
 

 
 

ก ำหนดกำร 

เจรจำธรุกิจ & ศึกษำดงูำนคลงัสินค้ำออฟฟิศเมท 
กบั OfficeMate #รุ่นท่ี 5 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 13 พฤษภำคม 2564 เวลำ 08.00 – 16.00 น. 
ณ หอ้ง Chamber ชัน้ B โรงแรม S31 สขุมุวทิ 31 กรงุเทพฯ (Business Matching) 
และ ณ คลงัสนิคา้ออฟฟิศเมท ถนนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา (Open House) 

 

 

กลุ่มสินค้ำและผลิตภณัฑเ์ป้ำหมำย :     

•  Factory : เครือ่งมอืช่าง วสัดุสิ้นเปลอืง สนิคา้และบรกิาร ส าหรบัใชใ้นโรงงานหรอือุตสาหกรรม   
•  Medical & Healthcare (สนิคา้เทคโนโลย ีเครือ่งมอื เครือ่งใช ้วสัดุสิ้นเปลอืงอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ป้องกนัและเตรยีมการ
รองรบัส าหรบัอุบตัเิหตุและเกีย่วกบัการแพทย)์ 

•  Healthcare & Wellness สนิคา้เทคโนโลย ีเครือ่งมอื เครือ่งใช ้วสัดุสิ้นเปลอืงส าหรบัธุรกจิ Spa & Beauty, Salon, Beauty clinic, 
 Fitness & Spa 
•  HORECA: สนิคา้อุปกรณ์เครือ่งครวั สนิคา้และบรกิาร เพือ่กลุ่ม Hotel Restaurant และโรงอาหาร Canteen, Catering, Co-working 

space) 
•  IT& Gadget •  สนิคา้เกีย่วกบัเทคโนโลย ีสิง่พมิพ ์บรรจภุณัฑ ์ทัง้แบบส าเรจ็รปู และสัง่ผลติ 
•  เฟอรน์ิเจอร ์ส าหรบัออฟฟิศ ส านกังาน 
               

•  อุปกรณ์เครือ่งเขยีน •  เครือ่งใชส้ านกังาน 
   โรงงาน และธุรกจิ 

จดัโดย หน่วยงานจบัคู่ธุรกจิ ฝ่ายสมาชกิสมัพนัธ ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
รว่มกบั กลุ่มบรษิทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 

 

ก ำหนดกำร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน และรบัเอกสำร ณ ห้อง Chamber ชัน้ B โรงแรม S31 สขุมุวิท 31 กรงุเทพฯ 
08.30 – 08.35 น. กล่ำวต้อนรบัโดย ผูบ้รหิารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
08.35 – 08.40 น. กล่ำวต้อนรบัโดย ผูบ้รหิาร บรษิทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 
08.40 – 10.00 น. บรรยำยโดยวิทยำกร จำก บริษทั ออฟฟิศเมท จ ำกดั (มหำชน) OfficeMate 

 

 

 

 

 

  
10.00 – 10.10 น. พกัรบัประทำนอำหำรว่ำง ชำ – กำแฟ 
10.10 – 12.00 น. เจรจำธรุกิจ กบับริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกดั OfficeMate  

(One to One Business Matching) 
 

 
12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ S’café ชัน้ 6 โรงแรม S31 สขุมุวิท 31 กรงุเทพฯ 
13.00 – 14.30 น. ออกเดินทำงพร้อมกนั ศึกษำดงูำนคลงัสินค้ำ ณ คลงัสินค้ำออฟฟิศเมท ถ.สุวินทวงศ ์ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
14.30 – 15.30 น. ทีมผูบ้ริหำรออฟฟิศเมท น ำแขกผูมี้เกียรติ เย่ียมชมคลงัสินค้ำ 

“คลงัสินค้ำไฮเทคอจัฉริยะแห่งใหม่ของออฟฟิศเมท…เพ่ือธรุกิจ B2B ยคุดิจิทลั” 
 

 

 

 

 

 
15.30 – 16.00 น. ท ำแบบสอบถำม และเดินทำงกลบัโดยสวสัดิภำพ 

 

ฃรปูแบบกำรจดัซ้ือ : เสนอรำคำเป็นงำนๆ นอกจำกระบุเป็นอย่ำงอ่ืน 

 

หมายเหตุ :  1. รายละเอยีดก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

  2. ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้รว่มเฉพาะผูป้ระกอบการทีไ่ม่มสีนิคา้จ าหน่ายกบั บรษิทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 
  3. การพจิารณาสนิคา้และผลติภณัฑ ์โดยส านกังานจดัซือ้ของ บรษิทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั ถอืเป็นทีส่ิน้สุด 
 4. ส าหรบัผูป้ระกอบการทัว่ไปทีต่อ้งการเขา้ร่วมกจิกรรมศกึษาดงูานเพยีงอย่างเดยีวจะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ   
    1,070 บาท/ท่าน (รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%) และสมาชกิท่านละ 535 บาท/ท่าน (รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 7%) 

(กจิกรรมทีท่างสภาอุตสาหกรรมฯ จดัขึน้ มคี่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมกจิกรรม เพีอ่เป็นค่าบรหิารจดัการของหน่วยงานจบัคู่ธุรกจิ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่เกีย่วขอ้งกบัองคก์รทีม่ารว่มจดักจิกรรมเจรจาธุรกจิแต่อยา่งใด) 

 

  

ผูป้ระสำนงำน : หน่วยงำนจบัคู่ธรุกิจ • ฝ่ำยสมำชิกสมัพนัธ์ 
สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

คุณวริญิญา (แตง้) Tel : 02-345-1125  •  มอืถอื 086-329-1976  •  virinyaa@fti.or.th 

คุณอภญิญา (ขา้ว) Tel : 02-345-1117  •  มอืถอื 086-329-1977  •  apinyab@fti.or.th 

คุณจารุณี    Tel : 02-345-1180  •  มอืถอื 086-329-1976  •  jaruneeh@fti.or.th 

mailto:virinyaa@fti.or.th
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mailto:jaruneeh@fti.or.th
https://plus.google.com/111417573243865045372
https://www.youtube.com/user/ftibmVideo
http://www.ftimatching.com/
https://www.facebook.com/BusinessMatching

