




เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2529 สองสถาปนิกจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะนำาความรู้ในด้านการออกแบบมาพัฒนา
เฟอร์นิเจอร์สำาเร็จรูป เพื ่อใช้ทดแทนเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ธรรมชาติแบบดั้งเดิม โดยเริ่นต้นประกอบกิจการที่เป็น
บริษัทคนไทยอย่างสมบูรณ์ด้วยพนักงานเพียง 30 คน เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการใช้งานของนักออกแบบได้อย่างครบวงจร

โดยในปจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานกว่า 600 คน ที่ร่วมกัน
พัฒนาและต่อยอดขีดความสามารถในการออกแบบ และ
นวัตกรรมตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้รับ
การยอมรับจากลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในสายวิชาชีพการ
ออกแบบว่า เป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่มีขีด
ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตแบบ Industrial 
Customized Furniture ที ่สมบูรณ์ทั ้งในด้านรูปแบบ 
ประโยชน์ใช้สอย ความคงทน และคุณภาพที่ดีที่สุดบริษัท
หนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้เรายังได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับมีคุณภาพอย่างแท้จริง

On 16 August 1986, two architects trained at Chulalongkorn 
University entered the furniture industry with 
the intention to apply their knowledge in design to 
develop knock-down furniture system in a market 
dominated by natural wood furniture. Their journey 
of Thai Family-owned furniture manufacturer began 
with only 30 employees to create the furniture to 
meet designer’s needs completely.

Presently, we have over 600 employees who collaborate 
to develop and enhance the design capabilities and 
innovation of furniture system throughout the 30 
years, has gained a reputation of being the forerunner 
of Industrial Customized Furniture by clients and people 
in the furniture business. By employing advanced 
manufacturing technology, we produce furniture of 
the highest quality that endures the test of time and 
possesses superior functionality. We also focus on 
developing ISO9001: 2015 quality management system 
to ensure that our products and services are quality.

3 ทศวรรษของ Practika Three Decades of Practika

A T  T H E  P A S T

LOOKING 
BACK 

30 YEARS

Practika 1986 

“ภายในปี 2020 บริษัท แพรคติก้า จำากัด จะได้รับความเชื่อถือ
ว่า  เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สินค้า 
Industrial Customized Furniture ที่มีคุณค่า คุณภาพคุ้ม
ราคา และมีบริการที่ประทับใจ”

วิสัยทัศน์

In 2020, Practika wil l  gain trusted customer 
relationships of specialize in creating the innovative 
Industrial Customized Furniture with high quality, 
value and satisfaction.

VISION

สร้างสังคมท่ีมีค่านิยม ตามแนวทาง “วิถีและจิตวิญญาณของ
พ่ีน้องแพรคติก้า” 
สร้างขีดความสามารถขององค์กรจากการเรียนรู้ กล้าคิด 
กล้าทำา กล้านวัตกรรมสิ่งใหม่
ใช้ขีดความสามารถขององค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยสินค้า ICF (Industrial Customized Furniture)
สร้างสรรค์การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่า คุ้มราคา 
น่าประทับใจ
สร้างความสุข ความเจริญ ความมั่นคง ยั่งยืน ให้กับทุกฝ่าย 
อย่างสมดุลและยุติธรรม

พันธกิจ
Create the working society that move forward to  
“The way and spirit of Practika’s philosophy”.
Create the capacity of the organization by learning, 
dare to dream, dare to do and create new innovation.
Utilize corporate capabilities to achieve customer’s 
satisfaction through Industrial Customized Furniture.
Delivery the value of products and services.
Create Happiness, prosperity, stability, sustainability 
for all parties in a balanced and fair manner.
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Customized Woodwork
Customized Upholstery 

Assembly Line
Special Techniques

Office

Customized Metalwork

Distribution Center 

Factory’s Working Area

Football 
Fields6=

43,095 sq.m.



