
 

 Page 1 

Furniture Focus สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 

65/13 หมู ่3 ซอยแจง้วัฒนะ 1 ถนนแจง้วัฒนะ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัส่ี กรงุเทพฯ 10210 โทร 0-29733411-2  แฟ็กซ ์0-29733413 

E-mail : office@tfa.or.th  Website : www.tfa.or.th 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1.  ขอเชญิสมคัรเขา้รว่มโครงการ Business Matching  

     ณ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และ กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ 
  คา่สมคัรเขา้รว่มโครงการ 10,000 บาท   

ดว้ยกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ เห็นว่าตะวันออกกลางเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพ มกีารขยายตัวดา้นอสงัหารมิทรัพยแ์ละกอ่สรา้งอาคารอยา่งมากมาย จงึไดก้ าหนด
จัดคณะผูแ้ทนการคา้สนิคา้เฟอรน์เิจอรแ์ละไลฟ์สไตลเ์ดนิทางไปเจรจาการคา้ ณ ประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และ กาตา้ร ์ระหวา่งวนัที ่18 - 24 กนัยายน 2559  

 

สมาคมฯ เห็นว่าการร่วมเดนิทางไปเจรจาการคา้ในครัง้นี ้
เป็นการสรา้งโอกาสขยายตลาดการคา้ใหก้ับบรษัิทของ
ท่าน จงึขอเชญิสมาชกิที่สนใจสมัครเขา้ร่วมเดนิทางไป 

Business Matching ในครัง้นี้  สอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ี ่คุณทัศนีย ์เบอรโ์ทรศัพท ์02 973 3411-2   
รายละเอยีดตามเอกสารแนบมาพรอ้มกนันี ้   

 

สง่ใบสมัครกลับมายังสมาคมฯ ภายในวนัศกุรท์ ี ่15 กรกฎาคม 2559  

ทีเ่บอรโ์ทรสาร 02 973-3413 หรอื Email : thaifurniture.tfa@gmail.com  

office@tfa.or.th   
 

กรมฯ ใหก้ารสนบัสนุน 

1. คา่เชา่สถานทีเ่จรจาการคา้ 

2. คา่พาหนะรถยนตใ์นตา่งประเทศ 

3. คา่ทีพั่กบรษัิทละ 1 ราย 

   (หอ้งคู ่1หอ้ง/2บรษัิท) 

4. คา่ประชาสมัพันธ ์คา่จา้งลา่ม 

5. คา่อาหารบางมือ้ 

Furniture Focus  ฉบบัที2่  ขา่วเดน่กลางปี  2559 จากสมาคมฯ กลบัมาน าเสนอ
ขา่วและกจิกรรมทีน่า่สนใจใหไ้ดเ้ลอืกสรรกนัอกีคร ัง้  แนวโนม้ทีด่ขี ึน้ในการปรบั
ระดบัของประเทศไทยจาก Tier 3 ขึน้เป็น Tier 2 ก็เป็นขา่วดสี าหรบัการสง่ออกของ
ไทย สมาคมฯขอสง่แรงใจขอใหเ้ป็นชว่งปลายปีทีด่สี าหรบัเพือ่นสมาชกิทุกทา่นแลว้
พบกนัฉบบัตอ่ไป  

ดษิฐพงศ ์ ดลุยวทิย ์

     เลขาธกิาร 
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2.  ขอเรยีนเชญิสมคัรเขา้รว่มเป็นตน้แบบ องคก์รสขุภาวะของ
โครงการ “เสรมิสรา้งการเป็นองคก์รสขุภาวะอยา่งย ัง่ยนืของกลุม่
อตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอรไ์ทย” ฟร ี!! ไมม่คีา่ใชจ้า่ยตลอดโครงการ 

   ตามที ่สมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทยจัดท าโครงการ Happy  workplace  

โดยการสนับสนุนของ ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยเป็น “องคก์รสุขภาวะอย่างย ัง่ยืน”          

