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สวัสดี
ค่ะท่านสมาชิก ส.ส.ท. 

ทุกๆ ท่าน เชื่อว่าเดือนนี้

ทั้งเดือนจะเป็นเดือนที่ดี เดือนที่เราจะมอบความ

รักและความสุข ความห่วงใย เอื้ออาทร เอาใจใส่

ดูแลให้แก่กันทั้งคนรอบข้างและคนที่อยู่ห่างไกลออก

ไป Member club ก็ขอให้ท่านสุขสันต์ในเดือนแห่งความรักนี้ 

อีกทั้งขออวยพรท่านสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ หรือมีวันที่ครบรอบของการก่อตั้ง

บริษัทฯในเดือนแห่งความรักนี้ จงเริ่มต้นด้วยความสุข ความรักและความสวยงาม พานพบแต่

สิง่ทีด่ทีีส่ดุ รุง่เรอืงสถาพรนะคะ Happy Valentine Day “ขอให้ความรกัของท่านสมาชกิชนะทกุอย่าง

นะคะ”

จากการผูกพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับ

นานาชาติของไทยไม่ว่าจะเป็น บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ�ากัด ผู้จัดงานที่

เรารู ้จักกันดีกับงาน Assembly และงาน Metalex บริษัท ยูบีเอ็ม 

ประเทศไทย จ�ากัด ผู้จัดงาน Entech Pollutec Asia/Pumps& Valve/

Renerable บรษิทั ไฟร์เวร์ิค มเีดยี ประเทศไทย จ�ากดั ผูจ้ดังาน Oil&Gas 

และงาน Medical ล้วนแต่เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมใน 

แนวหน้าของประเทศไทยที่สมาคมฯ ให้ความร่วมมือสนับสนุนการ 

จัดงานอันมีผลต่อการขยายการเผยแพร่และการพัฒนาสมาคมฯ มุ่งสู่

ภาคอุตสาหกรรม

ไปที่กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องถึงความ
รักความห่วงใยการเอาใจใส่ต ่อน้องๆ  
ผู้ด้อยโอกาส เด็กๆ ตัวน้อยๆกว่า 100 ชีวิต
แม้จะรู้ว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง 
ต้องมชีวิีตและความเป็นอยู่ทีถู่กจดัสัดส่วน
อยู่เฉพาะกลุม่ หลายๆ ครัง้ทีเ่ราไปพบพวก
เขา..กลับไม่มีเค้า หรืออะไรที่บอกเราเลย
ว่าเขามีความทุกข์ น้องๆ ที่มูลนิธิบ้านเด็ก
ธรรมรักษ์ เกือบจะ 80 เปอร์เซ็น ไม่มีพ่อแม่ 
ไม่มีบ้านที่อบอุ่น บางคนพ่อแม่ก็จากไป
ด้วยโรคร้ายตัง้แต่ตวัเองยงัไม่ครบปีด้วยและ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ ก็เป็นอีกครั้งที่
สมาคมฯ และกลุม่สมาชิกจะได้ร่วมกนัแบ่งปันน�า้ใจและมอบความ
รักความสุขให้กับพวกเขาและมีสมาชิกผู้มีพระคุณของเราอย่าง 
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จ�ากัด ร่วมมอบสิ่งของและขนมขบเคี้ยวเพื่อ
เป็นก�าลังให้กับน้องๆ ในครั้งนี้ด้วย ส่วนสมาชิกท่านใดที่ต้องการ
จะร่วมบรจิาคหรอืมอบสิง่ให้กบัน้องๆ ทาง Member club กข็อเชญิ
ชวนตดิต่อเข้ามาได้เลยนะคะ สายตรงค่ะ 02-259-9115 หรอื อเีมล์ 
member@tpa.or.th 

อีกสิ่งหนึ่งที่สมาคมฯ มุ ่งหวังเพื่อให ้สมาชิกสมาคมฯ  
ผูป้ระกอบการและภาคธรุกจิขนากลางและขนาดย่อมได้มกีารพฒันา
และปรับตัวให้เข้มแข็งสู่การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่ตลาด
ประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า การปรับปรุงกระบวนการ 
ผลิต การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์กรสู่ความเป็นเลิศใน

การผลิต โดยสมาคมฯ ได้จัดให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกแก่สถาน-
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ประกอบการด้วยระบบ LEAN และมีสมาชิกกว่า 200 โรงงานให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและสามารถเกิดประโยชน์และสามารถปรับปรุง

ประสทิธภิาพการท�างานและลดต้นทนุการผลติได้อย่างเป็นระบบ สมาคมฯ โดยฝ่ายวินจิฉยัและให้ค�าปรกึษาสถานประกอบการได้เปิดรบัสมคัร

โรงงานที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อขอข้อมูลและรับทราบโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ โทรศัพท์ 0 2717 3000 โทรสาร 0 2719 9489-90  

สุดท้ายนี้ Member club ก็มีตารางส�าหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของสมาคมฯ มาฝากกัน 

รางวัลคุณภาพแห่งประเทศไทย (TPA:Thailand Awar 2012)

✤	Thailand 5S Award 2011  ครั้งที่ 10     ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555

✤	Thailand Lean Award 2012 ครั้งที่ 5  ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2555

✤	Thailand Kaizen Award 2012  ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2555

✤	Thailand Quality Prize 20120  ครั้งที่ 29  ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2555

✤	Thailand 5S Award 2012  ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2555

✤	Thailand Quality Prize 20130  ครั้งที่ 30  ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2556

✤	KANO Quality Award 20130  ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2556

✤	Thailand Lean Award 2013  ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2556

หากท่านสมาชิกสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแข่งขัน หรือต้องการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสู่การ

แข่งขัน เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาความสามารถและก้าวย่างสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม 

โทรศัพท์ 0 2717 3000 ต่อ 81

ก่อนจากกัน Member club ก็ขอน�ารูปประทับใจจากการเข้าเยี่ยมชมกิจการของสมาชิก บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จ�ากัด ที่

ให้โอกาสเราน�าสมาชกิ เข้าเยีย่มชมการผลิตกระดาษและระบบบ�าบดัน�า้เสยีล้วนแล้วแต่ค�าว่าคณุภาพ ประสทิธภิาพ สมกบัเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรม จริงๆ ค่ะ ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ส่วนในเดือนมีนาคม 2555 จะพาท่านสมาชิกไปที่ไหน โรงงานอะไรและเมื่อไร Member club จะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบทางอีเมล์ ต่อ

ไปนะคะ

และสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับอีเมล์แจ้งข่าวสาร ซึ่งอาจมีการผิดพลาดด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆ ท่านสามารถยืนยัน

ที่อยู่อีเมล์ล่าสุดของท่านพร้อมทั้งแจ้งความจ�านงเพื่อขอรับข่าวสารทางอีเมล์ได้นะคะ ส่งอีเมล์และข้อความของท่านเข้ามาที่อีเมล์ member@

tpa.or.th 

  

  