E N V I R O N M E N T A L 
A W A R E N E S S 

สภาพแวดล้อมเป็นส่ิงท่ีเราให้ความใส่ใจมาอย่าง
ยาวนาน ดังจะเห็นได้จากเม่ือเราสร้างโรงงานแห่ง
ใหม่ โรงงานของเราถูกออกแบบมาให้ใช้แสงสว่าง
และการระบายอากาศด้วยระบบธรรมชาติให้
มากที่สุดเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน 

ในด้านสภาพแวดล้อม เรามีระบบท่อดูดฝุ่นทั่ว
ทุกจุดของสายการผลิต โดยระบบท่อดูดฝุ่นน้ี จะ
เช่ือมต่อไปยังระบบกรองฝุ่นของไซโลเก็บฝุ่นกลาง 
เพื่อสร้างให้เป็นโรงงานที่ปราศจากฝุ่น ซึ่งฝุ่นที่
กักเก็บไว้และกว่า 90% ของเศษวัสดุเหลือใช้จาก
สายผลิต จะถูก recycle เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านอื่นต่อไป

ในด้านการผลิต วัสดุที่ใช้สำาหรับการผลิตจะถูก
ใช้อย่างรู้คุณค่า และเหลือเศษน้อยที่สุด ด้วยการ
ใช้โปรแกรม nesting ในการผลิตต

นอกจากนี้ ในด้านเทคนิคการผลิต เรายังเลือก
ใช้เทคโนโลยีการผลิตล่าสุด  ที ่ เป ็นมิตรต่อ
สภาพแวดล้อม อาทิเช่น การใช้ระบบพ่นเคลือบสี 
epoxy แบบ bio-chemical ที่ไม่ใช้การจุ่มล้าง
โลหะลงในบ่อน้ำายาเคมี จึงทำาให้ไม่มีของเสียทาง
เคมีท่ีเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์ เหมือนดังระบบ
พ่นสีแบบเก่า

Environmental concern is deeply rooted at 
Practika. A closer look at our factory reveals 
a design that takes advantage of natural 
cross-ventilation as well as natural light.

Dust management system, connecting to 
a centralized silo, is installed throughout 
the factory. This means that our staffs 
work in a dust-free environment. 90% 
of collected dust and other wastes from 
manufacturing process will be recycled for 
other purposes

Our  manufactur ing  process  is  a lso 
environmentally friendly. Take our epoxy 
painting station, we use bio-chemical 
process that does not require dipping metal 
in hazardous acid tank. As a result, there is 
no toxic waste like the traditional system.

In addition, we utilize nesting software to 
manage both amount and orientation of 
pieces on a single sheet of material to 
ascertain minimal waste.



Vientiane, Lao PDR

Saimai, Bangkok, Thailand
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การนำาศิลปะในแง่มุมท่ีแตกต่างมาประยุกต์ใช้
กับงานออกแบบ เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ที ่
สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของบุคคลหรือ
องค์กรนั้น ๆ รวมถึงยังช่วยให้เกิดความสวยงาม
และม ี เอกล ักษณ์ในแบบต่าง  ๆ ท ี ่สามารถ
ตอบสนองงานดีไซน์  ที่ Practika คุณสามารถ
กำาหนดศิลปะในแบบของคุณด้วยตัวคุณเอง 
โดยการเอาความเป็นศิลปินท่ีมีอยู่ในตัวของ
แต่ละบุคคลมาสร้างงานศิลปะผ่านการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับการใช้งานของตนเอง และ
ส่ือถึงความรู้สึกท่ีต้องการของตนได้อย่างแท้จริง

Practika ได้นำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
เฟอร์นิเจอร์และการออกแบบรูปแบบใหม่อย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด รวมทั้งสร้างความแตกต่างในการใช้งาน 
ซึ่งเทคโนโลยีที่ Practika ใช้ในโรงงานของเรานั้น 
ได้ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อช่วยให้เกิดระบบ
เครื่องจักรที่ทันสมัย และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีทำาให้เกิดความเป็นไปได้
ในการผลิต สามารถตอบโจทย์ความต้องการใน
ทุกรูปแบบของลูกค้าเป็นจำานวนมากโดยไม่มีข้อ
ผิดพลาดในการผลิต ซึ่งสิ่งนี้คือการทำาให้เกิด
การผลิตระบบอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับความ
ต้องการของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

