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1. ขอเชญิเขา้รว่มสมัมนาโครงการ “เสรมิสรา้งการเป็นองคก์รสขุภาวะ 

อยา่งย ัง่ยนืของกลุม่อตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอรไ์ทย”  

หรอื Happy 8 Work Place ในวนัองัคารที ่15 ธนัวาคม 2558  
สมัมนาฟร ีไมม่คีา่ใชจ้า่ย!!  

 

8เรยีนเชญิทา่นสมาชกิ เขา้ร่วมสัมมนาโครงการทีจ่ะสรา้งความสขุอยา่งยั่งยนืแกอ่งคก์ร
ของท่าน เพื่อเพิ่มความสุขขององค์กร และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดม้าก        

โดยสมาคมฯ และ กลุม่เฟอรน์เิจอร ์สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เขา้รว่มเป็นสว่นหนึง่
ของโครงการ Happy 8 Work Place ของสํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ
(สสส.) 

     

ไดก้ําหนดจัดสมัมนาขึน้ในวันอังคารที ่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.     

ณ หอ้งแซฟไฟร ์ ฮอลล ์ 9 (IMPACT FORUM) ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็ค 

เมอืงทองธาน ี

8ชว่งเชา้  ฟังการบรรยายจากวทิยากรทรงคณุวฒุ ิ

• 8 หัวขอ้ “การบรหิารองคก์รใหเ้ป็นเลศิดว้ยแนวคดิการสรา้งองคก์รสขุภาวะ”  

8 โดย นายแพทยช์าญวทิย ์สนัตธ์นารัตน ์  
• 8 หัวขอ้ “โภชนาการด ีชวีมีสีขุ” โดยอาจารยส์งา่ ดามาพงษ์  

8ชว่งบา่ย  ฟังการเสวนา หัวขอ้ “กลยทุธใ์นการสรา้งองคก์รสขุภาวะทีไ่ดดํ้าเนนิงานในองคก์ร”   

8    โดยผูเ้ชีย่วชาญในการสรา้งองคก์รสขุภาวะ  
 

8ทัง้นีส้มาคมฯไดแ้นบกําหนดการและรายละเอยีดการสมัมนามาพรอ้มกนันี ้
 

Furniture Focus ฉบบัที4่  แจง้ขา่วการสมัมนาทีท่างสมาคมฯ รว่มกบั สํานกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ ( สสส. )  จดัสมัมนาโครงการ “ เสรมิสรา้ง
การเป็นองคก์รสุขภาวะอย่างย ัง่ยนื ” ซึง่เป็นโครงการดีๆ  เพือ่สนบัสนุนใหอ้งคก์ร
ของท่านมสีุขภาพและคุณภาพทีด่ขี ึน้  สําหรบัท่านสมาชกิสอบถามเขา้งานแสดง
สนิคา้ TI FF 2016 เปิดใหจ้องพืน้ทีก่นัแลว้นะครบั  Directory ปี 2016-2017  ที่
ทางสมาคมฯจะจดัพมิพย์งัทนันะครบัสําหรบัผูส้นใจ  ปีใหมใ่กลเ้ขา้มาแลว้สมาคมฯ
ของอวยพรใหย้อดขายของทกุทา่น ดวีนั ดคีนื ไดย้อดทะลเุป้า กอ่นสิน้ปีทีจ่ะถงึนี ้

ดษิฐพงศ ์ ดลุยวทิย ์
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8อย่าพลาดโอกาสของการสรา้งสุขในองค์กรดว้ยวธิีง่ายๆ ที่ใครก็สรา้งได  ้ถ่ายทอด
ประสบการณ์และผลลัพธ์ของการสรา้งสุขในองค์กร โดยผูเ้ชยีวชาญดา้นการสรา้งสุขที่
ประสบความสําเร็จมาแลว้ วา่มผีลอยา่งไรสามารถนํามาปรับใชก้บัองคก์รของคณุไดแ้น่นอน  
มาพิสูจน์ดว้ยตัวคุณเอง 8กรุณาส่งใบตอบรบัการเขา้ร่วมภายในวนัพฤหสับดทีี ่30 

