนคร จ.ชลบุรี
บริ ษทั ....................................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................... โทรสาร .............................................................................................
Website ………………………………………….….. E-mail …………………….…..….……………………..…………
ชื่อผูป้ ระสานงาน..........................................................ฝ่ าย/ตาแหน่ง....................................................................................
ยินดีเข้ าร่ วมศึกษาดูงาน

โดยส่ งผูแ้ ทนร่ วมงานจานวน..............................................................................ท่าน ดังนี้

ข้ อมูลบุคคล (กรุณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน)

1. ชื่อ-นามสกุล............................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ................................................................... E-mail :……………………………………………….
2. ชื่อ-นามสกุล.............................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ................................................................... E-mail :……………………………………………….
3. ชื่อ-นามสกุล..............................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ.....................................................................E-mail :……………………………………………….

อัตราค่ าสมัคร




 บุคคลทัว่ ไป 1,000 บาท
 สมาชิก 500 บาท รวม ................................ บาท
กรุ ณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุ งเทพ สาขา กล้วยน้ าไท ชื่อบัญชี สมาคมไทยคอมโพสิ ท
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 117-4-41589-1
เมื่อท่านโอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณา Fax สาเนาใบเข้าบัญชี มาที่สมาคมฯ พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และชื่อบริ ษทั
มาที่ เบอร์ 0-2713-5032

การเดินทาง

รถยนต์ ส่วนตัว

รถของสมาคมฯ

หมายเหตุ ท่านที่นารถไปเอง กรุ ณาตรงต่อเวลา เนื่องจากเมื่อเข้าไปในโรงงานแล้วจะไม่มีผใู ้ ดออกมารับที่ดา้ นหน้าโรงงาน
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