ที่ Practika เรามีความมุ่งมั่นในการนำานวัตกรรม
มาผสมผสานกับทุกการออกแบบของเรา เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นและทดลองเพื่อ
ให้เกิดการสร้างสิ่งใหม่ ๆ การสร้างนวัตกรรม
ของเราไม่ได้จำากัดอยู่เพียงแค่การออกแบบ แต่
รวมไปถึงนวัตกรรมท่ีช่วยเพิ่มและเสริมศักยภาพ
ในด้านกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบริการให้มีความแตกต่างและโดดเด่นไม่
เหมือนใคร 

At Practika, we always have a passion in arts. 
We apply various types of art to our design 
and we let these arts in design reflect 
individual’s and corporate’s personality. 
Art doesn’t only help express individual’s 
style but also create the astatic beauty and 
create the identity of each person. With 
Practika, you can dance with arts that has 
always inside you. You can create art that 
suit you best Anna express your true identity 
through furniture design with us.

Practika apply technology into so many part 
of our production process to create the 
design that has never create before. Not only 
in term of new way of designing things but 
also it help create the new functionality of 
furniture too. The technology has carefully 
been selected to be used in our factory to help 
create new process, new machine and new 
way of  ef fect ive management system. 
Technology also create the possibility of 
producing the special product for individual 
to produce in the industrial scale. This is the 
important thing that help minimizing the error 
in production. It help us create truly, what we 
call, industrial customized furniture.

Innovation has always been inside us. We 
strive to blend innovation in every design that 
we has create. It is our passion. It is in our 
blood. It is in our vein. Innovation is one of our 
key inspiration to think beyond and never stop 
experimenting new thing that has never been 
done before. Our innovation does not only 
limit to design innovation but it is everything 
in our factory; the production process, 
prototyping, and service. Innovation is truly 
something that differentiate us from others.

Art

Innovation

Technology

การผสมผสานศิลปะ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เข้าด้วยกัน จะช่วยสร้างสรรค์งานเฟอร์นิเจอร์
ที่ลงตัว เป็นการควบรวมแรงบันดาลใจจากงาน
ศิลปะของนักออกแบบและเจ้าของโครงการ มา
สื่อถึงความเป็นตัวตนในแบบของคุณ สร้างงาน
นวัตกรรมสิ่งใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อ
ให้งานออกแบบมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และยัง
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
อย่างแท้จริง ทุกการออกแบบของ Practika จะ
ต้องมี 3 สิ่งนี้สะท้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ 
Practika ได้นำาเสนอลูกค้า การรวมกันของทั้ง 
3 ส ิ ่ งน ี ้จะช ่วยเก ิดการน ำามาซ ึ ่งความเป ็น 
Industrial Customized Furniture ซึ่งเป็น
ปรัชญาที่ชาว Practika ทุกคนยึดถือและมุ่งมั่น
พัฒนามาตลอด 30 ปี

Blending art, innovation, and technology 
together helps Practika create the perfect 
furniture. It is the way that we mix the 
artistic side of designer and owner with 
our innovation mind with technology that 
we carefully selected to be in our factory, 
make the design unique and also has the 
best quality. Every single design that we 
create has this three magic ingredient 
lies inside. Blending them together make 
Practika’s industrial customized furniture 
This is the philosophy that everyone at 
Practika always use in everyday.

Blending



WHAT IS INDUSTRIAL 
CUSTOMIZED FURNITURE ?

ผลิตตามความตองการ
ของทาน 100% 100% customization 

Got one-of-a-kind design? We can help you.

ทางเลือกตาง ๆ

Our products are customized to your 
preference. For example, the cabinet doors 
can be made with plain flat door or ribbed 
or inkjet printed graphic.

