
October 2011 ●  No. 178

 ฝายส�อสารองคกรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ขอนำทานสมาชิกที่สนใจเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน 

ในโครงการ “สมาชิกพบสมาชิก” ณ บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จำกัด ผูผลิตกระดาษภายใตแบรนด SCG Paper ณ โรงงานบานโปง จ.ราชบุรี

 SCG Paper ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑกระดาษแบบครบวงจร ประกอบดวย เย�อกระดาษ กระดาษพิมพเขียน กระดาษอุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ 

ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานโลก เปนที่ยอมรับของลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเปนผูนำตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เปนอีกหนึ่งธุรกิจของเอสซีจี ที่มีความมุงมั่น 

สรรคสรางนวัตกรรม เพ�อสิ่งแวดลอมที่ดี เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตอบสนองผูบริโภค กาวสูสังคมสีเขียว (Green Society) และนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงคของกิจกรรม

1. เพ�อใหสมาชิก ส.ส.ท. ไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ  

 และกระบวนการผลิตของบริษัท

2. เพ�อสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ความคิดเห็น ระหวางผูผลิต  

 และผูบริโภคเพ�อนำไปปรับปรุงองคกรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3. เพ�อเช�อมความสัมพันธระหวางสมาคมและสมาชิก ส.ส.ท.

วัน เวลา และสถานที่ 

วัน-เวลา : วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00-17.00 น.

สถานที่ : บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จำกัด

  (SCG Paper โรงงานบานโปง จ.ราชบุรี) 

กำหนดการ

09.00 น. ลงทะเบียนพรอมกันที่ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

  ซอยสุขุมวิท 29

09.30 น.  นำคณะออกเดินทางสู บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จำกัด 

11.00-11.40 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 น. เดินทางถึง บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จำกัด

13.10-14.40 น. - กลาวตอนรับ

   โดย ผูบริหาร บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จำกัด

  - ชมวิดีทัศนแนะนำ SCG Paper  

  - กระบวนการผลิตกระดาษ

  - ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโรงงานบานโปง

  - ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

14.40-14.55 น. รับประทานอาหารวาง

14.55-15.25 น. ชมกระบวนการผลิต

15.25-16.00 น. ชมระบบบำบัดน้ำทิ้ง 

17.00 น. เดินทางกลับ กทม. 

กิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท สยามคราฟท อุตสาหกรรม จำกัด

(SCG โรงงานบานโปง)

ใบแจงยืนยันการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน
บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จำกัด

(SCG Paper โรงงานบานโปง จ.ราชบุรี)

(เพ�อผลประโยชนในการสำรองที่ของทานโปรดกรอกขอมูลใหครบถวน)

* สมาชิกนิติบุคคลใชสิทธิ์ ได 1 บริษัท / 1 ทาน

ช�อ-สกุล  หมายเลขสมาชิก 

ช�อหนวยงาน

ที่อยู

โทรศัพท โทรสาร  โทรศัพทมือถือ

E-mail  ประกอบธุรกิจ/ผลิตภัณฑ (โปรดระบุ)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไมสามารถเขารวมทัศนศึกษาได 

กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการ

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2554

กรุณากรอกรายละเอียดลงในใบแจงการยืนยันการเขารวมทัศนศึกษาใหครบถวนและสงแฟกซกลับมายังหมายเลข 0-2259-9117
หรือ Download ใบแจงการยืนยันที่ www.tpa.or.th แลวสงมาที่ member@tpa.or.th

สมาชิกที่ ไดรับสิทธิ์รวมเดินทางจะตองไดรับการยืนยันอยางเปนทางการวาไดรับสิทธิ์การเขารวมกิจกรรม

ติดตอสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่ โทร. 0-2258-0320-5, 0-2259-9160 ตอ 1112, 1113, 1115 ติดตอคุณลดาวัลย, คุณศันสนียและคุณจิตรภาษณ

ฟรี!
รับจำนวน
40 ทาน
เทานั้น

ลงช�อผูแจง                                (ตัวบรรจง)

         /         /         
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สมาคมฯ มาอย่างต่อเนือ่ง...ท่านสมาชกิ ส.ส.ท. ทีเ่คารพ ท่านสามารถส่งอีเมล์เข้ามาสอบถาม หรอืโทรศัพท์ (สายตรง) 
มาที่ 0 2259 9115 หรือ อีเมล์ member@tpa.or.th ได้ตลอดนะคะ 

