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1. การจดัทาํ DIRECTORY ทาํเนยีบสมาชกิของสมาคมฯ ปี 2016-2017 
สมาคมฯ เปิดใหจ้องพืน้ทีใ่นการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์พรอ้มรบั
ขอ้เสนอสว่นลดพเิศษสดุถงึ 60 % 

สมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย มกีําหนดจัดทํา DIRECTORY 2016-2017 เพือ่ใช ้
ในการแจกจา่ยประชาสมัพันธ ์ไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ หน่วยงานภาครัฐ -ภาคเอกชน 

รวมถงึ สถานทูต สมาคมการคา้ทัง้ในและตา่งประเทศ งาน Fair ต่าง ๆ ทีส่มาคมฯ มสีว่น
เกีย่วขอ้ง  ทัง้นี้สมาคมฯ ขอเรียนเชญิท่านสมาชกิทีส่นใจประชาสัมพันธธ์ุรกจิและองคก์ร
ของทา่นผ่าน TFA DIRECTORY 2016-2017 สามารถจองพืน้ทีห่นา้โฆษณาไดแ้ลว้
ตัง้แต่วันนี้  พเิศษสําหรับสมาชกิสมาคมฯ มสีว่นลด 50 % และรบัสว่นลดเพิม่อกี10 %  

รวมสว่นลดพเิศษสงูถงึ  60  % สําหรบัทา่นสมาชกิที ่แจง้ความประสงคแ์ละชําระคา่
ลงโฆษณาท ัง้หมดภายในวนัที ่30 ตลุาคม 2558  (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

เต็มหนา้สีส่ ี1 หนา้ ราคา 16,500 บาท  จากราคา 33,000 บาท (ลด 50%) 

เต็มหนา้สีส่ ี2 หนา้ ราคา 27,500 บาท  จากราคา 55,000 บาท (ลด 50%)  

พรอ้มกันนี้สมาคมฯ ไดแ้นบเอกสารขอ้มลูบรษัิทใหท้า่นตรวจสอบรายละเอยีดความถกูตอ้ง 
เพือ่ปรับปรงุแกไ้ขในหนังสอื Directory รวมถงึแกไ้ขใน Website ของสมาคม 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ีส่มาคมฯ  
ตดิตอ่: คณุทัศนยี,์ คณุอษุา  โทรศัพท ์02 973 3411-2 โทรสาร 02 973 3413                                    

E-mail: thaifurniture.tfa@gmail.com 

 

Furniture Focus ฉบบัที3่ สําหรบัฉบบันีก็้มขีอ้มลูมาแชรใ์หท้า่นสมาชกิไดร้บัทราบ 

ท ัง้เร ือ่งการลงโฆษณา Directory ปี 2016-2017 การสมัมนาทีท่างสมาคมฯ 
ร่วมกบั สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ ( สสส. ) ไดจ้ดัสมัมนา
โครงการ “ เสรมิสรา้งการเป็นองคก์รสุขภาวะอยา่งย ัง่ยนื” ซึง่เป็นโครงการดีๆ  เพือ่
สนบัสนุนใหอ้งคก์รของทา่นมสีุขภาพและคุณภาพทีด่ขี ึน้ วนันีเ้ราตอ้งยอมรบัครบั
วา่ ปีนีอุ้ตสาหกรรมเครือ่งเรอืนอาจจะไม่เตบิมากนกั อยา่งไรสมาคมอุตสาหกรรม
เครือ่งเรอืนไทยก็ขอเป็นกาํลงัใจครบั 

ดษิฐพงศ ์ ดลุยวทิย ์
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2. เชญิสมาชกิสมาคมฯ และผูป้ระกอบการกลุม่อตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอร ์ 
เขา้รว่มโครงการ “เสรมิสรา้งการเป็นองคก์รสขุภาวะอยา่งยั่งยนื”    
หรอื Happy  8  Work  Place ในวนัศกุรท์ี ่6 พฤศจกิายน 2558  
สมัมนาฟร ีไมม่คีา่ใชจ้า่ย!!  
 

