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ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยทีเดียวของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญีปุ่น่) หรอื ส.ส.ท. ทีใ่นเดอืนมถินุายนของทกุปีจะมกีารจดังาน

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และในปี 2562 นี้ จะจัดให้มีขึ้น โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่สรปุผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา แถลงงบดลุ รายรบั-

รายจ่าย ต่อสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบความเคล่ือนไหว และการ

ท�ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีงบประมาณทีผ่่านมา รวมทัง้

การพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบ 

พร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ พัฒนากิจกรรมใหม่ และ

ปรับปรุงกิจกรรมเดิม 

งานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 (ครั้งที่ 47) เป็นวาระ 

ส�าคัญท่ีจะช่วยให้การด�าเนินงานของสมาคมก้าวไปสู่การพัฒนาที่

ไม่หยุดนิ่ง โดยก�าหนดจัดงานจะมีข้ึนในวันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 

2562 นอกจากจะเป็นงานประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนินงานตลอด

ปีงบประมาณ 2561 ทีผ่่านมาแล้ว ภายในงานยังได้มกีารจดัปาฐกถา

พิเศษ เพื่อให้ท่านสมาชิกก้าวทันการแปลี่ยนแปลง เมื่อดิจิตอลเข้า

มาปฏิวัติคนและธุรกิจ เทคโนโลยี พฤติกรรม และความต้องการของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเช่นในปัจจุบัน เมื่อปัญญาประดิษฐ์ก้าวเข้า

มาเป็นหนึง่ในแรงงานทีส่�าคญัในปัจจบุนั  “การท�า Digital Transfor-

mation คือ สิ่งส�าคัญที่จะช่วยคุณพลิกเกมนี้”

ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
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ระหว่างที่องค์กรของคุณก�าลังจะเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณ์ใหม่ ขณะเดียวกัน คุณเองจะต้องเลือกว่า “จะเป็นผู้

ถูก Disrupt” หรือ “จะ Transform เพื่อสร้างโอกาสครั้งใหม่” เพื่อ

เตรียมความพร้อม และสร้างความส�าเร็จครั้งใหม่ร่วมกัน” ไม่ว่าจะ

อยูใ่นธรุกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) องค์กรขนาดใหญ่ หรอื 

Startup งานปาฐกถาครัง้นี ้จะชวนทกุท่านร่วมกันค้นหาค�าตอบ และ

จะมองไปข้างหน้า เพือ่แสวงหาทางเลอืกให้องค์กรอยูร่อดและเตบิโต

ไปอย่างยั่งยืนได้

งานปาฐกถาพเิศษน้ี จดัขึน้ส�าหรบัสมาชกิ ส.ส.ท. โดยมหีวัข้อ

ที่น่าสนใจ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ คือ “Digital 

Disruption...เม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ไม่เปลี่ยน ไม่รอด” 

บรรยายโดย: ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และหัวข้อ “Business Trans-

formation” บรรยายโดย: Mr.Hideo Hayashi, President, Busyu 

Kogyo Co., Ltd. ได้มาบรรยายให้สมาชิกสมาคมได้รับฟัง 

ตลอดปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ด�าเนิน

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

นานัปการ ปี 2561 ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายองค์กรให้ความ

ส�าคัญ และด�าเนินการพัฒนาองค์กร รวมถึงบุคลากร เพื่อรับมือกับ 

Digital Disruption เพื่อปรับตัว และสร้างความส�าเร็จให้กับองค์กร

ในยุคดิจิตอล และ ส.ส.ท. ในฐานะองค์การที่เป็นผู้ส่งเสริมความรู้ 

และน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาเผยแพร่ ถ่ายทอดให้แก่ภาคอตุสาหกรรม

ไทย เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ ส่งเสรมิศักยภาพ และสร้างความเจรญิ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งบนเวทีการค้าสากล 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริม

สร้างผูป้ระกอบการ บคุลากร องค์การ พร้อมทัง้ด�าเนนิการจดักจิกรรม

ใหม่ เพือ่ตอบสนอง และรองรบัการเจรญิเติบโตของตลาดใหม่ อกีทัง้ 

ได้ร่วมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเสริมสร้าง 

และยกระดับ การพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ ผ่าน

กจิกรรมต่างๆ ของ สมาคมมาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรม

ที่เสริมสร้างการผลิต เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เสริมสร้างธุรกิจ 

SMEs อีกหลายกิจกรรม หลายโครงการ พร้อมด้วยการสนับสนุน

ข้อมูล เทคนิค และการให้ความรู้กับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขัน สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และ

อุตสาหกรรมของประเทศ พร้อมก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีสากล 
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กจิกรรมทีก่ล่าวมาข้างต้น เป็นเพยีงกจิกรรมส่วนหนึง่ทีส่มาคมฯ 

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาหน่วยงาน องค์กร และภาคอุตสาหกรรม

ต่างๆ และด้วยกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 

ที่มีอย่างมากมายแล้ว สมาคมฯ ยังให้ความส�าคัญในกิจกรรมอันเป็น

สาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลทั้งหลาย รวมไปถึงกิจกรรม CSR ที่

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาองค์กร ภาคอุตสาห-

กรรมไทย ตลอดจนสงัคมโดยรวม ขอเชิญทุกท่านร่วมรบัฟังการรายงาน

ผลการด�าเนินงานของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดรับ 

ข้อเสนอแนะเพือ่ใช้ในการพฒันากจิกรรมใหม่ และพฒันากจิกรรมเดมิ 

มาร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ให้เจริญ

ก้าวหน้าสบืต่อไป ในวนัเสาร์ที ่29 มถินุายน 2562 ระหว่างเวลา 11.00-

17.00 น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.

พัฒนาการ 18 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ 
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