○

Promotion พิเศษ หมดเขตภายใน 31 ธันวาคม 2557 นี้ เท่านัน้

○

○

○

○

○

○

FTI Member
รับสิทธิส์ มัคร BM VIP Card
ฟรี 1 ท่าน*

Non Member
รับสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก
BM Member ฟรี 1 ปี*

○

ลงประชาสัมพันธ์
BM Member
1 ฉบับ
ต่ออายุสมาชิก BM Member
ฟรี 1 ปี*

○

○

* สำหรับสมาชิกประเภทนิตบิ คุ คล และบุคคลธรรมดาเท่านัน้
* Promotion ตามทีร่ ะบุ จะไม่ได้สทิ ธิส์ ำหรับการลงประชาสัมพันธ์ครึง่ หน้า

○

วารสาร INDUSTRY FOCUS

○

○

○

○

○

○

หมายเหตุ:

ข้อมูลและรายละเอียด
ขนาดของหนังสือ
แทปลอยด์ (28.6 x 41 ซม.)
จำนวนหน้า
28 หน้า (รวมปก)
การพิมพ์
พิมพ์สส่ี ี

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

INDUSTRY FOCUS เป็นวารสารรายเดือน จัดทำโดย สภาอุตสาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย เพื ่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเชิ ง วิ เ คราะห์ กิ จ กรรมของ
สภาอุตสาหกรรมฯ รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหว และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย ตลอดจนบทความ บทวิเคราะห์ กรณีศึกษา
บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า และทัดเทียมประเทศชัน้ นำทัว่ โลก
- สือ่ วิชาการ เสริมสร้างความรูผ้ ปู้ ระกอบการ
- สือ่ ข้อมูลเบือ้ งต้นสำหรับศึกษา ค้นคว้า
- ฐานข้อมูล ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
- สือ่ เผยแพร่นโยบาย และการให้บริการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- เครือ่ งมือสือ่ สาร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
- เป็นเวทีแสดงศักยภาพของกลุม่ อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- สือ่ กลางการพัฒนาคุณภาพผูป้ ระกอบการ

กลุม
่ เป้าหมาย
- ผูบ้ ริหารระดับสูง
- เจ้าของกิจการในภาคอุตสาหกรรม
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงานฯ กระทรวงศึกษาฯ
- สือ่ มวลชน ห้องสมุด และประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป

กระดาษ ปก
กระดาษอาร์ต 120 แกรม
เนื้อใน
กระดาษปอนด์ 80 แกรม
วารสาร
รายเดือน
จำนวนพิมพ์
10,000 เล่ม
กำหนดออก
วันที่ 5 ของทุกเดือน
กำหนดปิดโฆษณา
วันที่ 10 ของทุกเดือน

สนใจลงโฆษณาวารสาร INDUSTRY FOCUS
กรุณาติดต่อ หน่วยงานจับคูธ่ รุ กิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณอุดม โทร. 0-2345-1132, 086-329-1976 E-mail : udomt@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com

INDUSTRY FOCUS
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*

การแจกจ่าย (แจกฟรี)
- สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หน่วยงานราชการและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
- ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
- สือ่ มวลชน ผูส้ นับสนุนโฆษณา
- 41 กลุม่ อุตสาหกรรม 74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

CONTENTS
in Focus
Hot Issue ทีก่ ำลังเป็นทีจ่ บั ตามอง หรือมีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรม

in Update
ข่าวสารอุตสาหกรรมจากสมาชิก และความเคลือ่ นไหวใน
แวดวงอุตสาหกรรม

อัตราค่าโฆษณา
- ปกหน้าใน
- หน้า 26 (ตรงข้ามปกหลังใน)
- หน้า 26 (ตรงข้ามปกหลังใน) ครึง่ หน้า
- ปกหลังใน

in AEC 2015
นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความเคลือ่ นไหว และการปรับตัว
ของภาคอุตสาหกรรม ในการรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

หมายเหตุ : - อัตรานีไ้ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และไม่รวม
ค่าบริการออกแบบโฆษณา
- ขนาดโฆษณา เต็มหน้า ขนาด 28.6 x 41 ซม.
- ขนาดโฆษณา ครึง่ หน้า ขนาด 28.6 x 20.5 ซม.