หากท่านกำาลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นเดียว
ในโลก เรายินดีเสมอที่จะช่วยให้ความฝนของ
ท่านเป็นจริง

ผลิตภัณฑ์ของเรา จะผลิตตามความต้องการ
ของท่าน อาทิเช่น บานตู้อาจจะผลิตเป็นบาน
เรียบ ๆ หรือบานที่มีลอน หรืออาจจะเป็นบานที่
มีลวดลาย หรือภาพพิมพ์ต่าง ๆ ได้ด้วยการใช้ 
เทคโนโลยี inkjet

Choices 
ความหลากหลาย อย่างเช่นแผ่น screen อาจจะ 
เป็นได้ทั้งแผ่นไม้ particle board หรืออาจจะหุ้ม
ผ้า หรือหุ้มหนัง หรืออาจจะทำาด้วย acrylic หรือ
กระจก หรืออาจจะเป็นแผ่นเหล็ก โดยทั้งหมดนี้ 
ท่านยังสามารถทำาให้เกิดลวดลายหรือภาพบน
แผ่น screen นี้ได้ด้วยเทคโนโลยี inkjet 

For example, our screen can be particle 
board or upholstered panel or acrylic or 
glass or metal sheet. You can also add 
any pattern or graphic by using UV inkjet 
technique.

ความแมนยำาในการผลิต 
ไมวาทานจะสั่งผลิต 

1 ชิ้น หรือ 100 ชิ้น ท่านก็สามารถไว้วางใจได้ใน
คุณภาพและความสม่่ำาเสมอของฝีมือการผลิต
ของเรา 

One piece or one hundred, you can be sure 
of the quality and craftsmanship. 

Precision 

ความหลากหลาย Variety



Our 
Work 
Processes



 

PRODUCT DEVELOPMENT AND MOCK-UP TESTING

QUALITY ASSURANCE

SPACE PLANNING

PACKAGING

เราไม่ใช่เป็นเพียงผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น แต่เราคือเพื่อนของท่าน
ที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจของท่านให้ประสบความสำาเร็จ ทุก ๆ 
โครงการที่เราร่วมทำา เราจะทำาด้วยความใส่ใจอย่างสูงสุด เราจะ
ระดมสรรพกำาลังของเราทั ้งหมด ตั ้งแต่  นักออกแบบ  วิศวกร 
นักประมาณราคา นักจัดซื้อจัดหา รวมไปถึงทีมงานผลิตต้นแบบ 
เพื่อสร้างสรรค์การออกแบบที่ดีที่สุดสำาหรับท่าน

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Practika จะอยู่ภายใต้มาตรฐาน ISO 
9001:2015 เราเป็นบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี ่บริษัทใน
ประเทศไทยที่ดำาเนินงานภายใต้มาตรฐานนี้ทั้งองค์กร มิใช่แค่ส่วนใด
ส่วนหน่ึงขององค์กร  ด้วยภายใต้มาตรฐานน้ี เรามีข้อกำาหนดทางด้าน
คุณภาพที่เคร่งครัด นั่นรวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์ 100% ก่อน
การส่งมอบ และการเลือกทำางานกับพันธมิตรที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น

เพ่ือคุณภาพสูงสุด สินค้าทุกช้ินจะบรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีถูกออกแบบ
และผลิตแบบ customize ให้เหมาะสมกับขนาดของเฟอร์นิเจอร์และ
ลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล 
โดยกล่องกระดาษสำาหรับเฟอร์นิเจอร์ขนาดพิเศษจะถูกผลิตจาก
เคร่ืองจักรผลิตกล่องกระดาษภายในสายผลิตของเราเอง นอกจากน้ี
เราจะเลือกวัสดุต่าง ๆ สำาหรับการหีบห่อที่มีมาตรฐานสูงมาใช้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละโครงการ

Practika ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เรายังได้รับความ
เชื ่อถือในด้านการวางผังเฟอร์นิเจอร์สำาหรับโครงการต่าง ๆ 
ด้วยประสบการณ์ท่ียาวนานและด้วยทีมงานท่ีพร้อมเราสามารถ
ช่วยท่านในด้านการวางผังที ่เหมาะสมทั้งในด้านการใช้งานและ
งบประมาณ

We are not just a furniture manufacturer, but we are your 
closest allied. Every project receives our fullest attention. 
We brainstorm all involved parties – designer, engineer, 
cost-estimator, buyers, and mock-up team, to come up 
with the best solution for you.

Not just a furniture manufacturer, we have been trusted 
with furniture layout as well .  Our experienced and 
passionate team will provide layout that is appropriate to 
your spatial and functional requirements.

Our entire operation – design, manufacturing, and services, 
receives ISO 9001:2015 certification. There are only a 
handful of furniture manufacturers in Thailand that have the 
entire system certified. Under this international standard, 
we adheres to strict standard and procedures which 
include 100% product testing prior to delivery. This is 
also the reason we only choose to work with high quality 
suppliers and subcontractors.

