ขอเชิญ... ร่วมชม และเป็นกาลังใจ

5ส

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

การนาเสนอผลงานการดาเนินงานระบบ
ขององค์กรดีเด่น
ที่ประสบผลสาเร็จจากการนาระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
เพื่อรับ...

วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 17.30 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

กำหนดกำร

ชม... นิทรรศการ 5ส ขององค์กรต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จ
จากการดาเนินการระบบ 5ส
จากองค์กรที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
 สนุกกับการเล่นเกมส์
 บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จากัด
และลุ้นของรางวัลมากมาย
 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จากัด


 บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) จ.ลาพูน
 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
 บริษัท ข้าว ซี พี จากัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี)
 บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จากัด
 บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จากัด
 บริษัท ซีพีแรม จากัด (โรงงานชลบุรี)
 บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จากัด (สาขา 1 จ.สมุทรปราการ)
 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(ฟาร์มไก่พันธุ์โคกสาโรง 1)
 บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จากัด
 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จากัด
(นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)
 บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จากัด

อัตราค่าลงทะเบียน
3,800 + Vat 7%
= 4,066 บาท/ชุด (2 วัน)

พิเศษ... สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี)
รับฟรี...ของที่ระลึก หนังสือ Thailand 5S Award 2016
และกระเป๋าอเนกประสงค์ (เฉพาะวันแรกเท่านั้น)
K–16JP065S : 287–0201011009 – 281– 6 – 2630

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จากัด (โรงงานลูกชิ้น-ไส้กรอก จ.ลพบุรี)
 บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จากัด
 บริษัท ข้าว ซี พี จากัด (โรงงานข้าววังแดง)
 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(ฟาร์มไก่พันธุพ์ ัฒนานิคม 3)
 บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จากัด
 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จากัด (นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง)
 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(ฟาร์มไก่พันธุ์หนองน้าแดง)
 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) RDC ขอนแก่น
 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จากัด (Plant 1)
 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จากัด
 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จากัด
 บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
สมัครพร้อมชาระเงิน... ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2559
***ไม่รับชาระเงินหน้างาน***

สารองที่นั่งได้ที่...
โทร 0-2717-3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3
Email : award@tpa.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tpif.or.th

ใบสมัครเข้าร่วมงาน

K–16JP065S : 287–0201011009 – 281– 6 – 2630

วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
บริษัท : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ : (สำหรับออกใบกำกับภำษี)……………………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................จังหวัด : …….…………………… รหัสไปรษณีย์ : ……..…..…..……...
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน : (สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้)
ชื่อ-นามสกุล

1.

ตาแหน่ง

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อัตราค่าลงทะเบียน

3,800 + Vat 7%

= 4,066

บาท/ชุด (2 วัน)

พิเศษ... สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี)
รับฟรี...ของที่ระลึก หนังสือ Thailand 5S Award 2016 และกระเป๋าอเนกประสงค์ (เฉพาะวันแรกเท่านั้น)
***หมำยเหตุ : 1.
2.
3.
4.
ชำระโดย :

กรุณาชาระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เท่านั้น ไม่รับชาระเงินหน้างาน
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันทาการ มิฉะนั้นท่านต้องชาระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
กรณียกเลิก/ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
กรณีที่ส่งใบสมัครสารองที่นั่งแล้วยังไม่ได้รับการยืนยันกลับภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อ 02-717-3000-29 ต่อ 81

 เงินสด
 ชาระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”

 ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาบางกะปิ

เลขที่บัญชี 009-2-23325-3

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาพัฒนาการ

เลขที่บัญชี 064-1-11613-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุขุมวิท 43

เลขที่บัญชี 172-0-23923-3

สามารถตรวจสอบสถานะ
การสารองทีน
่ ั่งได้ที่
www.tpif.or.th

**โปรดแนบสาเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัท ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณชนิสำ**
 เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
***เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ***เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001

สอบถามรายละเอียดหรือสารองที่นั่งได้ที่ :
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3

E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th

ลงชื่อผู้จอง (ตัวบรรจง) : ………………………………………………………………………
วันที่ : ………………………………………………………………………
โทรศัพท์ : ………………………………………………………………………
e-Mail : …………………………………………………….………………

