สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

K20JP035S : 287-0201-01-100-9-281-2630

ขอเชิญร่วมฟังการนาเสนอผลงาน 5ส

วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563
เวลา 08.00 – 17.30 น.

ณ ห้องแพลตตินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

การนาเสนอผลงานระบบ 5ส
ชม...
ขององค์กรทีส
่ มัครเข้าประกวดเพือ
่ รับรางวัล
Thailand 5S Award 2020

และร่วมฟังข้อเสนอแนะจากการซัก -ถาม ของคณะกรรมการ
ในมุมมองการดาเนินงานระบบ 5ส
จานวน

28 องค์กร จากหลายประเภทธุรกิจ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
 บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด (ขำย ให้เช่ำ บริกำรรถยกไฟฟ้ำ)
 บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตแผ่นคลัทช์รถยนต์ และชุดคลัทช์รถจักรยำนยนต์)
 บริษัท ยำมำนำชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง Printer)
 บริษัท สุรำษฎร์ธำนี เบเวอเรช จำกัด (ผลิตโซดำ-น้ำดื่ม)
 บริษัท ไดอะ เรซิบอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงงำนโรจนะ) (ผลิตหินเจียระไน /แผ่นเจียร แผ่นตัด)
 บริษัท มำห์เล สยำม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)
 บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด (ผลิตสินค้ำเด็ก ขวดนม จุกนม)
 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) (ผลิต และจำหน่ำย หม้อแปลงไฟฟ้ำ)
 บริษัท บำงกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด (จำหน่ำย ให้เช่ำ ซ่อม อะไหล่รถยก)

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
 บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่ำ (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตพลำสติกเคลื่อบสีด้วยพลำสติก)
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) (DC Complex สุรำษฎร์ธำนี) (ศูนย์กระจำยสินค้ำอุปโภค บริโภค)
 บริษัท ยำงไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สำขำทุ่งสง) (ผลิตยำงแท่ง STR)
 บริษัท บำงกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด (ขำย และบริกำรหลังกำรขำยเครื่องจักรกลหนัก)
 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ / Oil Pump, Water Pump)
 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด (ผลิตอำหำรสัตว์ อำหำรสุนัข แมว)
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) (RDC บุรีรัมย์) (ศูนย์กระจำยสินค้ำอุปโภค บริโภค)
 บริษัท มหำสำรคำม เบเวอเรช จำกัด (ผลิตโซดำ-น้ำดื่ม)
 บริษัท ยีเอส ยัวซ่ำ สยำมเซลล์ จำกัด (จำหน่ำยแบตเตอรี่ สำหรับรถยกไฟฟ้ำ)
 บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด (ผลิตกล่องและกระดำษลูกฟูก)

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
 บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ / ท่อสแตนเลส ท่อไอเสีย)
 บริษัท บำงกอกโคมัตสุ จำกัด (ผลิตรถชุดตักไฮดรอลิค และล้อยำง)
 บริษัท เคซเท็ม (สยำม) จำกัด (หล่อ หลอม ชิ้นส่วนโลหะ)
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) (CDC ภูเก็ต) (ศูนย์กระจำยสินค้ำอุปโภค บริโภค)
 บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด (ผลิตน้ำดื่ม)
 บริษัท ไทยชนำธร อุตสำหกรรม จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ / ชิ้นส่วน Aluminium Die casting)
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) (RDC ชลบุรี) (ศูนย์กระจำยสินค้ำอุปโภค บริโภค)
 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) (ผลิตและจำหน่ำยเหล็ก สแตนเลส แบบม้วน แผ่น ท่อ)
 บริษัท สยำมยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด (สำนักงำนใหญ่) (ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ แบตเตอรี่)

2,000 + Vat 7%



สารองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ :

= 2,140 บาท/ท่าน/วัน

โทร 0-2717-3000-29 ต่อ 772, 773 โทรสาร 0-2719-9481-3 Email : award@tpa.or.th ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tpif.or.th

มาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัย
สาหรับป้องการการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
มำตรกำรคัดกรอง