Since our furniture is custom-made to your design, its 
packaging is especially designed and made to achieve the 
highest quality while complying with international standard. 
Carton box can be cut and folded right in our facility. 
All other components that go into the box are carefully 
selected to meet the specificity of each project.

 



DELIVERY & INSTALLATION

SITE COORDINATOR

เรามีทีมงานขนส่งและติดตั ้งที ่เป็นพนักงานของ Practika  พร้อม
ยานพาหนะในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน 
เพื่อให้บริการแบบ one-stop ที่มีคุณภาพสูงและวางใจได้ โดยทีมงาน
ของเรามีประสบการณ์ในการขนส่งติดต้ังมากว่า 30 ปี และมีประสบการณ์
การติดตั้งในทุกสภาพของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารสูง อาคาร
ศูนย์การค้า รวมถึงขีดความสามารถในการวางแผนร่วมกับลูกค้าใน
การขนส่งและติดตั้งไปยังสาขาที่อยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

พนักงาน site coordinator ของเรา มีประสบการณ์ในการทำางาน
โครงการต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน จึงเข้าใจและสามารถประสานงานภาย
ใต้เงื่อนไขหน้างานก่อสร้างทุกรูปแบบและทุกเงื่อนไขของพื้นท่ีติดตั้งงาน 
ก่อนการจัดส่งติดตั้งจะมีการตรวจสอบหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อให้
เกิดความแม่นยำาสูงสุดหลังการติดตั้ง

In order to provide high quality one-stop service to our valuable 
customers, we don’t subcontract our work. All delivery and 
installation are done by our staff with over 30 years of experience. 
Through out the years, we have encountered many different 
situations and different degree of difficulty – high-rise building 
where elevator is too small, department store with strict hours, 
and building under construction. Delivery and installation to 
multiple branches with stringent schedule through out Thailand 
can also be done.

Having worked on different sites and difficult conditions for a 
long time, our site coordinators are highly experienced. Their 
systematic approach to each site provides assurance for our 
installation team.

AFTER-SALES SERVICE

สินค้าของเราทุกชิ้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ โดยท่าน
จะได้รับมอบหนังสือคู่มือสำาหรับผู้ใช้งานไปพร้อมกับการส่งมอบสินค้า
ทุกคร้ัง และเรามีระบบ Hot Line Contact ท่ีจะตอบกลับไปยังท่านภายใน 
24 ชั่วโมง และบริการ After-Sales Service Express ในกรณีฉุกเฉิน 
เรามีบริการพิเศษสำาหรับโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท  ซึ่ง
ท่านจะได้รับบริการตรวจเช็คประจำาปีฟรีในสองปีแรก รวมทั้งท่านจะได้
รับหนังสือคู่มือการใช้และบริการ และการฝึกอบรมซ่อมบำารุงฟรี

All our products come with a warranty. Upon delivery, our 
customer will receive a comprehensive user manual. Our Hot Line 
Contact is ready to response to your inquiry within 24 hours 
in case of product malfunction and we also have After-Sales 
Service Express in case of emergency service. Project with value 
over one million baht is entitled to user manuals, maintenance 
training, and free annual check-up during the first two years.

ONE-STOP SERVICE SOLUTIONS

ทีม one-stop service solutions ของ Practika ได้เริ่มต้นจากการ
สั่งสมประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพในการดูแลเฟอร์นิเจอร์มากว่า 
30 ปี และในขณะนี้ Practika มีทีมงานมืออาชีพในแขนงต่าง ๆ ที่พร้อม
จะช่วยดูแลเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าได้อย่างครบวงจรในที่เดียว 

บริการของ one-stop service solutions ประกอบด้วย บริการร้ือย้าย
และปรับผังการจัดวาง  บริการปรับเปลี่ยนและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ 
บริการทำาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ผ้าและการพ่นสีชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
บนวัสดุต่าง ๆ

Practika’s one-stop service solutions team begun to collect 
our expertise since we started our business 30 years ago. At 
the moment, we have the professional team in every aspects 
of furniture that can help taking care of your furnitures.

