
27TPA news 27TPA news

Cover Story

C
o
v
e
r
 
S
t
o
r
y

May 2016 ●  No. 233

เวลา
ผ่านไปอย่างรวดเรว็ เผลอนดิเดยีวก้าวเข้าสูเ่ดอืนที ่5 ของ
ปีกันแล้ว และในเดือน 6 หรือเดือนมิถุนายน ของทุกปี 

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยทีเดียวของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จะมีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�า
ปี โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สรปุผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา แถลงงบดุล 
รายรับ-รายจ่าย ต่อสมาชิกสมาคมสมาคมฯ ได้รับทราบความ
เคลื่อนไหว และการท�ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา รวมทัง้การพฒันากจิกรรมใหม่ๆ ให้กับสมาชกิ
ของสมาคมฯ ได้รับทราบ รวมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมใหม่ และปรับปรุงกิจกรรมเดิม

งานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 (ครั้งที่ 44) ก�าหนด
จัดงาน จะมีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 พร้อมการปฐกถา
พิเศษในหัวข้อ “Factory Internet of Things: Industry 4.0” โดยได้รับ
เกียรติจาก คุณเจน น�าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มาเป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้าน IOT ให้แก่สมาชิก ส.ส.ท. อีกทั้งยังมีบูธแสดง Technology 
in Factory Automation/Robot จากพันธมิตรที่ยาวนานของ ส.ส.ท.

งานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เป็นวาระส�าคัญที่จะช่วย
ให้การด�าเนินงานของสมาคมก้าวไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง และ

ตลอดปีงบประมาณ 2558 ทีผ่่านมา ถอืเป็นวาระส�าคญัยิง่ ทีส่มาคมฯ 
ได้ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิทยาการ สนับสนุนองค์
ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้ด�าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยนานัปการ และ ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึง
ความก้าวหน้า และการสร้างสรรค์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ผู้ประกอบการ บุคลากร องค์การ ให้ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กัน
ไปอีกด้วย

ทั้งนี้ ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่าน มาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และก้าวไปกับเราในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
2559 (ครัง้ที ่44) ร่วมรบัฟังการรายงานผลการด�าเนนิงานของสมาคม
ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนา
กิจกรรมใหม่ และพัฒนากิจกรรมเดิม ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 
2559 ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่แผนกสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก 
สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) โทร. 0 2258 0320-5 ต่อ 1112 
และ 1115

พร้อมปฐกถ�พิเศษ ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี
ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น
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                                                                                               วันที่  18  พฤษภาคม  2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 (ครั้งที่ 44)
เรียน สมาชิก ส.ส.ท. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ก�าหนดการและระเบียบวาระการประชุม
    2.  ไปรษณีย์ตอบรับ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
2559 (ครั้งที่ 44)  พร้อมจัดปาฐกถาพิเศษเพื่อเผยแพร่วิทยาการใหม่แก่สมาชิกหลังการประชุม  ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559  เริ่มตั้งแต่
เวลา 13.30 น.  ณ อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ถนนพัฒนาการ ซอย 18 สวนหลวง กรุงเทพฯ  

พร้อมกนันี ้ได้แนบไปรษณย์ีตอบรบัมาเพือ่โปรดกรอกพร้อมแจ้งความจ�านงการเข้าฟังปาฐกถาพเิศษ  และส่งกลบัมายงัสมาคมฯ  ภายใน
วันที่ 10 มิถุนายน 2559  เพื่อสมาคมฯ จะได้จัดเตรียมอาหารและเอกสารสัมมนา ส�าหรับสมาชิกนิติบุคคลมีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาได้ 
จ�านวน 2 ท่าน และส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้  จ�านวน 5 ท่าน  และขอให้สมาชิกทุกท่านกรุณาน�าบัตรสมาชิกและบัตรประจ�าตัวประชาชนมา
ในวันประชุมด้วย  ส่วนสมาชิกท่านใดที่บัตรหมดอายุ  กรุณาต่ออายุบัตรสมาชิกก่อนวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาและประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ดังก�าหนดการที่แนบมาพร้อมนี้  และ
กรุณาน�าเอกสารประชุมมาในวันประชุมด้วย

         

                                
                                                                                                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                                       (ดร.สุรพันธ์  เมฆนาวิน)
                                                                           เลขาธิการ

อป/สม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02258-0320-5, 02259-9160-9

โทรสาร. 0-2258-6440  http://www.tpa.or.th

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

5-7 Sukhumviy Road Soi 29 Klongtoey Nua Vadhana
Bangkok 10110  Tel. 02258-0320-5, 02259-9160-9
Fax : 0-2258-6440  http://www.tpa.or.th
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วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

เวลา 11.00 น. 	 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

	 	 	 	 เยี่ยมชมบูธแสดง	 Technology	 in	 Factory	 

	 	 	 	 Automation	และปาฐกถาพิเศษ

เวลา 11.30 - 13.20 น.	 รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 - 15.00 น.	 ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี		

เวลา 15.00 - 15.20 น.	 พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง	

เวลา 15.20 - 15.30 น.			 กล่าวเปิดการปาฐกถาพิเศษ

	 	 	 	 โดย		รศ.ดร.สุจริต	คูณธนกุลวงศ์		นายกสมาคม

เวลา 15.30 - 16.30 น. 	 ปาฐกถาพิเศษ	

	 	 	 	 หัวข้อ	“Factory	INTERNET	OF	THINGS		

	 	 	 	 	 		:	INDUSTRY	4.0”	

	 	 	 	 โดย		คุณเจน น�าชัยศิริ 

	 	 	 	 	 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

ก�าหนดการปาฐกถาพิเศษ 

และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

1)	รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2558	(ครั้งที่	43)

2)	รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายของนายกสมาคม		

3)	รายงานผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ	ที่ผ่านมาในรอบปี	2558	

4)	รายงานความคืบหน้าของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

5)	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

7)	รับรองงบแสดงฐานะการเงิน	ประจ�าปี	2558

8)	พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี	และก�าหนดค่าตอบแทน	

9)	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

ระเบียบวาระ

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 

(ครั้งที่ 44)

ถึง หัวหน้าแผนกสมาชิกสัมพันธ์และเครือข่ายการตลาด 
จาก ชื่อ / นามสกุล …………………………………………………………………….………………………………… (ตัวบรรจง)
          โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง   ❑  หน้าข้อความที่ต้องการ

สมาชิกประเภท   ❑ สามัญ   ❑  วิสามัญ      ❑ นิติบุคคล 

หมายเลขสมาชิก   ❑ - ❑❑ - ❑❑❑❑

               ❑ เข้าร่วมสัมมนาได้   จ�านวน...............คน

    ❑ ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้

    ❑ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 (ครั้งที่ 44)         ❑   ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

         ❑   ส่งผู้แทนจ�านวน ................... คน  (เฉพาะในกรณีที่เป็นสมาชิกนิติบุคคลเท่านั้น)

    จากบริษัท......................................................................................................................................... 
                        โทรศัพท์................................................................อีเมล....................................................................

ใบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 (ครั้งที่ 44)

และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Factory INTERNET OF THINGS : INDUSTRY 4.0”

กรุณาส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ทางโทรสารหมายเลข 0-2259-9117 และ 0-2258-6440 ทางอีเมล member@tpa.or.th 
หรือทางไปรษณีย์ตอบรับโดยไม่ต้องติดแสตมป์ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และขอขอบคุณท่านสมาชิกล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


