ขอเชิญฟัง...
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ )

การนาเสนอผลงาน 5ส

ครัง้ ที่ 19

วันที่ 17-18 มีนาคม 2564

รอบชิงชนะเลิศ

เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ฟัง...

การนาเสนอผลงาน แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ 5ส กับการบริหารองค์กร
สรุปจุดเด่นการดาเนินงาน 5ส จากมุมมองของคณะกรรมการ

ร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์
องค์กรดีเด่นที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2020

อัตรา
ค่าสมัคร

พิเศษ...

3,800 + vat 7%
=

4,066 บาท/ชุด/ท่าน

(เข้างานได้ 2 วัน)

***กรณีไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 2 วัน สามารถให้ผู้อนื่ เข้าแทนได้

สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี)

รับฟรี...
USB Flashdrive
ข้อมูล Thailand 5S Award 2020

สมัครด่วน... สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน (ปิดรับสมัครเมื่อที่นงั่ เต็ม)
Award - 1

ร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมลุน
้ ร่วมเชียร์
การนาเสนอผลงาน

5ส จากองค์กรดีเด่น ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
08.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. เริ่มนาเสนอผลงาน

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

บริษัท บางกอกโคมัตสุ จากัด (ผลิตรถชุดตักไฮดรอลิค และล้อยาง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (DC Complex สุราษฎร์ธานี) (ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค)
บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จากัด (ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)
บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตแผ่นคลัทช์รถยนต์ และชุดคลัทช์รถจักรยานยนต์)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (ผลิต และจาหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า)
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จากัด (จาหน่ายแบตเตอรี่ สาหรับรถยกไฟฟ้า)
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จากัด (ผลิตน้าดื่ม)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (RDC บุรีรัมย์) (ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค)
บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จากัด (จาหน่าย ให้เช่า ซ่อม อะไหล่รถยก)
บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จากัด (หล่อ หลอม ชิ้นส่วนโลหะ)
บริษัท ไทยพีเจ้น จากัด (ผลิตสินค้าเด็ก ขวดนม จุกนม)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Oil Pump, Water Pump)
บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / ชิ้นส่วน Aluminium Die casting)
บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จากัด (ขาย และบริการหลังการขายเครื่องจักรกลหนัก)
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จากัด (ผลิตโซดา-น้าดื่ม)
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จากัด (สาขาทุ่งสง) (ผลิตยางแท่ง STR)
บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตพลาสติกเคลื่อบสีด้วยพลาสติก)
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จากัด (ขาย ให้เช่า บริการรถยกไฟฟ้า)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (CDC ภูเก็ต) (ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค)
บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จากัด (สานักงานใหญ่) (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แบตเตอรี่)
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จากัด (ผลิตโซดา-น้าดื่ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... : TPA Award สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น)
0-2717-3000-29 ต่อ 772 – 773

Award -award@tpa.or.th
2

www.tpif.or.th

K–20JP065S : 287–0201011009 – 281– 6 – 2630

ใบสมัคร...

วันที่ 17-18 มีนาคม 2564
เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
องค์กร : ...........................................................................................................................................................................
สำนักงำนใหญ่
สาขา..........................
ที่อยู่ : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ : (สำหรับออกใบเสร็จ) ...................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... เลขประจำตัวผู้เสียภำษี................................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน : ***สำมำรถสำเนำเอกสำรได้
ชื่อ – นามสกุล

กรุณาทาเครื่องหมาย

ตาแหน่ง

 ในช่องวันที่เข้าร่วมงาน
17 มี.ค. 18 มี.ค.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
หมายเหตุ :
1. กรุณาชาระเงินภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ไม่รับชำระเงินหน้ำงำน
2. กรณีไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันทาการ
มิฉะนั้นท่านต้องชาระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
3. กรณียกเลิก/ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
4. กรณีที่ส่งใบสมัครสารองที่นั่งแล้วยังไม่ได้รับการยืนยันกลับภายใน 3 วัน
กรุณาติดต่อ 02-717-3000-29 ต่อ 81

ชาระค่าเข้าร่วมงาน :
 เงินสด
 ชาระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอ็มควอเทียร์ เลขที่บัญชี 009-2-23325-3
 ธนาคารกรุงไทย
สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 064-1-11613-6
 ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่บัญชี 172-0-23923-3
**โปรดแนบสาเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัท
ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณภัทรา**

ลงชื่อผู้จอง : ............................................................................................................
วันที่...................../........................./.............................
โทรศัพท์ ....................................................................................................................
Email :.......................................................................................................................

อัตราค่าสมัคร
3,800 + vat 7%

= 4,066 บาท/ชุด/ท่าน
(เข้างานได้ 2 วัน)

**กรณีไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 2 วัน สามารถให้ผู้อ่นื เข้าแทนได้

พิเศษ... สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี)
รับฟรี... USB Flashdrive ข้อมูล Thailand 5S Award 2020

 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