The service of one stop service solutions include: moving and 
relocating, modifying and repairing, cleaning and repainting.



Research and 
Development Center



การสร ้างสรรค์และนว ัตกรรม ค ือ
จิตวิญญาณของ Practika 
เราจะทำาหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงที่ก่อเกิด
พลังทางอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
ท ี ่จะช ่วยขับเคลื ่อนงานสร้างสรรค์
ของท่านให้เป็นจริง  เรามีความยินดีที่
จะร่วมมือกับทุกท่านในการนำาความรู้ 
ประสบการณ์ ขีดความสามารถ และ
เทคโนโลยีที่เรามี มาร่วมระดมพลังใน
การสร้างสรรค์สิ ่งใหม่  ๆ ให้กับท่าน 
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ทั้ง
ธ ุรกิจโรงแรมและบริการ ออฟฟิศ
ส ำ า น ั ก ง า น   ส ถ า บ ั น ก า ร ศ ึ ก ษ า 
สถานพยาบาล  ธุรกิจค้าปลีก  และ
ที ่พักอาศัย

There is no better way to say this, 
but innovation is in our blood, it is 
our passion. 
We have continued to drive the 
d e s i g n  a n d  m a n u f a c t u r i n g 
boundary  to  fue l  the  des ign 
industry.  We are welcome to 
cooperate with designers and 
inst i tut ions to  have come to 
regard us as their valuable partner 
in their creative endeavours in 
order to serve the furniture design 
o f  H o s p i t a l i t y ,  W o r k p l a c e , 
Education, Healthcare, Retail 
and Residential.



รัฐสภา ห้องสมุด      พิพิธภัณฑ ์     ห้องทำางาน ส.ว.  ส.ส.      
ห้องคณะกรรมาธิการ      ห้องอาหาร      ห้องสันทนาการ      
ห้องประชุม สุริยัน-จันทรา

เฟอร์นิเจอร์แพรคติก้า ในโครงการกว่า 400 ล้านบาท
บริษัท แพรคติก้า จำากัด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน) ซึ่งเป็นสถานที่
อันทรงเกียรติ พร้อมรองรับผู้แทนราษฎรมากกว่า 500 คน และข้าราชการหลายพันคน
Practika Co., Ltd. is proud to be a part of the new Parliamentary project (Sappaya Saphasathan). 
Which is a prestigious place to support more than 500 representatives and thousands of civil servants.

EXC-21
เก้าอี้รุ่น EXC-21 ที่เบาะนั่งและพนักพิงทำา
จากหนัง PU สามารถปรับระดับขึ้น-ลง และ
ปรับเอนได้ตามสรีระของผู้ ใช้ตามต้องการ 
โดยเก้าอี้รับนำา้หนักได้ถึง 250 กก.
The EXC-21 Chair, which seat and 
backrest made of PU leather can be 
adjusted up-down and adjustable 
reclines according to the body of the 
user as needed. With a chair that can 
support up to 250 kg.

Auditorium
เก้าอี้ Auditorium สำาหรับผู้สังเกตการณ์การประชุม ในห้องประชุมสุริยัน-จันทรา ที่โดดเด่น
ด้วยพนักพิงสูง สามารถปรับเอนเพื่อความสบาย คลายอาการเมื่อยล้าจากการนั่งนาน ๆ 
เบาะหุ้มด้วยผ้าชนิดพิเศษที่นุ่มสบาย ระบายอากาศได้ดี ไม่เกิดการอับชื้น
The auditorium chair for observers in the Suriyan-Chanthra meeting room.
Outstanding with high backrest can be adjusted for comfort relieve tiredness 
from sitting for a long time. Seat cushions with special fabrics that are soft 
and comfortable. Well ventilated. Not damp.

EXC-2S
เก้าอี้รุ่น EXC-2S คือเก้าอี้ที่ได้รับเลือกให้เป็น
ครุภัณฑ์ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สุริยัน) 
และห้องประชุมวุฒิสภา (จันทรา) 
The EXC-2S chair, which is model that 
has been chosen to be durable goods 
in meeting room of the House of 
Representatives (Suriyan Meeting 
Chamber) and the Senate meeting room 
(Chantra Meeting Chamber Senate).