และจากช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ที่ผ่านมา ท่านสมาชิก ส.ส.ท. ที่ได้มีการต่ออายุสมาชิก คงได้รับบัตร

สมาชิกใหม่พร้อม Passport Stamp กันบ้างแล้ว อย่าให้ Passport Stamp ต้องสูญเปล่านะคะ ตามที่ได้เรียนไว้ใน

วารสาร TPA News ฉบับเดือนกันยายน ทุกหนึ่งใบเสร็จของท่านที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาคมฯ น�ามาผนวก

กับ Passport Stamp ที่ท่านได้รับ น�ามาประทับตราให้ครบทุกช่อง (ตามเงื่อนไขที่เคยแจ้งไปแล้วนั้น) น�ามารับของ

ช�าร่วยได้ตลอดเวลาที่สุขุมวิท 29 หรือสมาชิกหากได้รับ Passport แล้วอยากจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

ที่โทรศัพท์ 0 2259 9115 (สายตรงแผนกสมาชิกสัมพันธ์)

ปฏิทินกิจกรรมน�าสมาชิกเย่ียมชมโรงงานออกมาแล้วค่ะ ส�าหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ยังไม่เคยร่วมเดินทางไป

ไหนกับแผนกกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์เลยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา โอกาสทองมาถึงแล้ว (รับจ�านวนจ�ากัด 40 ท่านเท่านั้น) 

ท่านจะเป็นคนแรกที่จองเข้ามาหรือไม่? แต่เราก็หวังว่าท่านจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ เพราะการเดินทางครั้งต่อไป

เราจะน�าท่านสมาชิกไปที่จังหวัด ราชบุรี ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ที่ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด ผู้ผลิตกระดาษภายใต้

แบรนด์ SCG PAPER ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย สมาชิกค่ะ เราจะน�าท่านไปศึกษาและค้นหา

ประสบการณ์จริง ความรู้ต่างๆ จากเจ้าของรางวัลคุณภาพต่างๆ เช่น รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), รางวัล Award for TPM Exellence จาก 

Japan Institute of Plant Maintenance เราจะพาท่านไปชมกับกระบวนการผลิต การจัดการและระบบคุณภาพต่างๆ และหลากหลายแบบของ

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ แต่ก่อนจะถึงวันนั้น Member Club ขอเดินทางไปส�ารวจความเรียบร้อย พร้อมทั้งหาสถานที่ที่เป็นจุด Shopping ของที่

ระลึกก่อนเดินทางกลับส�าหรับท่านสมาชิกที่เคารพรักก่อนนะคะ...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

 สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ส.ส.ท. ที่เคารพ Member Club ในเดือน
ตุลาคมนี้ เราได้ย่างก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่สามกันแล้ว ในสถานะที่คอลัมน์ @
Member Club ที่คอยแจ้งข่าวสาร บอกเล่าถึงกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านสมาชิก
ที่เคารพได้รับทราบในทุกๆ เดือนอีกท้ังยังคงบอกเล่าถึงสิทธิประโยชน์ของ
สมาชกิอย่างต่อเนือ่งต่อไปและช่วงท้ายๆ ใกล้สิน้ปีแบบนี ้Member Club กอ็ยาก
จะย�้าเตือนเรื่องสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฯ กันสักนิดค่ะ เพราะสถานภาพของ
สมาชิกไม่ว่าจะเป็น สมาชิกสามัญ วิสามัญ หรือ นิติบุคคล ท่านมีส่วนได้ส่วนเสียกับสิทธิ
ประโยชน์ของการรบัของช�าร่วยก่อนเริม่ปีใหม่ แน่นอนว่าสมาคมฯ ได้เตรยีมของก�านลั ของช�าร่วย
เพื่อจัดส่งและเพื่อแทนค�าขอบคุณส�าหรับสมาชิกผู้มีอุปาระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
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แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

Productivity Enhancement by Project Management

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-16.30 น.  

