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สวัสดี

คะท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทกุ ๆ ท่าน ใกล้เข้ามาทุกที
คะส�ำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของ ส.ส.ท.
ที่จะน�ำท่านสมาชิกไปตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมสัมมนาพิเศษหรือปาฐกถา
พิเศษ และยิ่งไปกว่านั้นการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ก็ตื่นเต้น
ไม่แพ้กนั เลยค่ะ กับบรรยากาศทีด่ จู ะคึกคักอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่วนั รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมแล้ว
ปลายเดือนมิถุนายนนี้เราคงได้ทราบกันค่ะว่า สมาชิกท่านใดจะได้รับเลือก และแต่ละท่าน
จะน�ำนโยบายต่างๆ มาบริหารจัดการสมาคมไปในทิศทางใด เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน
ส.ส.ท. ในยุคดิจิทัลให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

กำ�หนดการปาฐกถาพิเศษ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
ชั้น 3 ห้อง 3C อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ18 ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

เวลา
11.00 น.
เวลา 11.00-13.00 น.
เวลา 13.00-13.10 น.
		
เวลา	 13.10-14.30 น.
		
		
		
			
เวลา	 14.30-14.45 น.
เวลา	 14.45-17.00 น.
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ลงทะเบียนเข้าฟังปาฐกถาพิเศษและร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
รับประทานอาหารกลางวัน
กล่าวเปิดการปาฐกถาพิเศษ
โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคม
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การผลักดันประเทศไทยสู่ LEAN AUTOMATION”
: AUTOMATION กับการบริหารจัดการให้คงอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
MONODZUKURI
โดย Dr. Fumio Kojima, Executive Advisor Production 			
Innovation Center, Denso Corporation, Japan			
พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง 		
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 (ครั้งที่ 46)

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 (ครั้งที่ 45)
2. รายงานผลการด�ำเนินงาน
3. รายงานความคืบหน้าของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
4. ความคืบหน้าการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารสมาคมฯ
5. รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ประจ�ำปี 2560
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทน
8. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
		****
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ใบสมัคร / ต่ออายุสมาชิก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : ส.ส.ท.
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) : TPA
ประเภทสมาชิก

สามัญ ได้แก่ ผู้ที่มีหลักฐานแสดงการไปศึกษา หรือฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
วิสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ
นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/สถานประกอบการ/สมาคม/มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลและมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน
อัตราค่าสมัคร / ต่ออายุ

ประเภทบุคคล
สามัญ
วิสามัญ

รายปี
ตลอดชีพ
รายปี
ราย 5 ปี

ประเภทสมาชิก
สามัญ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
50 บาท

วิสามัญ
นิติบุคคล

100 บาท
200 บาท

ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล (ไทย)........................................................................................................
(อังกฤษ)..................................................................................................................
บัตรประชาชน เลขที่.................................................. หมดอายุ..............................
ว/ด/ป เกิด................................................................. สถานภาพ.............................
ที่อยู่ (ปัจจุบัน) เลขที่.............................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์.................................................... มือถือ...................................................
อีเมล์ (โปรดระบุ).....................................................................................................
สถานที่ทำงาน
ชื่อบริษัท.................................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร.................................................
อีเมล์ (โปรดระบุ).....................................................................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร
บ้าน
ที่ทำงาน
สำหรับผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญ
เคยไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อ ศึกษา ดูงาน ฝึกงาน อื่นๆ.................
โดยทุน (โปรดระบุ)..................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา/ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น..................................................................
สาขาวิชา/ฝึกงานด้าน..............................................................................................
ระดับวุฒิบัตร.........................................................................................................
ผู้สมัครเซ็นลงนาม.............................................................วันที่......./........./.........
สมาชิกสามัญ เซ็นชื่อรับรองการสมัครสมาชิกวิสามัญ
(*หากไม่มี สมาคมฯ เป็นผู้รับรองให้)
1. ชื่อ-สกุล................................................................................................
หมายเลขสมาชิก.................................... ลายเซ็น.....................................
2. ชื่อ-สกุล................................................................................................
หมายเลขสมาชิก.................................... ลายเซ็น.....................................
เอกสารประกอบการสมัคร (ประเภทสามัญ และวิสามัญ) ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
2. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการศึกษา ดูงาน ฝึกงาน จากประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกสมาชิกสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2258 0320 - 5 ต่อ 1112 , 1115 , 1916
คุณพรทิพย์ คุณจิตรภาษณ์ คุณจิตตินันท์

ค่าบำรุงสมาชิก
รายปี 200 บาท
ตลอดชีพ 2,000 บาท
รายปี 400 บาท
ราย 5 ปี 1,800 บาท
รายปี 3,000 บาท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคล (รายปี)
นิติบุคคล (ต่อเนื่อง 5 ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ
ชื่อบริษัท (ไทย) หจก./บมจ./บจก............................................................................
(อังกฤษ)...................................................................................................................
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี...................................................................................
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)
เลขที่.........................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร..................................................
อีเมล์ (โปรดระบุ)......................................................................................................
ที่อยู่สำนักงานสาขา / โรงงาน
เลขที่.........................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร..................................................
อีเมล์ (โปรดระบุ).....................................................................................................
ประเภทธุรกิจ...........................................................................................................
เงินลงทุน .................................................. จำนวนพนักงาน....................................
กรณีร่วมทุนกับต่างประเทศ (โปรดระบุ)
บริษัทที่ร่วมทุน.......................................................................................................
ประเทศที่ร่วมทุน.......................................สัดส่วนทุน (%)....................................
ประเภทเอกสาร ชื่อผู้รับ และสถานที่จัดส่งเอกสาร
1. บัตรสมาชิก / วารสาร / สูจิบัตรการฝึกอบรม
ชื่อ-สกุล.....................................................ตำแหน่ง................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร
สำนักงานใหญ่
สำนักงานสาขา/โรงงาน
2. ใบเสร็จรับเงิน
ชื่อ-สกุล.....................................................ตำแหน่ง................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร
สำนักงานใหญ่
สำนักงานสาขา/โรงงาน
ผู้มีอำนาจเซ็นลงนาม......................................................วันที่......../............/..........
เอกสารประกอบการสมัคร (ประเภทนิติบุคคล)
สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียน หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภพ.20) 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการชำระเงิน (ทุกประเภทสมาชิก)

1. ชำระด้วยเงินสดที่สำนักงาน สุขุมวิท ซ.29 หรือ พัฒนาการ ซ.18
2. ชำระด้วยเช็คธนาคาร (ระบุชื่อธนาคาร).......................................................
กรุณาสั่งจ่ายในนาม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ
Technology Promotion Assocoation (Thailand-Japan)
3. ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่ 172-0-23923-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) เลขที่ 009-2-23325-3
4. ชำระทางไปรษณีย์ธนาณัติ ปท.สันติสุข 10113 เลขที่
5. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่โทรสาร หมายเลข 0 2259 9117
หรือ 0 2258 6440