Logistic
เรามีระบบ Logistic และกระบวนการจัดเก็บสินค้า ณ. Site Warehouse ก่อน
เข้าพื้นที่ติดตั้ง นอกเหนือจากการบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการ
ดูแล จัดระเบียบ และทำาความสะอาดพื้นที่ทุกวัน รวมถึงการตรวจสอบสภาพ
สินค้า 100% ก่อนนำาเข้าพื้นที่
We also have logistic systems and product storage process at the 
site warehouse before enter the installation area. In addition have 
the standard packaging, organize and clean the area everyday. 
Including checking process 100% for products before entering into 
the installation area.







WORKPLACE



Allen & Overy Thailand Bank of Ayudhya KBank Private Banking

BBL Asset Management Ayudhya Capital Services

SCB Customer Center Tetra Pak Thailand

East West Seed

True Digital & Media Platform C asean

Alliance Laundry Systems Krungthai Card

AIS Contact Center



RETAIL



BMW Motorrad Thailand AIS Shop

Subaru Thailand Nissan Thailand

Volkswagen AG TMB Bank

Mercedes-Benz Thailand

Apple Reseller

Thanachart Bank

Krungsri Bank



HEALTH



Thonburi Bamrungmuang Hospital

Ratchaphruek Hospital

Phyathai Hospital

Ratchaphruek Hospital Charoenkrung Pracharak Hospital

Phyathai 2 International Hospital

Rutnin Eye Hospital

Wuttisak Clinic

Queen Sirikit National Institute of Child Health Prasat Neurological Institute



EDUCATION



Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University WeLearn

Shrewsbury International School 
Faculty of Commerce and Accountancy, 
Chulalongkorn University 

British Council’s English language schools Mahidol Learning Center

Knowledge Center of Chachoengsao Thammasat Creative Space

Bangkok University

Chitralada Technology College

AIA Leadership Centre



RESIDENTIAL



Veranda High Residence

Al Amir Residence

Capital Residence

Rhythm Sathorn

The Room Sukhumvit 21

Siri at Sukhumvit

Luxury House



HOSPITALITY



Citadines Apart’hotel PO House

Sofitel So Bangkok Sofitel So Bangkok



INTERNATIONAL
PROJECT



Lao Securities Exchange, Lao PDR
Dormitory for La Capitale de Vientiane Ecole de 
Politique et d’ Administration Publique, Lao PDR

Ethiopian Airline

Speed Pay, Cambodia

Urban Architecture, Cambodia

Apple Reseller, Malaysia   Philippines   Cambodia

P&G SGO, Singapore



“ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ ทั้งสวยและดูดี 
เหมาะสมกับการใช้งานกับ 
Office ของเรา รวมทั้งยัง

บริการหลังการขายที่รวดเร็ว ”
Chompoonuch Changjaroen 

Branch Major Account User 

“ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ให้บริการได้ดี เอาใจใส่ใน
รายละเอียด และติดต่อได้รวดเร็ว ”

นายช่างธวัชชัย สอนโกษา 
Project Manager 

“ เวลามีปัญหาอะไรก็สามารถ
ปรึกษากับทางแพรคติก้าได ้

เมื่อเฟอร์นิเจอร์มีปัญหา ทางแพรคติก้า
ก็เข้ามาจัดการดูแลให้อย่างดี ”

คุณจิตรินทร์ จิตต์พิศาล 
Project Manager

“ ผู้บริหารใส่ใจลูกค้า มาช่วย
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทีมงานติดต่อ

ประสานงานได้ดีสม่ำาเสมอ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ”

คุณราเชนทร์ ขุมนาค 
Associated Director



Contact

Follow
Meet

1/8 Moo 1  Sukhaphiban 5 Rd. 
Soi 94, Saimai, Bangkok 
10220, Thailand

practikafurniture

+66 (0) 2 533 3955 
+66 (0) 2 156 9655

practikamail@practika.com

+66 (0) 2 533 3644

Saimai, Bangkok, Thailand
Vientiane, Lao PDR

Practika Co ., Ltd.

Tel. E-mail:

Fax

www.practika.com FB / IG / PIN

Showroom

@practikafurniture
LINE
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