พฤศจกิายน  2558 8  สมัครกันมาเยอะ ๆ มารวมกนัสรา้งอตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอรข์องพวก
เราใหแ้ข็งแกรง่  เดนิหนา้รว่มกันดว้ยความสขุทีย่ั่งยนื  ( 8รายละเอยีดกําหนการและใบ
ตอบรบั ตามเอกสารแนบ)  

 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ีส่มาคมฯ    

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

E-mail:  thaifurniture.tfa@gmail.com , thaifurnitur_tfa@yahoo.com 

 

 

2. งานแสดงสนิคา้  TI FF 2016 เปิดใหจ้องพืน้ทีแ่ลว้วนันีจ้องพืน้ทีแ่ละชําระ
คา่พืน้ที ่50 %  ภายในวนัที ่15 ธนัวาคม 2558  ไดร้บัสว่นลด  

 

เปิดรับสมัครผูป้ระกอบการเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้เฟอรน์เิจอร ์TIFF2016 ซึง่จะจัดขึน้ระหวา่งวันที ่
9-13 มนีาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร ์2 - 3 อมิแพ็ค เมอืงทองธานี ไดรั้บสว่นลดพเิศษ!! 
สําหรับทา่นทีจ่องและชําระคา่พืน้ที ่50%  ภายในวันอังคารที ่15 ธันวาคม 2558 ทา่นสามารถ
ดาวนโ์หลดใบสมัคร ไดท้ี ่ > > https: / /goo.gl/AOWS8R  

 ดว่น!! อยา่พลาดโอกาสรว่มเป็นสว่นหนึง่ของงานแสดงสนิคา้เฟอรน์เิจอรร์ะดับประเทศ 

สอบถามรายละเอยีดและสง่ใบสมคัรไดท้ ีส่มาคมอตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนไทย   

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

E-mail:  thaifurniture.tfa@gmail.com , thaifurnitur_tfa@yahoo.com 
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3. เชญิสมาชกิลงโฆษณาประชาสมัพนัธธ์ุรกจิองคก์ร/สนิคา้ของทา่นผา่น 
หนงัสอืทาํเนยีบสมาชกิ 2559-2560  (Directory 2016-2017)  
 

8ตามทีส่มาคมฯ ไดแ้จง้ประชาสัมพันธเ์รือ่งกําหนดการจัดพมิพ 8์ หนังสอืทําเนียบสมาชกิ 
2559-2560  (Directory 2016-2017)  ในฉบับกอ่นหนา้นี้แลว้นัน้  ยังคงมทีา่นสมาชกิ
สอบถามเขา้มาวา่ยังสามารถแสดงความจํานงไดห้รอืไม ่?  สมาคมฯ ขอเรยีนใหท้ราบ
อยา่งเป็นทางการอกีครัง้วา่ยังสามารถแจง้ความจํานงในการลงโฆษณาไดอ้ยู ่พรอ้มกนันี้
ไดแ้นบเอกสารแสดงความจํานงมาพรอ้มกันนี้  สมาคมฯ หวังเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บ
การพจิารณาสนับสนุนจากทา่นสมาชกิเป็นอยา่งดอีกีครัง้ 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ีส่มาคมฯ    

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

E-mail:  thaifurniture.tfa@gmail.com 

 

 

 

4. รายงานสถานการณต์วัเลขการสง่ออกประจาํเดอืนกนัยายน 2558 
สมาคมฯ ไดแ้นบตัวเลขการสง่ออกเฟอรน์เิจอรป์ระจําเดอืนกนัยายน 2558 มาใหส้มาชกิ
ไดป้ระเมนิสถานการณ์สง่ออกกนัอกีดว้ย สามารถดาวนโ์หลดไดต้ามลงิคน์ี ้ ดาวนโ์หลด
ไดท้ี ่> >  http:/ / goo.gl/ gDDifw 

8ทา่นสมาชกิสามารถตดิตามสถานการณต์วัเลขสง่ออกผา่นหนา้ website ของ
สมาคมไดท้ี ่> >  www.tfa.or.th  > > 6 ตัวเลขสง่ออก6 
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