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1.งานสมัมนา SMEs .Tips &Mentoring การจดัการความเสี่ยง  

   (อบรมฟรไีม่มีค่าใชจ้่าย) 

สมาชิกที่สนใจใบตอบรับเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ SMEs…Tips & Mentoring 

“เรื่อง “จัดการความเสี่ยงรอบทิศ จดุประกายความคดิให้ SMEs”” 
 

 

 

เดือนมนีาคม 2558 นี้นอกจากจะเป็นเดือนของ งาน Thailand International Furniture Fair ( TIFF 2015 ) 

ที่ปีนี้เราพูดไดเ้ต็มปากว่า ประสบความส าเรจ็ทั้งด้านความสนใจจากสื่อ และ Buyer ทั้งในไทยและตา่งประเทศ 

และด้านความสวยงามของการจดังาน และการน าเฟอรน์ิเจอรด์ีไซนใ์หม่ท่ีสวยงามของผู้ประกอบการที่ร่วมมือกันอย่างดี 

ยังเป็นเดือนทีเ่รา มีข่าวมาน าเสนอท่านสมาชิกถึง 3 โครงการ ดว้ยกัน  

1.งานสัมมนา SMEs .Tips &Mentoring การจัดการความเสีย่ง (อบรมไม่มีค่าใชจ้่าย) 

2.เปิดบ้าน สวทช. ปีที ่3 เรื่องราวนวัตกรรมใหม ่ๆ ที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด (ไม่มคี่าใช้จ่าย) 

3.เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Mebel  2015  : Expo Center  ณ กรุงมอสโก 

   ในวันที ่23-27 พฤศจิกายน 2558 

และส าหรับสมาชิกท่ียังไม่ทราบว่าปัจจุบันสมาคมฯเพิ่มช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากสมาคมฯเพิ่มเตมิอีก2 

ช่องทางคือ1. Website :tfa.or.th  และ 2.Face book fan page  สามารถท าตามวิธีด้านท้ายฉบับนี้   ท่านสามารถ
เข้าไปตดิตามทีw่ww.facebook.com/ThaiFurnitureAssociation 

                                      ดิษฐพงศ์  ดุลยวิทย ์          

 เลขาธิการ           
                          

                                                     เลขาธิการ
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สมาชิกที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับ,แผนที่ 
ได้ที่ http://goo.gl/KQmqOQ 
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2.เปิดบา้น สวทช. ปีท่ี 3 เรือ่งราวนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีผ ูป้ระกอบการไม่ควร
พลาด (ไมม่ีค่าใชจ้่าย) 

 

เปิดบ้านต้อนรับท่านเป็นปีที่ 3 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน สวทช. ส าหรับภาค เอกชน 
ครอบคลุมอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจอาหาร/  การเกษตร/ เครื่องส าอางและอาหารเสริม / SME ที่
ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจัดข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดงานประชุมวิชาการประจ า ปี สวทช. ปี 
2558 (NAC 2015) เพื่อให้ภาคเอกชนที่ต้องการ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีในการต่อยอด
ธุรกิจ สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง และสร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อ การ พัฒนาธุรกิจได้อย่างยัง่ยนื ท่านจะ
พบกับผลงานวิจัยของ สวทช.ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และการพบปะกับนัก วิจัยเจ้าของผลงานอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงโอกาสในการเข้าถึง บริการ ส าหรับภาคธุรกิจต่างๆของ สวทช.  

กิจกรรมจัดข้ึนระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2558  

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันละ 1 รอบเท่านั้น 

สนใจ ราย ละเอยีดเพิม่เตมิและ NSTDA Call Center 02-564-8000 

E-mail: openNSTDA@nstda.or.th 

ดรูายละเอยีดโครงการพรอ้มดาวนโ์หลดใบลงทะเบยีนไดท้ ี ่
http://www.nstda.or.th/nac2015/main.php 
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***ลง ทะเบียน ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2558หรอืเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจ านวน 
**** รับของที่ระลึก พิเศษ พันธุ์ต้น "ม่วงเทพรัตน์" ที่คัดสาย พันธ์ุมาแจกผู้ เข้าร่วม กิจกรรม
ทุกท่านน า ไป ปลกู เพือ่ เทดิ พระ เกยีรตสิมเดจ็พระเทพ รตันราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ี
ในโอกาสฉลองพระ ชน มายคุรบ 60 พรรษา   

3.เชิญผ ูส้นใจเขา้รว่มงานแสดงสินคา้ Mebel  2015  : Expo Center  
ณ กรงุมอสโก ในวนัท่ี 23-27 พฤศจิกายน 2558 

ด้วยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

ได้รับหนังสือจากผู้จัดงานที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย 
ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมในงานแสดงสินค้า 
Mebel 2015 ซึง่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558 
ณ ศูนย์แสดงสินค้า Expo Center กรุงมอสโก 

เป็นงานแสดงสินค้า เฟอร์นิเจอร์  Fittings ผ้าและเครื่องหนัง 
โดยมีรายละเอียดตามจดหมายเชิญเข้าร่วมงาน ที่แนบมาพร้อมกันนี้ 
หรือสอบถาม คุณชุติมา ภู่สุนทรศิลป์02-5078385 

Email : lifestyleunit.ditp@gmail.com 

 

Link เอกสารแนบ
file:///C:/Users/ooo/Downloads/mebel%202015%20(1).pdf 

 

4.รายงานสถานการณส์ง่ออก ประจ าเดือน ธ.ค.2557 

สมาคมฯ ได้แนบตวัเลขการส่งออกเฟอร์นเิจอร์ประจ าเดือน
ธันวาคม 2557 มาให้สมาชิกได้ประเมินสถานการณ์ส่งออกกัน
อีกด้วยสามารถดาวน์โหลดไดต้ามลิงค์นี้ 

ดาวนโ์หลดไดท่ี้ http://goo.gl/JOpeVq 
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สมาชิกสมาคมฯ ตดิตามขา่วสารของสมาคมขณะนีเ้ราเพิ่มชอ่งทางการตดิตอ่อีก  
2 ชอ่งทางคือ 

1. Website สมาคมฯ  www.tfa.or.th 

รวบรวมขอ้มลูสมาชิก ตลาดจน ข่าวสารและบทความ สาระความรูท่ี้คัดสรรน ามา
แนะน าใหเ้พื่อสมาชิกสมาคมรบัทราบกนั  

  
2. Face Book Fan page  วิธีการงา่ยดายในการตดิตามรบัขา่วสารขอ้มลูโดยสามารถ  

กดถกูใจท่ีหนา้แฟนเพจของสมาคมฯ เพียงเท่านีก็้ไมพ่ลาดขา่วความเคลื่อนไหว
สมาคมฯไดง้า่ย ๆ ไมม่ีคา่ใชจ้่าย รบัทราบขา่วสารไดง้า่ย  ๆ  ไมว่่าจะท่ีอยู่ใกลห้รือ
ไกล ก็สามารถตดิตอ่กนัไดส้ะดวก รวดเร็วมากขึน้ 

 
     

www.facebook.com/ThaiFurnitureAssociation     
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