in Green
นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการใช้พลังงานและ
การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมของ ภาคอุตสาหกรรม และการนำเสนอ
โรงงานต้นแบบ

in Tec & Inno

เงือ
่ นไขการชำระเงิน

นำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ชีวติ ธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรียกเก็บเงินโดย
การวางบิล โดยขอรับเงินภายใน 30 วัน หลังจากท่านได้รับ
ใบวางบิล
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 และไม่เข้าข่าย
ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น
ผูจ้ า่ ยเงินได้ จึงไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย

in Management
เคล็ดลับการจัดการองค์การ แนวคิดการบริหาร เพือ่ การ
ปรับตัวของธุรกิจ

in Life
กิจกรรมการพักผ่อน การจัดการชีวติ เพือ่ สุขภาพจิตและ
ร่างกายทีด่ ี

in Z-One
กิจกรรมต่างๆ ที่ ส.อ.ท. จัดขึน้ พร้อมทัง้ รายงานดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ภาคอุตสาหกรรมในแต่ละเดือน

INDUSTRY FOCUS

50,000 บาท
40,000 บาท
25,000 บาท
45,000 บาท
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ใบสัง่ จองโฆษณา
วารสาร INDUSTRY FOCUS
เลขที่ ...................................
วันที่ .....................................
ชือ่ ......................................................................................................... ตำแหน่ง ........................................................................................
บริษทั .................................................................................................... ทีอ่ ยู่ ..............................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................................................ โทรสาร .........................................................................................
เว็บไซต์ ............................................................................ E-mail : ............................................................................................................
ผูต้ ดิ ต่อ / ผูป้ ระสานงาน ........................................................................โทรศัพท์ ......................................................................................
ขอสัง่ จองลงโฆษณาในวารสาร ส.อ.ท. INDUSTRY FOCUS จำนวน.................ฉบับ
ฉบับที่ (โปรดระบุ)
 030
 031
 032
 033
 034
 035
 036
 037
 038
 039
 040
 041

เดือน
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถนุ ายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557
มกราคม 2558

ตำแหน่งหน้าโฆษณา

ราคา/ฉบับ

รวมเงิน
ส่วนลด
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

รวมจำนวนเงินเป็นตัวอักษร .....................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
(................................................................................)
ผูอ้ นุมตั สิ ง่ั จองโฆษณา

(................................................................................)
ผูร้ บั จองโฆษณา

หมายเหตุ 1. กรณีผู้สมัครขอยกเลิกหลังจากส่งใบสมัครเข้ามาแล้ว กรณียังไม่ได้ชำระเงิน หน่วยงานจับคู่ธุรกิจขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็นจำนวนเงิน
50% ของจำนวนเงินค่าสมัคร หากผู้สมัครไม่ทำการชำระเงินค่าปรับ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในครั้งต่อไปของหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จนกว่าจะทำการชำระค่าปรับเต็มจำนวน (หน่วยงานจับคูธ่ รุ กิจจะนำเงินค่าปรับทีท่ า่ นชำระ มาทำการสมัครหรือต่ออายุ
สมาชิก F.T.I. Business Matching โดยอัตโนมัติ หลังจากนัน้ จะแจ้งสถานะสมาชิกให้ทา่ นทราบผ่านหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ซึง่ อายุสมาชิกจะ
คำนวณตามจำนวนเงินค่าปรับ)
2. กรณีผสู้ มัครขอยกเลิกภายหลังชำระเงินค่าสมัครแล้ว หน่วยงานจับคูธ่ รุ กิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คนื เงิน
ค่าสมัครแก่ผู้สมัคร และจะนำเงินค่าสมัครที่ท่านชำระทั้งจำนวน มาทำการสมัครหรือต่ออายุสมาชิก F.T.I. Business Matching โดยอัตโนมัติ
หลังจากนัน้ จะแจ้งสถานะสมาชิกให้ทา่ นทราบผ่านหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ซึง่ อายุสมาชิกจะคำนวณตามจำนวนเงินค่าสมัครทีช่ ำระเข้ามา
3. กรณีผสู้ มัครชำระเงินเข้ามาเกินจำนวนค่าสมัครทีต่ อ้ งชำระ หากชำระเกินเข้ามาไม่เกิน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) หน่วยงาน
จับคู่ธุรกิจขอสงวนสิทธิ์นำจำนวนเงินที่ชำระเกินมานั้น มาทำการสมัครหรือต่ออายุสมาชิก F.T.I. Business Matching โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะ
แจ้งสถานะสมาชิกให้ทา่ นทราบผ่านหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ซึง่ อายุสมาชิกจะคำนวณตามจำนวนเงินทีโ่ อนเกินเข้ามา
ส่งใบสมัครมาได้ท่ี : หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณอุดม (02) 345-1132, (08) 6329-1976 โทรสาร (02) 345-1119 E-mail : udomt@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com

INDUSTRY FOCUS

3

