เนื่องใในโอกาสที่ “สมาคมพ่อค้ าไม้
า ” ได้ มีการรปรับชื่อสมาคมเป็ น “สมาาคมธุรกิจไม้ม้ ( 木業公
公會 ,
T TIMBEER ASSOCIAATION)” ทางงคณะกรรมกการสมาคมฯ สมัยที่ 14 จึงมี
THAI
ง ความเห็นใให้ มีการจัดทํา “ไดเร็คทอรี่
ส
สมาคมธุ
รกิจไม้
ไ ประจําปี 2011-2012”
2
โดยมีวตั ถุประสงค์
ร
คือ
- เพพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของงสมาคมธุรกิจไม้ และข้ อมูมลข่าวสารในนวงการธุรกิจไม้
ไ ไปยัง
ส ก กลุม่ ลูกค้ า องค์กรต่างๆ และปรระชาชนทัว่ ไปป
สมาชิ
- เพพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ กิจการของสสมาชิกสมาคคมธุรกิจไม้ ไปปยัง กลุม่ ลูกค้ า องค์กรต่างๆ
ง และ
ป
ประชาชนทั
ว่ ไป
ไ
- เพพื่อเป็ นการเผผยแพร่ความรูรู้เกี่ยวกับการรเลือกใช้ ไม้ ประเภทต่
ร
างๆ ประโยชน์
ป
ของงการใช้ ไม้ เททคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมไไม้ รวมถึงกฎหหมายต่างๆ ที่เข้ ามามีบทบบาทต่ออุตสาาหกรรมไม้ ในนขณะนี ้
- เพพื่อหารายได้ สมทบทุ
ส
นในกการจัดกิจกรรรมต่างๆให้ แก่ก สมาชิก และะบุคลทัว่ ไป ตตลอดจนใช้ ในการทํ
น า
กิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสต่างๆ เช่น การบริ
ก จาคเงินและสิ
น
ง่ ของชช่วยผู้ประสบบภัย
ก ่ มเป้าหมาายที่จะได้ รับไดเร็
กลุ
บ คทอรี่ : สมาชิกสมาาคมธุรกิจไม้ จํานวนกว่า 120
1 บริษัท, ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆกับ
ส
สมาคมธุ
รกิจไม้
ไ ทงในและต
ั้
ต่างประเทศ, ผู้ประกอบกาารอสังหาริมทรั
ท พย์, เจ้ าของโครงการ, สสถาปนิก, ผู้รับเหมาก่
บ
อสร้ าาง
, เจ้ าของบ้ าน, และประชาชชนผู้สนใจทัวไป
ว่

การประชาสัมพันธ์ : งานประชุมใหญ่สมาคมธุรกิจไม้ ประจําปี 2553, งาน Build Tech’11 และงาน Fair อื่นๆ,
กิจกรรมการประชุม การสัมมนาและการอบรมต่างๆของสมาคมธุรกิจไม้ , เวปไซต์ www.thaitimber.org
รายละเอียดการจัดพิมพ์ : ไดเร็ คทอรี่ สมาคมธุรกิจไม้ 2011-2012 (ขนาด A5: 13.97 x 20.96 ซม.)
จํานวน 110 หน้ าแบ่งเป็ นหน้ า 4 สี จํานวน 64 หน้ า และหน้ า 1 สี จํานวน 56 หน้ า จัดพิมพ์ จํานวน 1,000 เล่ม
รายละเอียดการลงโฆษณา
1. อัตราค่าลงโฆษณาหน้ าคูเ่ ต็มหน้ าสี่สขี นาด
อัตราค่าลงโฆษณาเต็มหน้ าสี่สีขนาด
อัตราค่าลงโฆษณาเต็มหน้ าขาวดําขนาด

A5 x 2 (ขนาด 13.97 x 20.96 ซม.) 2 หน้ า 15,000 บาท
A5 x 1 (ขนาด 13.97 x 20.96 ซม.) 1 หน้ า 10,000 บาท
A5 x 1 (ขนาด 13.97 x 20.96 ซม.) 1 หน้ า 5,000 บาท

2. โปรดส่งใบแสดงความจํานงลงโฆษณามาที่โทรสาร 0-2330-8353 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2554 นี ้
หรื อติดต่อคุณกมลทิพย์ (ตา) ที่โทร. 0-2330-8352