ชื่อบริษัท............................................................................................................................หมายเลขสมาชิก.......................................................
ที่อยู่ (ส�าหรับออกใบเสร็จ) ..................................................................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์................................................โทรสาร.......................................โทรศัพท์มือถือ.....................................อีเมล์........................................
ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนา (จ�านวน..............................ท่าน)
1. ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................ต�าแหน่ง..................................................................
2. ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................ต�าแหน่ง..................................................................
3. ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................ต�าแหน่ง..................................................................
4. ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................ต�าแหน่ง..................................................................
5. ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................ต�าแหน่ง..................................................................

กรุณากรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมสัมมนา แล้วส่งโทรสารมาที่ 02 259 2117 หรือ 02 258 6440
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 258 0320-5 ต่อ 1914, 1916, 1923

ติดต่อ คุณชนัญชิดา คุณจิรภาและคุณสุบรรณ์
กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที	่4	พฤศจิกายน	2554

วันที	่ 18	พฤศจิกายน	2554
เวลา	 09.00	–	16.30	น.	
สถานที	่ ห้อง	MR211-212

 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (งาน Metalex 2011)

วิทยากร	 คุณชาญนาวิน	สุกแจ่มใส
	 Managing	Director	of	TechServeProv	Co.,Ltd.
หลักการและเหตุผล

ด้วยนวัตกรรมและการสื่อสารเชิงเทคนิคผนวกกับเทคนิคการ
วางแผนองค์กรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น บทบาทของโครงการ (Project) จึงเข้ามา
เป็นตวัขบัเคลือ่นสิง่แปลกใหม่แก่องค์กร ดงัน้ันการบรหิารโครงการ (Proj-
ect Management) จึงกลายเป็นวิธีหนึ่งที่องค์กรใช้ในการเติมเต็มแผน
ธุรกิจ (Business Plan) ให้สมบูรณ์ 

การเลือกโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่ง แนวคิดของโครงการ PSO (People, System, Organization) 
การผสมผสานการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและองค์กร ไม่เพียงแต่น�า
เครื่องจักรและเทคโนโลยีมาปรับปรุงการจัดการเท่าน้ันแต่กระบวนการ
ใหม่นี้ยังประกอบด้วยการฝึกอบรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
เพื่อบรรลุการปรับปรุงศักยภาพขององค์กร ด้วยเทคนิคน้ีจะสร้างความ
มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีจ�าเป็นจะเกิดแก่ธุรกิจ ตลาด เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและกลยุทธ์ได้อย่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

1. เพื่อให้ผู้ฟังมีความรู้และเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของ
โครงการ

2. เพื่อให้ผู้ฟังทราบถึงแนวทางในการน�าโครงการมาสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์

3. เพือ่ให้ผูฟั้งสามารถเข้าใจถงึการจดัการเชงิกลยทุธ์ ความส�าเรจ็ 
และหลักการบริหารของโครงการ
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รับจำานวนจำากัด	เพียง	80	ท่านเท่านั้น	

พิเศษสุด!!	ลด	10%	ทันที	เมื่อสมัคร	5	ท่านขึ้นไป

หัวข้อการบรรยาย
●  3 มิติของการจัดการโครงการ 

●  7 Functions ของการจัดการโครงการ
●  Project Life Cycle และ 5Basic Stage 

●  การระบุความต้องการในการปรับปรุงผลประกอบการ
●  การวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลง   

●  เกณฑ์ความส�าเร็จของโครงการ
●  Factor ของความส�าเร็จของโครงการ  

●  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
●  หลักการบริหารโครงการ

อัตราค่าสัมมนา 
●  พิเศษ ! สมาชิก ส.ส.ท. 1,400 บาท/ ท่าน
●  บุคคลทั่วไป 1,600 บาท/ ท่าน
(ราคาดังกล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7% +อาหารว่าง+อาหารกลาง

วัน+เอกสารสัมมนา และร่วมเยี่ยมชมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในงาน 
Metalex  2011 ฟรี!!)
วิธีช�าระค่าสัมมนา

●  ช�าระเงินล่วงหน้าก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
●  ช�าระโดยเช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น)”
●  ช�าระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
❏  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะป ิ เลขที่ 172-0-23923-3
❏  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่ 009-2-23325-3

หมายเหตุ:  เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(80) จึงมิได้อยู่ในข่าย

ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

สัมมนาพิเศษ
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