เรยีนเชญิทา่นสมาชกิ เขา้รว่มโครงการทีจ่ะสรา้งความสขุอยา่งยั่งยนืแกอ่งคก์รของทา่น 

เพือ่เพิม่ความสขุขององคก์ร และ เพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานไดม้าก โดยสมาคมฯ และ 
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
Happy 8 Work Place ของ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
    

ในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2558 เวลา 8:30- 16:30 หอ้งจปีูเตอร ์4-6  ศนูยป์ระชุม  

อมิแพค เมอืงทองธาน ี 
 

ชว่งเชา้ ฟังการบรรยาย “การบรหิารองคก์รใหเ้ป็นเลศิดว้ยแนวคดิการสรา้งองคก์รสขุ
ภาวะ” โดย นายแพทยช์าญวทิย ์สนัตธ์นารัตน ์  

ชว่งบา่ย ฟังการเสวนา หัวขอ้ “กลยุทธในการสรา้งองคก์รสขุภาวะทีไ่ดดํ้าเนนิงานใน
องคก์ร”  โดยผูเ้ชีย่วชาญในการสรา้งองคก์รสขุภาวะ ทัง้นี้สมาคมฯไดแ้นบกําหนดการและ
รายละเอยีดการสมัมนามาพรอ้มกนันี ้
   

อย่าพลาดโอกาสของการสรา้งสุขในองค์กรดว้ยวธิีง่ายๆ ที่ใครก็สรา้งได ้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์และผลลัพธ ์ของการสรา้งสขุในองคก์ร วา่มผีลอยา่งไร ซึง่สามารถนํามาปรับ
ใชก้ับองคก์รของคุณไดแ้น่นอน  มาพสิจูน์ดว้ยตัวคุณเอง กรุณาส่งใบตอบรับการเขา้ร่วม
ภายในวันพฤหัสบด ีที ่22 ตลุาคม 2558  สมัมนาฟร ี!! ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ  
 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ีส่มาคมฯ    
ตดิตอ่คณุทัศนยี,์ คณุอษุา โทรศัพท ์02 973 3411-2 โทรสาร 02 973 3413                                        

E-mail: thaifurniture.tfa@gmail.com 

 

3. ขอเชญิเขา้รว่มสมัมนา หวัขอ้ “ สงัคมผูส้งูวยั ความทา้ทายใหมข่อง 
SMEs ไทย (Aging Society)  ในวนัจนัทรท์ ี ่16 พฤศจกิายน 2558 

 

ดว้ย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน)  กําหนดจัดกจิกรรมส่งเสรมิความรู ้  หวัขอ้ “ สงัคมผูสู้งวยั ความทา้ทายใหม่
ของ SMEs ไทย  (Aging Society) ” โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อเพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนัใหแ้กผู่ป้ระกอบการ SMEs ในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ใหส้ามารถปรับตัวไดทั้นตอ่การ
เปลีย่นแปลงทีป่ระเทศไทยเริม่เขา้สูส่งัคมผูส้งูอายซุ ึง่กําลังเกดิขึน้ในระดับประเทศ ภมูภิาค 

และระดับโลก  
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ซึง่การเปลีย่นแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การลงทุน และสังคมของ

ประเทศ จงึกําหนดจัดการสมัมนาหัวขอ้ดังกลา่วขึน้  เชญิทา่นและสมาชกิทีส่นใจเขา้ร่วมการ
สัมมนาดังกลา่ว ในวันจันทรท์ี ่16 พฤศจกิายน 2558 เวลา 11.30-17.00 น. ณ หอ้งประชมุ 

Meeting Room 1-4 ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์กรณุาแจง้ตอบรับเขา้ร่วมการสมัมนา
ภายในวันอังคารที่ 10 พฤศจกิายน 2558 โดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตาม Web Link 

(https://goo.gl/9vj1 lT) หรือ  ดู ร ายละ เอียดกา รสั มมนาได ท้ี่  goo.gl/0hWPJZ        

โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ (บรษัิทละ 2 ทา่น) 
 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ีส่ภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    

คณุจรยิา, คณุอํานาจ และคณุสมเพชร   
โทรศัพท ์0 2345 1171, 0 2345 1166,    0 2345 1164   
E-mail : jariyak@off.fti.or.th, amnatp@off.fti.or.th, somphecty@off.fti.or.th 

 

 

4. รายงานสถานการณต์วัเลขการสง่ออกประจาํเดอืนสงิหาคม 2558 
 

สมาคมฯ ไดแ้นบตัวเลขการสง่ออกเฟอรน์เิจอรป์ระจําเดอืนสงิหาคม 2558 มาใหส้มาชกิ
ไดป้ระเมนิสถานการณ์สง่ออกกนัอกีดว้ย สามารถดาวนโ์หลดไดต้ามลงิคน์ี ้ดาวนโ์หลด
ไดท้ ี ่http://goo.gl/aJK21V  

ทา่นสมาชกิสามารถตดิตามสถานการณต์วัเลขสง่ออกผา่นหนา้ website ของ
สมาคมไดท้ ี ่>> www.tfa.or.th  >> ตัวเลขสง่ออก 