*หมายเหตุ - หากท่านเป็ นสมาชิกสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้ าไม้ และสมาคมพ่อค้ าส่งไม้ ออกและสัง่ เข้ า) เพื่อให้
การจัดทําไดเร็คทอรี่ ในครัง้ นี ้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ท่านสมาชิก ในโอกาสนี ้ขอให้ ท่านกรุณากรอกข้ อมูล รายละเอียด
้
ขออนุญาตใช้ ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในการลงใน
กิจการของท่านตามแบบฟอร์ มแนบท้ าย มิเช่นนันทางคณะกรรมการฯ
ไดเร็ คทอรี่ ฉบับนี ้
ทางสมาคมธุรกิจไม้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน จะพร้ อมให้ ความร่ วมมือในครัง้ นี ้ เพื่อ
พัฒนาสมาคมฯ ให้ แข็งแรง และร่วมมือกันพัฒนาวงการไม้ ให้ มีความก้ าวหน้ าและยัง่ ยืนสืบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายจิรวัฒน์ ตังกิ
้ จงามวงศ์
นายกสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้ าไม้ )

*สามารถดาว์นโหลดเอกสารฉบับนี ้ (ไฟล์ Ms-word) ทาง www.thaitimber.org ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 เมษายน 2554 เป็ นต้ นไป

ใบแสดงความจํานงลงโฆษณาใน ไดเร็คทอรี่ 2011-2012 สมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้)
บริ ษัท/หจก.
เลขที่

.
หมู่

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail:

ซอย

ถนน

.

อําเภอ/เขต

จังหวัด

.

โทรศัพท์

โทรสาร
Website:

.
.
.

ชื่อบุคคลทีส่ ามารถติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้
มีความประสงค์จะลงโฆษณาไดเร็คทอรี่ 2011-2012
หน้ าคู่ สี 4 สี
หน้ าเดี่ยว 4 สี
หน้ าขาวดํา

ขนาด A5 x 2 หน้า = 15,000 บาท จํานวน .............คู่ เป็ นเงิน..............................บาท
ขนาด A5 x 1 หน้า = 10,000 บาท จํานวน ...........หน้า เป็ นเงิน..............................บาท
ขนาด A5 x 1 หน้า = 5,000 บาท จํานวน ...........หน้า เป็ นเงิน..............................บาท

รวมจํานวนเงิน (ตัวอักษร................................................................................................................................)
หมายเหตุ
1. โปรดส่งใบแสดงความจํานงลงโฆษณามาทีโ่ ทรสาร 0-2330-8353 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2554 นี้
หรือติดต่อคุณกมลทิพย์ (ตา) ทีโ่ ทร. 0-2330-8352
2. ภายหลังจากแจ้งความจํานงในการลงโฆษณาแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานในส่วนของรายละเอียดใน
การลงโฆษณาเพือ่ ดําเนินการจัดทําอาร์ตเวิรค์ ซึง่ รายละเอียดในการจัดทําอาร์ตเวิรค์
และคุณธนพล (หนึ่ง)
โดยเจ้าหน้ าที่ผู้ประสานงานคือ คุณปนัดดา (กอย) โทร. (086)-004-9212
โทร. (089) -145-8284
ลงชื่อ.................................................ผูแ้ จ้ง
(....................................................)
วันที.่ .......เดือน.......................พ.ศ. ...........

*สามารถดาว์นโหลดเอกสารฉบับนี ้ (ไฟล์ Ms-word) ทาง www.thaitimber.org ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 เมษายน 2554 เป็ นต้ นไป

เอกสารแจ้งข้อมูลสําหรับลงไดเร็คทอรี่ สมาคมธุรกิจไม้ 2011-2012
*เฉพาะสมาชิกสมาคมธุรกิจไม้เท่านัน้

ชื่อกิจการ
ที่อยู่ เลขที่

..
หมู่

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail:

.

ซอย

ถนน

.

อําเภอ/เขต

จังหวัด

.

โทรศัพท์

โทรสาร
Website:

.
.

เจ้าของกิจการ

.

ชื่อผูต้ ดิ ต่อ …..

.

ผลิตภัณฑ์....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. โปรดส่งเอกสารฉบับนี้กลับมา ภายในวันที่ 12 เมษายน 2554 ทางโทรสาร 0-2330-8353, 02-755-8397
หรือ E-mail : tma.thailand@hotmail.com
2. หากมีขอ้ สงสัย กรุณาติดต่อ คุณปนัดดา (กอย) โทร. (086)-004-9212 หรือ
คุณธนพล (หนึ่ง) โทร. (089) -145-8284

*สามารถดาว์นโหลดเอกสารฉบับนี ้ (ไฟล์ Ms-word) ทาง www.thaitimber.org ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 เมษายน 2554 เป็ นต้ นไป