มุ่งเนน้พัฒนาและเสรมิสรา้งใหส้ถานประกอบการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยนืดว้ยการ
ส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะของการเป็นองค์กรสุขภาวะ เพื่อใหพ้นักงานในสถาน
ประกอบการมคีวามสุขในการท างานมคีุณภาพชวีติทีด่ีข ึน้ และส่งผลท าใหม้ศีักยภาพการ
ผลติเพิม่มากขึน้    

ทางโครงการฯเปิดรับสมัครองค์กรตน้แบบตั ้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า 
จ านวน 25 บรษิทั เพื่อพัฒนาองค์กรของท่านโดยน าแนวคดิองค์กรสุขภาวะ Happy 

Workplace มาใช ้โดยตลอดระยะเวลาโครงการมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการพัฒนาองคก์รเขา้ให ้
ค าปรกึษาแนะน า ฟรไีมม่คีา่ใชจ้า่ย!! กรุณาส่งใบสมัครกลับมายังสมาคมฯ รายละเอยีด
ตามเอกสารแนบมาพรอ้มกนันี ้ภายในวนัศกุรท์ี ่15 กรกฎาคม 2559  

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิและสง่ใบสมคัรเป็นองคก์รตน้แบบไดท้ีส่มาคมฯ                 
โทร .02 973 3411 -2 โทรสาร .02 973 3413        

Email : thaifurniture.tfa@gmail.com   furniture.happy8@gmail.com 

 

3. เชญิรว่มรบัฟงัการเสวนาในหวัขอ้ "How to Reach Your Pool  
of Funds" จดัขึน้ในวนัพฤหสับดที ี ่22 กรกฎาคม 2559 

 

โครงกา ร  C asean Business Groove เ ป็ น โครงกา รที่  C asean จั ดขึ้น เพื่อ ให ้
ค าปรกึษา แบง่ปันประสบการณ์ และแลกเปลีย่นประสบการณ์แกเ่จา้ของธรุกจิผูป้ระกอบการ
รายยอ่ยโดยผูม้ปีระสบการณ์และผูบ้รหิารชัน้น าจากหลากหลายธุรกจิ ไดก้ าหนดจัดเสวนา
ในหัวขอ้  "How to Reach Your Pool of Funds" ในวันพฤหัสบดทีี ่22 กรกฎาคม 2559 

เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ C asean,  ชัน้ 10 อาคารไซเบอรเ์วลิด ์ โดยไดรั้บเกยีรตจิาก 
คณุมงคล ลลีาธรรม กรรมการผูจ้ัดการธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม มา
เป็นวทิยากรในการใหข้อ้มลูและค าแนะน า ใหก้ับผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม
สามารถการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุไดอ้ยา่งถกูทาง และตรงกบัความตอ้งการ ลงทะเบยีนตอบ
รบัภายในวนัศกุรท์ี ่15 กรกฎาคม 2559 

 

https://goo.gl/FgAU6y
mailto:thaifurniture.tfa@gmail.com
mailto:furniture.happy8@gmail.com
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เชญิทา่นสมาชกิทีส่นใจเขา้รว่มรบัฟงัการเสวนาสามารถส ารองทีน่ ัง่ได ้2 ชอ่งทาง 
ลงทะเบยีนภายในวนัที ่15 กรกฎาคม 2559  

1. สง่แบบตอบรับมาทีส่มาคมอตุสาหกรรมเครือ่งไทย ทีเ่บอรโ์ทรสาร 02 973 3413 

2. online ที ่Link >> https://goo.gl/vH8Qoc   

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

สมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย ตดิตอ่ คณุทศันยี ์เบอรโ์ทรศพัท ์ 02 973 3411-2 
    

C A C Co.,Ltd  ตดิตอ่คณุพลอย ทีเ่บอรโ์ทรศัพท ์02 785 9093 เบอรโ์ทรสาร 02 785 9990 

 

 ก าหนดการ  
เวลา 09:30-10:00 น.   ลงทะเบยีน 

เวลา 10:00-11:30 น.   การเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุของ SME 

เวลา 11:30-12:00 น.   ถาม-ตอบ 

https://goo.gl/vH8Qoc
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4.  เชญิรว่มการประชุมสมัมนา “In Style • Hong Kong” Symposium  
in Bangkok, Thailand จดัขึน้ในวนัที ่6 ตลุาคม 2559    

ฟรไีมม่คีา่ใชจ้า่ย !!! 

