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Ref No. 58-091101
11 กันยายน 2558
เรื่อง ขอเชิญเข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสู ตร “เพิม่ มูลค่าธุรกิจ ด้ วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม”
เรียน ท่ านผู้ประกอบการ
สิงที่ส่งมาด้ วย 1. กาหนดการฝึ กอบรมฯ
จานวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับ
จานวน 1 ชุด
ด้วยสมาคมไทยคอมโพสิ ท ร่ วมกับ กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จัดทากิจกรรม “การออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและคอมโพสิท” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ได้กาหนดจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร “เพิ่มมูลค่ าธุรกิจ ด้ วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม” โดยได้รับ
เกี ยรติ จ ากท่ านวิทยากร คุณทศพล ศุ ภเมธีกูล วัฒ น์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท นิ ว อาไรวา จากัด เจ้ าของ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Qualy พลาสติกที่ไม่ทาร้ ายโลกซึ่งส่ งขายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมคอมโพสิ ท ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิม่ มูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งตลาดภายในและนอก
ประเทศ อีกทั้งยังได้เข้าใจภาพรวม แนวโน้ม และการวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นการตลาด เพื่อกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
สมาคมไทยคอมโพสิ ท จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูป้ ระกอบการเข้าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิ การหลัก สูต ร
“เพิม่ มูลค่าธุรกิจ ด้ วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม” ตามวัน เวลาและสถานที่ดงั กล่าว โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ กรุ ณาส่งแบบตอบรับมาที่ สมาคมฯ ทางโทรสาร 02-7135032 หรื อ e-mail : thaicomposites@gmail.com
ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-7135033
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรรณรัตน์ ฤทธิ์สืบเชื้อ)
ผูจ้ ดั การสมาคมไทยคอมโพสิท
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กาหนดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
หลักสู ตร “เพิม่ มูลค่าธุรกิจ ด้ วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม”
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558
วัน เวลา สถานที่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
8:00 น. – 8:45 น.
8:45 น. – 9:00 น.

9:00 น. – 12:00 น.
13.00 น. -16.30 น.
รร.เมเปิ ล บางนา
วันที่ 2 ตุลาคม 2558
9:00 น. – 12:00 น.

หัวข้ อ

วิทยากร

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ โดย นายกสมาคมไทยคอมโพสิ ท
กล่าวเปิ ดงานโดย ผูอ้ านวยการส่ วนอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
การปรับเปลีย่ นธุรกิจจากธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ การผลิตสิ นค้าทีม่ ี คุณทศพล ศุภเมธีกุลวัฒน์
ความสร้ างสรรค์เพื่อทาแบรนด์สู่ตลาดโลก
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม WorkShop

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมWorkShop(ต่อ)
How to launch the creative products to the world? Workshop

13.00 น. -16.30 น.
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมโพสิ ท
Cobra Inter national Co.,Ltd ด้วยเครื่ อง CNC 5 แกน
จ.ชลบุรี.
วันที่ 3 ตุลาคม 2558
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมโพสิ ท
9:00 น. – 16:30 น.
ด้วยเครื่ อง CNC 5 แกน(ต่อ)WorkShop
Cobra Inter national Co.,Ltd กรณี ศึกษา (Case Study)
จ.ชลบุรี

คุณทศพล ศุภเมธีกุลวัฒน์

บริ ษทั คอบร้ า อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด

บริ ษทั คอบร้ า อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด

**หัวข้ อการบรรยายอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม**
หมายเหตุ

- พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

C:\Users\User\Downloads\58-091101 เชิญเข้าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ.docx

หน้ า 2 จาก 3

T
Thhaaii CCoom
mppoossiitteess A
Assssoocciiaattiioonn

สมาคมไทยคอมโพสิท
อาคารปฏิบตั ิการไฟเบอร์กลาส
สานักพัฒนาอุต สาหกรรมรายสาขา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมต
ิ ร ถนนพระราม4
กล้วยน้าไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์. 0-2713-5033
โทรสาร. 0-2713-5032

Composites Lab Center,
Department of Industrial Promotion. Soi Trimitr,
Rama 4 Rd., Klong Toey, BKK 10110 Thailand.
Phone: (662) 713-5033
Fax:
(662) 713-5032
e-mail : thaicomposites@gmail.com

www.fiberglassthai.com

แบบตอบรับเข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เพิม่ มูลค่าธุรกิจ ด้ วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม”
วันพฤหัสบดีที่ 1-3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สัมมนาฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

บริ ษทั ..............................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................................... โทรสาร ...............................................................................
website ………………………………………. E-mail ………………………………………..…………
ชื่อผูป้ ระสานงาน....................................................................ฝ่ าย/ตาแหน่ง....................................................
ยินดีเข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยส่งผูแ้ ทนร่ วมงานจานวน.........................ท่าน ดังนี้
ข้ อมูลบุคคล (กรุณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน)
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ตาแหน่ง..............................................
เลขที่บตั รประชาชน___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___
ที่อยูต่ ิดต่อ......................................... .................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................... E-mail :…………………………………….
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ตาแหน่ง..............................................
เลขที่บตั รประชาชน___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___
ที่อยูต่ ิดต่อ......................................... .................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................... E-mail :…………………………………….
3. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ตาแหน่ง..............................................
เลขที่บตั รประชาชน___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___
ที่อยูต่ ิดต่อ......................................... .................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................... E-mail :…………………………………….
หมายเหตุ กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและส่ งกลับสมาคมฯ ทางแฟกซ์ 02-713-5032 หรือ
ทาง E-mail : thaicomposites@gmail.com เพื่อเป็ นการยืนยันการสารองที่นั่ง

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนเท่ านั้น
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