ขอเชิญฟง...

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) การนําเสนอผลงานขององคกรที่มีเอกลักษณโดดเดน

ในการบริหารจัดการองคกรจนไดรับรางวัล

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556

เวลา 09.00- 12.00 น.

ณ หองแกรนดฮอลล 203 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ
เนื่องในวาระการฉลองครบรอบ 40 ป ของการกอตั้งสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) : ส.ส.ท. และเปนการตอยอดขององคกร
ที่ไดรับรางวัล Thailand 5S Award  Thailand Lean Award  KANO Quality Award คณะผูบริหารและผูเชี่ยวชาญของ
ส.ส.ท. จึงมีมติใหเพิ่มรางวัล Top Performance Award 2013 เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณใหแกองคกรที่มีผลงานดีเดนดานการ
บริหารจัดการองคกร และผูบริหารที่ตระหนักถึงความสําคัญในการประยุกตใชระบบบริหารงานโดยยึดปรัชญาการบริหารทั่วทั้งองคกร

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการตอยอดรางวัลใหเกิดการประยุกตใชระบบบริหารงานอยางตอเนื่อง
2. สงเสริมใหกําลังใจแกองคกรที่มีความมุงมั่นทุมเทพยายามในการนําระบบ
บริหารจัดการระดับสากลมาประยุกตใชในการบริหารงาน
3. เชิดชูเกียติแกองคกรที่สามารถบรรลุผลสําเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาองคกร
และชวยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการทั้งภาคการผลิตการบริการของภาครัฐและธุรกิจไทย

องคกรที่รวมเสนอผลงาน และที่ไดรับรางวัล
1. เปนองคกรที่ไดรับรางวัล KANO Quality Award ตั้งแตระดับ Golden ขึ้นไป /
Thailand Lean Award ตั้งแตระดับ Golden ขึ้นไป และ Thailand 5S Award ระดับ Diamond
2. มีความโดดเดนในการบริหารจัดการองคกรที่เปนเอกลักษณขององคกร
(องคกรมีความเปนเลิศดานคุณภาพ ภายใตการจัดการดวยตนทุนที่ต่ํา
และการสงมอบที่ทันเวลา ความปลอดภัย และนวัตกรรม)

บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว) (Golden : TQM, Lean)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด (Golden : Lean)
บริษัท อูซูอิ อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จํากัด (Diamond : 5S)
หมูบานเกษตรกรรมหนองหวา (Diamond : 5S)

อัตราคาลงทะเบียน

พิเศษ

2,140 บาท / คน

2,000 + Vat 7% =
1. ทานสามารถเขารวมฟงการนําเสนอผลงาน Thailand Lean Award 2013 เวลา 13.00-17.00 น.
2. รับของที่ระลึก
- หนังสือ Top Performance Award (สี่สี)
- หนังสือ Thailand Lean Awrd 2013
- กระเปาเอนกประสงค

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

K13JP06LA (287–0701–01–100–9 – 286–3 – 2630)

ขอเชิญรวมฟงการนําเสนอผลงาน Lean รอบชิงชนะเลิศ

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556

เวลา 13.00 - 17.30 น.
ณ หองแกรนดฮอลล 203
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ

ชมการนําเสนอผลงานขององคกร
ที่นําระบบการบริหารจัดการแบบ Lean มาประยุกตใชในองคกร
จนประสบผลสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น
ชมการนําเสนอผลงาน Best Practice
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณผานการใหคําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณโดยตรง
 บริษัท บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
(ศูนยกระจายสินคาขอนแกน)
 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพารท อินดัสตรี จํากัด
 บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด

ชมนิทรรศการผลงาน Lean ของแตละองคกร
รวมลุนการประกาศผลงาน Lean เพื่อรับ
Thailand Lean Award 2013

อัตราคาลงทะเบียน

พิเศษ

2,140 บาท / คน

2,000 + Vat 7% =
1. ทานสามารถเขารวมฟงการนําเสนอผลงาน Top Performance Award 2013 เวลา 09.00-12.00 น.
2. รับของที่ระลึก
- หนังสือ Top Performance Award (สี่สี)
- หนังสือ Thailand Lean Awrd 2013
- กระเปาเอนกประสงค

สํารองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :
โทร. 0-2717-3000-29 ตอ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3 E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th

ใบสมัครเขารวมงาน

K13JP06LA (287–0701–01–100–9 – 286–3 – 2630)

Top Performance Award 

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556
ณ หองแกรนดฮอลล 203 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ
บริษัท............................................................................................................................................................................................ สมาชิก ส.ส.ท. No...........................................
โทรศัพท.........................................................................โทรสาร...........................................................ประเภทผลิตภัณฑ..................................................................................
ที่อยู (ออกใบเสร็จ)....................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
รายชื่อผูเขารวมงาน

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
*** ถาไมสามารถเขารวมงานไดกรุณาแจงลวงหนากอนวันงาน 5 วันทําการ
ชําระโดย :
 เงินสด ชําระไดที่ฝายเงิน สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
 ชําระเงินผานบัญชีออมทรัพย
 ธนาคารไทยพาณิชย

สามารถตรวจสอบสถานะการสํารองที่นั่งไดที่

www.tpif.or.th

ชื่อบัญชี “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)”
สาขาบางกะป

เลขที่บัญชี 009-2-23325-3

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาพัฒนาการ

เลขที่บัญชี 064-1-11613-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุขุมวิท 43

เลขที่บัญชี 172-0-23923-3

*โปรดแนบสําเนาการสั่งจายเงิน (Pay-In) พรอมชื่อบริษัทสงทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณจิราภรณ*
 เช็คธนาคารสั่งจาย “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”
โดยโอนผานบัญชีธนาคาร หรือ ชําระไดที่ฝายการเงิน สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
*** เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่
ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 310-8-00067-5

อัตราคาลงทะเบียน

2,000 บาท + Vat 7% = 2,140 บาท/คน

ลงชื่อผูจอง ..............................................................................................
วันที่ ........................./......................../......................
โทรศัพท........................................................................................
E-mail : : ………………………………………………………

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2717-3000-29 ตอ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th

