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Thailand Kaizen Award 2020เพื่อรับ... Thailand Kaizen Award 2020
และ หลักเกณฑการใหคะแนน คัดเลือกผลงาน Kaizen  Kaizen

วันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ หอง 6A ชั้น 6 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
ณ หองบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรี่ยม กรุงเทพฯ ถ.เพชรบุรีตัดใหม 

อัตราคาลงทะเบียน

2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/ทาน

ผศ.วิศิษฏ  โลเจริญรัตน
ประธานกรรมการพิจารณา

Thailand Kaizen Award 2020
คุณกรณเดช  ธนภณพงศ

กรรมการพิจารณา
Thailand Kaizen Award 2020

09:00-10:30 ¹.  ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§¼Å§Ò¹ Thailand Kaizen Award µÅÍ´ 15 »‚
 á¹Ç¤Ô´áÅÐÁØÁÁÍ§ã¹¡ÒÃ·Ó Kaizen ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹

 ¡ÒÃµ‹ÍÂÍ´ÇÔ¸Õ¡ÒÃã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ Kaizen ã¹áµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·¼Å§Ò¹

10:45-12:00 ¹.  ¡ÒÃ·Ó Kaizen ·Õè¨Ðà¡Ô´ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ
 âÍ¡ÒÊ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ à»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍÂ‹Ò§¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´¢Í§¼Å§Ò¹ Kaizen

 ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹  ª‹Ò§  ÇÔÈÇ¡Ã áÅÐÃÐ´ÑºËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹¢Öé¹ä» ã¹¡ÒÃ·Ó Kaizen

13:00-14:45 ¹.  ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¼Å§Ò¹ Kaizen ÊÓËÃÑºÊ‹§»ÃÐ¡Ç´ Thailand Kaizen Award  
                     (à¤Åç´ÅÑºáÅÐËÑÇã¨ÊÓ¤ÑÞ¢Í§ Kaizen ã¹áµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·)

15:00-16:00 ¹.  ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§¼Å§Ò¹ Kaizen ÊÓËÃÑºÊ‹§à¢ŒÒ»ÃÐ¡Ç´ (¾ÃŒÍÁµÑÇÍÂ‹Ò§)

16:00-16:30 ¹.  ¶ÒÁ-µÍº 

Automation Kaizen            Karakuri Kaizen 

Project Kaizen       Genba Kaizen   

Service Kaizen        Kaizen for Innovation

Kaizen Suggestion System

ËÑÇ¢ŒÍÊÑÁÁ¹Ò

KaizenKaizenKaizen
ก้าวต่อไปก้าวต่อไป

K20JP01KA

(287-0301-01-100-9 : 283-01 : 2630)
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องคกร ....................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู (สำหรับออกใบกำกับภาษี)...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

สาขาที่ ............................................................... เลขประจำตัวผูเสียภาษี ..................................................................................................................

โทรศัพท.........................................................................................................โทรสาร................................................................................................

 1. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง ............................................................................................

 2. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง ............................................................................................

 3. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

 4. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

 5. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

 6. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

 7. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

 8. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

 9. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

10. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

ชำระโดย :

     เงินสด

     ชำระเงินผานบัญชีออมทรัพย ช�อบัญชี “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)”

   ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเอ็มควอเทียร  เลขที่บัญชี 009-2-23325-3

   ธนาคารกรุงไทย   สาขาพัฒนาการ  เลขที่บัญชี 064-1-11613-6

   ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุขุมวิท 43  เลขที่บัญชี 172-0-23923-3

 * โปรดแนบสำเนาการสั่งจายเงิน (Pay-In) พรอมช�อบริษัทสงทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณวีระพจน*

     เช็คธนาคารสั่งจาย “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”

 ***เน�องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่

ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ***เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001

ลงช�อผูจอง .............................................................................

วันที่ .........................../................................/...........................

โทรศัพท...................................................................................

E-mail: ....................................................................................

ใบสมัครเขาฟง... สัมมนาพิเศษ ใบสมัครเขาฟง... สัมมนาพิเศษ 
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