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8. รับบริการฝากขาวสารการรับสมัครงาน

 ใน Website ของสมาคม    

9. รับสวนลดในการใชบริการของสถานบริการตางๆ

 ที่เขารวมโครงการใหสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคม
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1. รับวารสาร  TPA News / TPA News ออนไลน ปละ 12 ฉบับ 

 จัดสงฟรีสำหรับสมาชิก ส.ส.ท. เทานั้น

2. รับการแจงขาวสารนิตยสารออนไลนในเครือ ส.ส.ท.

3. รับสวนลด เม�อซื้อหนังสือ ในราน TPA BOOK CENTRE 

 หรือสั่งซื้อหนังสือ

4. รับสวนลดในการเขาอบรมสัมมนา และคาลงทะเบียน 

 หลักสูตรการศึกษาทางไกล

5. รับสวนลดคาเลาเรียนภาษาญี่ปุน
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สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

รับ
ฟรี 

สมาชิกนิติบุคคลสมัครใหม

กระเปาเดินทางขนาด 14 นิ้ว

สมาชิกนิติบุคคล (ตออายุลวงหนา)

ชุดกลอง Gift Set ถนอมอาหาร 

Lock&Lock

รับ
ฟรี 

รับ
ฟรี 

สมาชิกสามัญ สมัครใหม (ตลอดชีพ) 

และสมาชิกวิสามัญ สมัครใหมตอเน�อง 5 ป

กระเปาเดินทาง ทรง Shopping สุดเก

สนใจสมัคร 

สมาชิก ส.ส.ท.

โปรโมชั่นพิเศษ 

สำหรับ สมาชิก ส.ส.ท.

ดาวนโหลดใบสมัคร / สมัครออนไลน ไดที่  www.tpa.or.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมท ี่ 

 แผนกสมาชิกสัมพันธ ฝายส�อสารองคการและสมาชิก 

 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

โทรศัพท  0 2258 0320-5 ตอ 1112, 1916  

โทรสาร  0 2259 9117 คุณพรทิพย และคุณจิตตินันท  

 หรือ e-mail: member@tpa.or.th
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By Jitrapat Boonchalieo

ถ้้า
ห้ำกนับต้ั�งแต้่ต้้นมีนำคมที่ผ่ำน นี่ก็พฤษภำคมเข้ำส่่เดือนที่สำมแล้ว

กับสถำนกำรณ์์โควิด-19  ที่ยังคงแพร่ระบำด และพ่นพิษท�ำให้้ทุกธุุรกิจได้

รบัผลกระทบกันถว้นห้น้ำ ทั�งอตุ้สำห้กรรมกำรทอ่งเทีย่ว ไม่วำ่จะเปน็สำยกำรบนิ บรษิทัทวัร์

 ไปจนถงึธุุรกจิโรงแรม ซึ่ึง่ไดร้บัผลกระทบโดยต้รงจำกปรมิำณ์นกัทอ่งเทีย่วทีห่้ดห้ำย จนรำยไดแ้ทบ

เป็นศู่นย์ ห้ลำยส่วนกิจกรรมต้้องประกำศูปิดกิจกำรไปเป็นท่ีเรียบร้อยห้รือบำงกิจกำรก็ปิด เพ่ือรอเปิด

จนกว่ำวิกฤต้ิกำรแพร่ระบำดของไวรัสจะสงบลงซึ่ึ่งก็ไม่ร่้ว่ำอีกนำนเท่ำไร 

ด้วยมำต้รกำรกำรปกป้อง คุ้มครองควำมปลอดภัยให้้กับประชิำชินภำยในชิำติ้ จำกภำครัฐได้มีประกำศู

 มำต้รกำรต้่ำงๆ ออกมำเป็นระยะ และเพิ่มควำมเข้มข้นมำกขึ�นเรื่อยๆ ก็ล้วนค�ำนึงถึงกำรด่แลควำมปลอดภัย และท�ำ

ทุกวิถีทำงเพื่อให้้สถำนกำรกลับส่่ภำวะปกต้ิ ทุกอย่ำงจะได้เดินต้่อไปได้ และทั�งห้มดก็ขึ�นอย่่กับควำมร่วมมือ ร่วมแรง

ร่วมเป็นก�ำลังใจให้้กันของคนไทย เพ่ือท่ีจะฟัันฝ่่ำอุปสรรคเห้ล่ำนี�ที่กระทบเกิดขึ�นท่ัวโลกก็จริง แต้่กำรแก้ปัญห้ำต้้อง 

เริ่มที่ต้ัวเรำเองก่อน ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำย Work from Home ห้รือกำรป้องกันต้ัวเอง ป้องกันคนอื่นๆ และคนรอบข้ำง 

กินร้อน ชิ้อนเรำ อย่่บ้ำน ห้ยุดเชิื�อ เพื่อชิำต้ิ และ Social Distancing กันนะคะ 

Member club กข็อเปน็ก�ำลังใจให้้สมำชิกิท่ีเคำรพรกัทกุทำ่น ผำ่นพน้วกิฤต้ ิCovid-19 นี�ไปให้ไ้ด้อย่ำงปลอดภัย

และเข้มแข็งโดยเร็วนะคะ สมำชิิก ส.ส.ท. ทั�งภำคธุุรกิจ ภำคอุต้สำห้กรรม จงก้ำวข้ำมไปให้้ได้เพรำะเชิื่อว่ำวิกฤต้ครั�ง

นี�ทุกคนได้รับผลกระทบถ้วนห้น้ำ แล้วห้ำมำต้รกำรปรับลดกันต้่อไปนะคะ Member club อยำกให้้มองว่ำในทุกวิกฤต้

มีโอกำสเสมอ

ในสว่นกจิกรรมเดอืนพฤษภำคมนี� Member club ขอประกำศูเลือ่นจัดงำนแสดงสนิคำ้ และจัดสมันำพเิศูษดงันี�คะ่

●  งำน INTEMACH 2020 จำกเดิมวันที่ 13-16 พฤษภำคม 2563 เป็นวันที่ 23-26 กันยำยน 2563

●  งำนแสดงสินค้ำ ASEAN SUSTAINABLE& ENERGY WEEK 2020 จำกเดิมวันที่  11-13 มิถุนำยน 2563 เป็นวันที่ 16-18 กันยำยน 

2563

โดยทั�งสองงำนจดัที ่ศูน่ยน์ทิรรศูกำรและกำรประชิมุไบเทค และขอโอกำสอพัเดทกจิกรรมออกบธุ่ในงำนแสดงสนิคำ้ครึง่ปแีรกดงันี�นะคะ

วันที่ ชื่องาน หัวข้อสัมมนาพิเศษ สถานที่จัด ติดต่อสอบถาม

17-20 มิ.ย. 2563
Propak Asia 

2020
3S Project การเพิ่มขีดสามารถการแข่งขัน

อุตสาหกรรมด้วยแนวทาง 3S” 
(SMART- SAFETY- SUSTAIN)

ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค

แผนกสมาชิกสัมพันธ์
โทร.02-2580320-5

24-27 มิ.ย 2563

Manufacturing 
Expo 2020/

Assembly2020
QCC

ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค
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