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กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

ขอเชิญผูประกอบการกลุมสินคาไลฟสไตล รวมคนหา

ศักยภาพดานความคิดสรางสรรค เพื ่อการพัฒนาธุรกิจ

สู ความสำเร็จระดับสากล

CREATIVE LAB ในงานแสดงสินคา STYLE เด ือนเมษายน 2561
จัดโดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปดโอกาสให

ผู ประกอบการเขาถึงแหลงการสรางแรงบันดาลใจ และเก็บเกี ่ยวองคความรู 

ดานความคิดสรางสรรคจากผูเชี ่ยวชาญ และสามารถประเมินความตองการ

ของผูซื ้อที ่เดินทางมาจากทั�วทุกมุมโลก อันจะเปนการเพิ�มมุมมองใน

การเพิ�มมูลคาใหกับสินคาและบริการของตน 

รัฐบาลไทยสงเสริมการเปนเศรษฐกิจสรางสรรค “Creative Thailand” 
ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื ่อนำพาประเทศไทยใหกาวพนกับดัก

ไปสูความมั�งคั �ง ทำใหอุตสาหกรรมไลฟสไตลที ่รวบรวมธุรกิจในหลายภาคสวน 

ทั้งสินคา ของขวัญ ของตกแตง ของใชภายในบาน เฟอรนิเจอร ของเลน 

ของชำรวย แฟชั�น เครื่องหนัง ฯลฯ ซึ�งมีศักยภาพเติบโตเปนหนึ�งในสินคาสงออก

อันดับตนๆ ของประเทศ โดยอาศัยนักสรางสรรคหลากหลายสาขารวมกัน

ผลักดันการสรางสรรค นวัตกรรม และการออกแบบ จุดประกายความคิด 

นำเสนอแนวคิด และโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจ ที ่ใชความคิดสรางสรรค

เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนชวยตอยอดธุรกิจไทยสูเวทีตลาดโลกไดอยาง

เต็มภาคภูมิ 
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เวทีในการจุดประกายความคิดสรางสรรคและเสริมสราง
เครือขายการพัฒนาและเพิ�มมูลคาใหกับสินคาและบริการ

19 เมษายน 2561

10.30-12.00 น. 
Creative Development I*

การใหขอคิดดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑ หัวขอ: 

เพิ �มเสนหสินคาไลฟสไตล ครั ้งที ่ 1 

โดย ผู เชี ่ยวชาญสินคาไลฟสไตล

• ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ

 ผู เชี ่ยวชาญดานสิ �งทอและ

 สินคาแฟชั�น มหาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร

• ธัญญา ไรวิรัตน

 นักออกแบบและผูอำนวยการ

 ฝายสรางสรรคแบรนดแฟชั�น

 เสื ้อผาไทยและผาขาวมา Joy Ku’tur

13.30-15.00 น.
Design Thinking

การบรรยายหัวขอ: 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

โดย ดร.โชคอนันต บุษราคัมภากร

นายกสมาคมนักออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

20 เมษายน 2561

11.00-12.00 น.
Tableware Market Trends

in the US

การบรรยายหัวขอ: 

แนวโนมทางการตลาดสินคา

เครื ่องใชบนโตะอาหารในสหรัฐ

โดย วิทยากรจากสหรัฐอเมริกา

Mr. Mike Bunge

Director - Global Sourcing,

Libbey Inc.

(การบรรยายภาษาอังกฤษ

พรอมการแปลภาษาไทย)

13.30-15.00 น.
Design Driven Lifestyle

Products for US Market

การบรรยายหัวขอ:

กลยุทธการออกแบบสินคา

ไลฟสไตลมัดใจตลาดสหรัฐ

โดย วิทยากรจากสหรัฐอเมริกา

• Mr. Mark Phillips

 CEO and President,

 Phillips Collection

• Mr. Ralph P. McMurray

 President, Phillip Worth 

 International, Ltd.

