
  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ขอเชญิรว่มสมัมนาภายใตห้วัขอ้ “How to benefit from woodworking machinery 
made in Germany ” ในวนัที ่4-5  ตลุาคม 2554 ฟร ี

 
สมาคมธรุกจิไม ้รว่มกบั VDMA Wood Working Machinery ซึง่เป็นบรษัิท
ตวัแทนเรือ่งเครือ่งจักรงานไมข้องประเทศเยอรมนั และสมาคมอตุสาหกรรม
เครือ่งเรอืนไทย รว่มกนัจัดสมัมนาภายใตห้วัขอ้ “How to benefit from 
woodworking technology made in Germany” ระหวา่งวนัที ่4-5 ตลุาคม 

2554 ตัง้แตเ่วลา 13:30-18:30 น.  ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ ถนนวภิาวด-ีรังสติ  

โดยวนัที ่4 ตลุาคม การสมัมนาจะเนน้เทคโนโลยสํีาหรับอตุสาหกรรมแผน่เรยีบ ไมอ้ดั ไมบ้าง 
MDF และ ปารต์เิกิล้บอรด์  และวนัที ่5 จะเนน้สําหรับอตุสาหกรรมไมจ้รงิ  สมาคมไดแ้นบ
เอกสารตอบรับการเสวนามาพรอ้มกบัสงัคมพอ่คา้ไมฉ้บบันี ้สมาชกิทีส่นใจสามารถสง่แบบตอบ
รับไปสํารองทีน่ั่งไดต้ัง้แตว่นันีถ้งึวนัที ่1 ตลุาคม 2554 ทีเ่บอรโ์ทรสาร 0-29733413 ฟรไีมม่ี
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ สมัมนาเป็นภาษาองักฤษแตม่ลีา่มแปลเป็นไทยตลอดการบรรยาย 

2. ขอเชญิรว่มสมัมนาหวัขอ้ “ธรุกจิ/อตุสาหกรรมไม ้จะเตรยีมพรอ้มปรบัตวัอยา่งไรจาก
การรวมตวัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2015” ฟร ี

3.  
ทางสมาคมธรุกจิไม ้ไดกํ้าหนดจัดสมัมนาหวัขอ้ “ธรุกจิ/อตุสาหกรรมไม ้จะเตรยีมพรอ้มปรับตวั
อยา่งไรจากการรวมตวัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2015” โดยครัง้นีจ้ะเนน้ในเรือ่งการปรับ
ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์บรรยายโดย รศ.ดร. สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน ์ในวนัจันทรท์ี ่10 ตลุาคม 
2554 เวลา 13.30-17.00 น. ณ สมาคมธรุกจิไม ้ถนนศรนีครนิทร ์

สมาคมฯไดแ้นบแบบตอบรับมาพรอ้มสงัคมพอ่คา้ไมฉ้บบันี ้หากสมาชกิทา่นใดสนใจเขา้รว่ม
สมัมนาสามารถสง่แบบตอบรับมาทีส่มาคมธรุกจิไม ้ภายในวนัที ่6 ตลุาคม 2554 เบอร์
โทรสาร 0-2330-8353  

  

ฉบบันีม้สีมัมนาพเิศษอกีแลว้ครับผม  ทาง VDMA Wood Working Machinery 
รว่มกบั สมาคมธรุกจิไม ้และสมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย จัดสมัมนาดา้น
เทคโนโลยเียอรมนัน ี เพือ่ปรับปรงุอตุสาหกรรมทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ ่ จัดเต็ม 2 
วนั มแีปลตลอดงานไมต่อ้งหว่ง 

วนัแรกจะเนน้เทคโนโลยสํีาหรับอตุสาหกรรมแผน่เรยีบ ไมอ้ดั ไมบ้าง MDF และ ปารต์ิ
เกิล้บอรด์  สว่นวนัทีส่องจะเนน้สําหรับอตุสาหกรรมไมจ้รงิ  มเีอกสารแนบ  รบีสมคัรนะ
ครับไมม่คีา่ใชจ้า่ย  อกีสมัมนาเป็นเรือ่งของกลยทุธสํ์าหรับบรษัิทเพือ่พรอ้มรับมอื AEC 
พดูกนัเยอะนะครับเรือ่งนี ้

แตค่นทีรู่จ้รงิ พดูไดต้รงประเด็นคงตอ้งเป็นอาจารยส์มชาย ภคภาสนว์วิฒัน ์ตวัจรงิ
เสยีงจรงิ ทีส่มาคมธรุกจิไมค้รับ  วงการไมอ้ยา่นิง่นอนใจตอ้งมาฟังเตรยีมปรับตวัรับ
การเปลีย่นแปลงนีก้นัเถอะ 

         จริวฒัน ์ตัง้กจิงามวงศ ์
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