องคก์ารสภาพัฒนาการคา้ฮ่องกง (HKTDC) ไดก้ าหนดจัดงานสัมมนา “In Style • 
Hong Kong” Symposium in Bangkok, Thailand ในวันที ่6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม
พลาซา่ แอทธนิี กรุงเทพฯ ซึง่เป็นงานประชมุสัมมนาครัง้ใหญ่ในกรุงเทพโดยมกีว่า 50+ 

บรษัิทชัน้น า และผูบ้รรยายจากฮอ่งกงเดนิทางมาร่วมงาน เพือ่ร่วมกันแสวงหาความร่วมมอื
กบัภาคธรุกจิของไทยในการพัฒนาโอกาสทางการคา้โดยใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลง ASEAN 

Economic Community (AEC) ซึง่จะสรา้งผลประโยชน์สงูสดุใหก้ับทัง้ 2 ฝ่ายจากการ
พัฒนาดา้นเศรษฐกจิของภมูภิาคนี้  

ทัง้นี้ สมาชกิทีส่นใจสามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมงาน In Style • Hong Kong สามารถ
ด าเนนิการผา่น 2 ชอ่งทางดังรายละเอยีดดา้นลา่งนี ้  

 ลงทะเบยีนออนไลนไ์ดท้ี ่Online Registration  >> http://goo.gl/VQKlvL 
 กรอกใบสมคัร “ISHK Programme + Reply Slip” ตามไฟลแ์นบ และสง่กลับ

ที ่Email: instylehk@hktdc.org  หรอื Fax: 02-343-9029 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ HKTDC ส านักงานกรงุเทพฯ  Tel: 02-343-9000  
E-mail: instylehk@hktdc.org 

หมายเหต:ุ   
1. ทกุหวัขอ้บรรยายเป็นภาษาองักฤษ และมบีรกิารหฟัูงแปลเป็นภาษาไทย                      

2. โดยหลังจากทีท่ าการลงทะเบยีนเสร็จเรยีบรอ้ย ระบบจะสง่อเีมลย์นืยนัการเขา้  
    รว่มงานกลับไปยงัอเีมลข์องผูส้มคัรคะ่ (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย และไมจ่ ากดัจ านวนผูส้มคัร) 

 

5. รายงานสถานการณ์ตวัเลขการสง่ออก ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2559 
 

สมาคมฯ ไดแ้นบตัวเลขการสง่ออกเฟอรน์เิจอรป์ระจ าเดอืนพฤษภาคม 2559 มาให ้
สมาชกิไดป้ระเมนิสถานการณ์สง่ออกกนัอกีดว้ย  รายละเอยีดไดต้ามเอกสารแนบมาพรอ้ม
กนันี ้  หรอื สามารถ ดาวนโ์หลดไดท้ี ่หนา้ website ของสมาคมไดท้ี ่>> 

www.tfa.or.th  >> ตัวเลขสง่ออก 

 

 

http://form.hktdc.com/UI_RegistrationSite/Registration/RegistrationForm.aspx?FORMID=8ebf1238-76c8-4741-8b5c-5d7328027e66&BYPASS=YES&LANGID=1&URLEVENTNAME=%u201cIn+Style+%u00b7+Hong+Kong%u201d%2c+Bangkok%2c+Thailan&URLFORMNAME=%u201cIn+Style+%u00b7+Hong+Kong%u201d%2c+Bangkok%2c+Thaila&URLDATESCODE=00
mailto:instylehk@hktdc.org
mailto:instylehk@hktdc.org
http://www.tfa.or.th/
http://tfa.or.th/Default.aspx?pageid=757