(การบรรยายภาษาอังกฤษ 

พรอมการแปลภาษาไทย)

21 เมษายน 2561

10.30-12.00 น.
Creative Development II*

การใหขอคิดดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑ หัวขอ: 

เพิ �มเสนหสินคาไลฟสไตล ครั ้งที ่ 2 

โดย นักออกแบบสินคาไลฟสไตล

รุ นใหมจากโครงการ Talent Thai 
และ Designers’ Room

• วลงคกร เทียนเพิ�มพูล 

 ผู รวมกอตั ้งแบรนดของตกแตง 

 Patapian 

• กรวุฒิ กาญจนาบุญมาเลิศ 

 ผู รวมกอตั ้งแบรนดของตกแตง 

 Moreover 

•  วรชัย ศิริวิภานันท 

 ผู กอตั ้งแบรนดเครื ่องประดับ 

 Basic Teeory

13.30-15.00 น.
Colour Trends, Color Magic

การบรรยายหัวขอ: พลังแหงสี

โดย ผศ.ดร.สุรพงษ เลิศสิทธิชัย 

ผูอำนวยการศูนยเศรษฐกิจสรางสรรค

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการสำรองที่นั �ง: โปรดสงใบสำรองที่นั �งกลับมาทางอีเมล creativelabforstyle@gmail.com ภายในวันพุธที ่ 11 เมษายน 2561 

และเมื ่อผู จัดไดรับ ผู จัดจะแจงยืนยันผลการสำรองที่นั �งใหทานทราบ

ขอกำหนด: สำหรับกิจกรรม* กรุณาจัดเตรียมตัวอยางสินคา 2-3 แบบเพื่อเขารวมกิจกรรม / สวนกิจกรรม** กรุณาสงไฟลภาพถาย

สินคามาทางอีเมล creativelabforstyle@gmail.com ภายในวันพุธที ่ 11 เมษายน 2561 เพื ่อการพิจารณาคัดเลือก

กำหนดการ

ขอมูลลาสุด: 5 เมษายน 2561หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

จัดโดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ไมเสียคาใชจายใดๆ ในการเขารวมกิจกรรม / ปดรับสมัคร 11 เมษายน 2561 หรือเมื ่อที ่นั �งเต็ม / สอบถามรายละเอียด โทร 0 2513 8545 

ณ CREATIVE LAB ฮอลล EH105 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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พื้นที่ใหคำปรึกษาและขอชี้แนะดานการพัฒนาธุรกิจ
โดยผูเชี ่ยวชาญสินคาไลฟสไตลระดับสากล

19 เมษายน 2561

10.30-16.00 น.
Creative Consultation I**

การใหคำปรึกษาและขอชี ้แนะ

ดานการพัฒนาธุรกิจรายบริษัท

โดย ผู เชี ่ยวชาญสินคาของขวัญ

และของตกแตง

(45 นาที/บริษัท)

• 10.30-11.15 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 1

• 11.15-12.00 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 2

• 13.15-14.00 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 3

• 14.15-15.00 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 4

• 15.15-16.00 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 5

20 เมษายน 2561

11.00-16.00 น.
Creative Consultation II**

การใหคำปรึกษาและขอชี ้แนะ

ดานการพัฒนาธุรกิจรายบริษัท

โดย ผู เชี ่ยวชาญสินคาผาผืน 

สิ �งทอ และแฟชั�น

(45 นาที/บริษัท)

• 11.00-11.45 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 6

• 13.15-14.00 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 7

• 14.15-15.00 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 8

• 15.15-16.00 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 9

21 เมษายน 2561

11.00-16.00 น.
Creative Consultation III**

การใหคำปรึกษาและขอชี ้แนะ

ดานการพัฒนาธุรกิจรายบริษัท

โดย ผู เชี ่ยวชาญสินคา

เฟอรนิเจอรและของตกแตง

(45 นาที/บริษัท)

• 11.00-11.45 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 10

• 13.15-14.00  น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 11

• 14.15-15.00 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 12

• 15.15-16.00 น.
 การใหคำปรึกษาผูประกอบการ

 รายที่ 13

กำหนดการ

ขอมูลลาสุด: 5 เมษายน 2561หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

จัดโดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ไมเสียคาใชจายใดๆ ในการเขารวมกิจกรรม / ปดรับสมัคร 11 เมษายน 2561 หรือเมื ่อที ่นั �งเต็ม / สอบถามรายละเอียด โทร 0 2513 8545 

วิธีการสำรองที่นั �ง: โปรดสงใบสำรองที่นั �งกลับมาทางอีเมล creativelabforstyle@gmail.com ภายในวันพุธที ่ 11 เมษายน 2561 

และเมื ่อผู จัดไดรับ ผู จัดจะแจงยืนยันผลการสำรองที่นั �งใหทานทราบ

ขอกำหนด: สำหรับกิจกรรม* กรุณาจัดเตรียมตัวอยางสินคา 2-3 แบบเพื่อเขารวมกิจกรรม / สวนกิจกรรม** กรุณาสงไฟลภาพถาย