: กำหนดจุดควบคุมทำงเข้ำ-ออก และจำนวนคนเข้ำร่วมงำน

ผู้นำเสนอผลงำน และผู้เข้ำร่วมงำน ต้อง...
 สวมหน้ำกำกอนำมัย
 สแกนวัดไข้
 ล้ำงมือด้วยเจล/แอลกอฮอล์
 ติดสติกเกอร์ผ่ำนกำรคัดกรอง
***กรณีสแกนวัดไข้ แล้วพบอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศำ ไม่อนุญำตให้เข้ำบริเวณงำน

ลงทะเบียน
1. ผู้นำเสนอผลงำน ผู้ร่วมงำน ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
2. ลงทะเบียน “ไทยชนะ” ก่อนเข้ำพื้นทีง่ ำน Thailand 5S Award 2020

ภำยในห้องจัดงำน/บริเวณงำน
1.
2.
3.
4.

สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดเวลำในกำรเข้ำร่วมงำน/บริเวณงำน
นั่งตำมที่นั่งที่กำหนดให้ (จัดที่นั่งให้โดยเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร)
เว้นระยะห่ำงกำรนั่ง/ยืนในกำรอยู่รวมกัน อย่ำงน้อย 1 เมตร
กรุณำติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองตลอดกำรเข้ำร่วมงำน/บริเวณงำน

ใบสมัครเข้าร่วมงาน

K–20JP035S : 287–0201011009 – 281– 3 – 2630

รอบคัดเลือก

วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563

: เวลา 08.00 - 17.30 น.

ณ ห้องแพลตตินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 เอกสารใบสมัครนี้ถือเป็นใบแจ้งหนี้
องค์กร/บริษัท.........................................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ (สำหรับออกใบกำกับภำษี).......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................โทรศัพท์...................................................................โทรสำร...........................................................
รำยชื่อและวันที่เข้ำร่วมงำน : (สามารถถ่ายเอกสารได้)
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง

วันที่เข้ำร่วมงำน
19 ส.ค.

20 ส.ค.

21 ส.ค.
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***หมายเหตุ กรณีไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันทาการ มิฉะนั้นท่านจะต้องชาระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา

อัตราค่าลงทะเบียน
ชำระโดย :

2,000 + Vat 7% =

2,140

บาท/ท่าน/วัน

***กรุณาชาระเงิน*** ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
***ไม่รับชาระเงินหน้างาน***

 เงินสด
่ บัญชี “สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
 ชำระเงินผ่ำนบัญชีออมทรัพย์
ชือ
่ ่ น)”
ุ
 ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำเอ็มควอเทียร์
เลขทีบ
่ ัญชี 009-2-23325-3
 ธนำคำรกรุงไทย
สำขำพัฒนำกำร
เลขทีบ
่ ัญชี 064-1-11613-6
 ธนำคำรกรุงเทพ
สำขำสุขม
ุ วิท 43
เลขทีบ
่ ัญชี 172-0-23923-3
่ บริษัท ส่งทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2719-9481-3 หรือ email : patsara@tpa.or.th ถึงคุณภัศรำ*
* โปรดแนบสำเนำกำรสั่งจ่ำยเงิน (Pay-In) พร ้อมชือ
 เช็คธนำคำรสั่งจ่ำย “สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
่ น)”
ุ่
หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”
***เนือ
่ งจำกสมำคมฯ เสียภำษี เงินได ้พึง่ ประเมินตำมมำตรำ 40(8) จึงมิได ้อยูใ่ นข่ำยทีต
่ ้องถูกหักภำษี ณ ทีจ
่ ่ำยตำมคำสัง่ กรมสรรพำกรที่
ทป.101/2544 ซึง่ มีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่วันที่ 16 กรกฎำคม 2544 ***เลขประจำตัวผู ้เสียภำษี อำกร 0993000132246 สำขำที่ 00001

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

ลงชื่อผู้จอง ..............................................................................................
วันที่ ........................./......................../......................
โทรศัพท์........................................................................................
E-mail : ........................................................................................