สินคามาทางอีเมล creativelabforstyle@gmail.com ภายในวันพุธที ่ 11 เมษายน 2561 เพื ่อการพิจารณาคัดเลือก

ณ CREATIVE LAB ฮอลล EH105 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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ขอมูลลาสุด: 5 เมษายน 2561หมายเหตุ: รายละเอียดขางตนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง ผู จัดขอสงวนสิทธิ ์ในการแกไขเปลี ่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

จัดโดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ไมเสียคาใชจายใดๆ ในการเขารวมกิจกรรม / ปดรับสมัคร 11 เมษายน 2561 หรือเมื ่อที ่นั �งเต็ม / สอบถามรายละเอียด โทร 0 2513 8545 

ลงนาม: 

 (                           )

วัน/เดือน/ป:                    /                          / 2561

วิธีการสำรองที ่นั �ง: โปรดสงใบสำรองที ่นั �งกลับมา
ทางอีเมล creativelabforstyle@gmail.com ภายใน
วันพุธที ่ 11 เมษายน 2561 และเมื ่อผู จัดไดรับ 
ผู จัดจะแจงยืนยันผลการสำรองที ่นั �งใหทานทราบ

ขอกำหนด: สำหรับกิจกรรม* กรุณาจัดเตรียมตัวอยาง
สินคา 2-3 แบบเพื่อเขารวมกิจกรรม / สวนกิจกรรม**
กรุณาสงไฟลภาพถายสินคามาทางอีเมล creativelab
forstyle@gmail.com ภายในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 
เพื ่อการพิจารณาคัดเลือก

                          โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน คำนำหนา: � นาย  � นาง  � นางสาว � อื ่นๆ โปรดระบุ:

ชื ่อ:        นามสกุล:

หนวยงาน:        ตำแหนง:

โทรศัพท:         โทรศัพทเคลื ่อนที ่: 

อีเมล:         เว็บไซต: 

สถานภาพ: � ผู ประกอบการ/ผู ผลิต/ผู สงออก � พนักงานหนวยงานเอกชน � อื ่นๆ โปรดระบุ:

ประเภทธุรกิจ: � สินคาแฟชั �น    � สินคากระเปา  � สินคารองเทา

 � สินคาของขวัญ   � สินคาตกแตง  � สินคาของใชภายในบาน 

 � สินคาสปา สุขภาพและความงาม � สินคาเฟอรนิเจอร � อื ่นๆ โปรดระบุ:

สถานที ่ประกอบธุรกิจ: จังหวัด โปรดระบุ:

ขาพเจามีความประสงคที ่จะสำรองที ่น ั �งสำหรับการเขารวม “กิจกรรมสรางตนแบบความคิดสรางสรรค” ภายในงานแสดงสินคา

STYLE เดือนเมษายน 2561 ระหวางวันที ่ 19-21 เมษายน 2561 ณ CREATIVE LAB  ฮอลล EH105 ศูนยนิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังน� ้

1. ผู ประสงคเขารวมกิจกรรม

2. กิจกรรมสัมมนาที่ประสงคจะเขารวม

� 19 เมษายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น. การใหขอคิดดานการพัฒนาผลิตภัณฑ หัวขอ: เพิ �มเสนหสินคาไลฟสไตล ครั ้งที ่ 1* 

� 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. การบรรยายหัวขอ: กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

�  20 เมษายน 2561 เวลา 11.00-12.00 น. การบรรยายหัวขอ: แนวโนมทางการตลาดสินคาเครื ่องใชบนโตะอาหารในสหรัฐ

�  20 เมษายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. การบรรยายหัวขอ: กลยุทธการออกแบบสินคาไลฟสไตลมัดใจตลาดสหรัฐ

�  21 เมษายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น. การใหขอคิดดานการพัฒนาผลิตภัณฑ หัวขอ: เพิ�มเสนหสินคาไลฟสไตล ครั้งที่ 2*

�  21 เมษายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. การบรรยายหัวขอ: พลังแหงสี

3. กิจกรรมใหคำปรึกษาเชิงลึกที ่ประสงคจะเขารวม

� 19 เมษายน 2561 ของขวัญและของตกแตง � 20 เมษายน 2561 ผาผืน สิ �งทอ และแฟชั�น � 21 เมษายน 2561 เฟอรนิเจอรและของตกแตง

 

1) ชื ่อ:        นามสกุล: 

2) ชื ่อ:        นามสกุล: 

ใบสำรองที่นั �ง

Part of

RESERVATION
FORM
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