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ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ถือ
เป ็นธรรมเนียมปฏิบัติ เลยทีเดียวของสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) หรอื ส.ส.ท. ทีใ่นเดอืนพฤษภาคมของ

ทกุปีจะมกีารจดังานประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
สรปุผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา แถลงงบดลุ รายรบั-รายจ่าย ต่อสมาชกิ
สมาคมสมาคมฯ ได้รบัทราบความเคลือ่นไหวและการท�ากจิกรรม
ต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา รวม
ท้ังการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ให้กับสมาชิกของสมา
คมฯ ได้รับทราบ รวมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อ
ใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่และปรับปรุง
กิจกรรมเดิม 

งานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 
2555 เป็นวาระส�าคัญที่จะช่วยให้การด�าเนิน
งานของสมาคมก้าวไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุด
นิง่ โดยก�าหนดจดังานจะมข้ึีนในวนัเสาร์ท่ี 26 
พฤษภาคม 2555 นอกจากจะเป็นงานประชมุเพือ่
สรุปผลการด�าเนนิตลอดปีทีผ่่านมาแล้ว ภายในงาน
ยงัได้มกีารจดัสมัมนาพเิศษเรือ่ง “กระดาษแผ่นเดยีว 
สุดยอดแผนธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณฤทธิ์  ธีระ
โกเมน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำากัด มาเป็น
วิทยากร เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก ส.ส.ท. ใน
การสร้างธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ 

ปีที่
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

พร้อมก้าวเข้าสู่

40
ตลอดปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ด�าเนิน

กจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ต่อภาคอตุสาหกรรมไทยนานัปการ 
ปี 2554 ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายองค์กร รวมไปถึงสมาชิกของ
สมาคมฯ หลายหน่วยงาน ต่างประสบภยัธรรมชาตทิีร่นุแรงท่ีสุดน่ันคอื 

วกิฤตมหาอทุกภยั ทีท่�าให้หลายธุรกิจ หลายหน่วยงาน หลายนคิม
อุตสาหกรรม รวมทั้งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง 

ต่างๆ จมอยูใ่นน�า้นานนบัเดอืน ท�าให้ธรุกจิ เศรษฐกิจ
ทีเ่สยีหายอย่างมหาศาล และไม่เพยีงแต่ประเทศ-

ไทยเท่านั้น ก่อนหน้านี้หลายประเทศก็ได้รับภัย
ธรรมชาติเช่นเดียวกัน อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น
ที่ประสบกับภัยสึนามิ ที่ถาโถมเข้าสู่ประเทศ
ญี่ปุ่นหลายเมือง กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้ง
ยิ่งใหญ่ แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ที่ประสบจะหนัก

หนาสาหัสเพียงใด ทั้งประเทศไทย ประเทศ
ญี่ปุ่น และอีกหลายๆ ประเทศต่างได้รับน�้าใจ

ไมตรีจากหลายๆ ประเทศทั่วโลกที่ได้ให้ความช่วย
เหลือ  

และด้วยวิกฤตภัยธรรมชาตทิีก่ล่าวมาข้างต้น ส.ส.ท. 
ในฐานะองค์กรที่ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้
นิง่นอนใจ จากเหตกุารณ์โศกนาฏกรรมคร้ังยิง่ใหญ่ของประเทศญีปุ่น่ 
ทีถ่กูคลืน่ยกัษ์สกึนามถิล่ม เราในฐานะตวัแทนขององค์กรทีด่�าเนินการ
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ก่อตั้งและได้รับความช่วยเหลือมาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ได้เป็นหน่วยงาน
กลางร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สมาคมศิษย์เก่า ABK & 
AOTS (ประเทศไทย) สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดตั้งโครงการ “ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในญี่ปุ ่น” เป็นศูนย์กลาง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และสร้างเครือข่ายเพื่อระดม
ความช่วยเหลอืไปยงัผูป้ระสบภัยในญ่ีปุ่นโดยเรว็ทีส่ดุ โดยได้เปิดบญัชี
รบับรจิาคเงนิเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย ช่ือบัญชี “เงนิบรจิาคช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น กับ ส.ส.ท.” เลขที่บัญชี 172-0-94526-8 บัญชี
สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 

นอกจากเปิดบญัชรีบับรจิาคแล้ว ส.ส.ท. ยงัร่วมท�ากจิกรรมกับ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อน�ารายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยังมี
อาจารย์ นักเรียน จากจังหวัดระยอง ได้ท�ากิจกรรมด้วยการออกรับ
บรจิาคเงนิเพือ่น�ามาสบทบกับทาง  ส.ส.ท. ในการน�าไปบรจิาคเพือ่ช่วย
เหลือผู้ประสบภัยเช่นกัน 

จากกิจกรรมทั้งหมดที่ทาง ส.ส.ท. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 
ตัวแทนจาก ส.ส.ท. และหน่วยงานเครือข่ายร่วมมอบเงินบริจาค จาก
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น กับ ส.ส.ท. ซึ่งได้รับบริจาคมา
จาก บรษิทั หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทัว่ประเทศ พร้อมทัง้ประชาชนทัว่ไป
ที่มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือ จำานวน 3.5 ล้านบาท และ ส.ส.ท. ร่วม
สมทบอีกจำานวน 1.5 ล้านบาท มอบ แด่ ฯพณฯ นายเซอิจิ โคจิมะ 
เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น ประจำาประเทศไทย เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 
5,000,000 บาท 

และเมื่อประเทศไทยเองประสบกับภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ  
มหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดของประเทศไทยที่หลายจัดหวัดถูกน�้าท่วม
อย่างหนัก เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ สมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ  
หลายท่าน หลายหน่วยงาน ได้ระดมก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์และสิ่งของ 
เพื่อน�าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัย โดยรวบรวมสิ่งของ อาหาร 
เคร่ืองอปุโภค บรโิภค ต่างๆ ไปร่วมกนับรจิาคให้กบัพีน้่องถงึพืน้ทีป่ระสบ
อุทกภัยกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยฟื้นฟูและเยียวยา 
ภาคอุตสาหกรรม ด้วยบริการพิเศษที่ได้จัดท�าขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้รับการ
ตอบรับจากผู้ประกอบการที่ประสบอุกทกภัยขอรับการฟื้นฟ ู

นอกจากนี้ ส.ส.ท. ยังได้เป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตรของ 
บริษัท ทีวีบูรพา จำากัด เข้าร่วมโครงการ ๑ ต่อ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน�้าลด เพื่อซ่อมแซม ฟื้นฟู อาคาร 
บ้านเรือน จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น ฟื้นฟูอาชีพ ความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพ กาย ใจ และเรื่องอื่นๆ ตาม
ความเสียหายเกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ของครอบครัวผู้ประสบภัย และ
ได้ด�าเนินการเข้าร่วมฟื้นฟูและสนับสนุนโรงเรียนทางด้านหนังสือส่ง
เสริมทักษะความรู้ฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาคมฯ มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ ภาย
ใต้โครงการห้องสมดุสูช่มุชน อกีทัง้เป็นการเผยแพร่องค์กรในฐานะที่
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยการร่วมฟื้นฟูโรงเรียน 2 แห่ง ในพื้นที่ 
จ.ชัยนาท (โรงเรียนวัดโคกเข็มและโรงเรียนวัดมะปราง) และอีก 1 แห่ง 
โรงเรียนวัดจ�าปาหล่อ ในพื้นที่ จ.อ่างทอง 

และยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและก�าลังฟื้นตัว ทุกธุรกิจ
จ�าเป็นต้องกระตุน้ให้เกดิความรเิริม่สร้างสรรค์ในการอยู่รอดและเตบิโต 
องค์กรที่มีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมเพิ่ม
ขดีความสามารถทัง้บคุลากรและองค์กรย่อมเอาชนะองค์กรท่ีท�าแต่สิง่
เก่าซ�้าแล้วซ�้าเล่า บริษัทที่มีผลประกอบการอันเป็นเลิศล้วนแต่มีความ
สามารถในการสร้างนวตักรรมทีร่วดเรว็มปีระสทิธผิลตัง้แต่ขัน้ตอนการ
สร้างความคดิใหม่ไปจนถงึการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่สูต่ลาดด้วยความ

ส�าเร็จ ตลอดปีที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและการ
สร้างสรรค์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างผู้ประกอบการ บุคลากร 
องค์การ ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมรับกับการเติบโตอย่างยั่งยืน 

นอกจากความช่วยเหลอืทีก่ล่าวมาข้างต้น ตลอดปี 2554 ทีผ่่าน
มาเราได้ร่วมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างและ
ยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิต ของผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง กับงาน Thailand Kaizen Award 
2011 งาน Thailand Lean Award 2011 และงาน Thailand 5S Award 
2011 งานทีย่กระดบัการพฒันากระบวนการผลติขององค์การต่างๆ ด้วย
กิจกรรม Kaizen และสร้างก�าไรให้กับองค์การด้วย Lean นอกจากนี้ยัง
มีงานประกาศผล Thailand Quality Prize 2011 และ KANO Quality 
Award 2011 เพ่ือเสรมิสร้างองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืด้วยการน�าระบบ
บริหารงานคุณภาพเข้ามาใช้ในองค์กร สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทย โดยการดึงความสามารถของบุคลากรที่มีความ 
โดดเด่น แตกต่าง ให้เป็นทมีงานช่วยกนัพัฒนาศกัยภาพทีม่อียูอ่ย่างไม่
จ�ากัดออกมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์การ

กจิกรรมทีก่ล่าวมาข้างต้น เป็นเพยีงกจิกรรมส่วนหนึง่ทีส่มาคมฯ 
จัดข้ึนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน องค์กรและภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ แต่กิจกรรมที่ทางสมาคมฯ ด�าเนินการอยู่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมี
กิจกรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท  
ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา มาร่วมแข่งขัน 
ประลองความสามารถทางด้านหุน่ยนต์ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  กจิกรรม
สมาชิกสัมพันธ์ การเยี่ยมชมโรงงาน การปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 
กิจกรรมสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่จัดให้กับสมาชิกสมาคม หรือภาค
อุตสาหกรรม รวมไปถึงหลักสูตรเรียนภาษา หลักสูตรการฝึกอบรม
ต่างๆ และสิง่พมิพ์ทัง้ในรปูแบบตำารา หนงัสอืเล่ม หนงัสอืแปล วารสาร
ต่างๆ ทีค่ดัสรรออกมาให้บรกิารกับสมาชกิ หรอืแม้แต่กิจกรรมอนัเป็น
สาธารณ-ประโยชน์ สาธารณกุศลทั้งหลาย การเชิญชวนสมาชิกร่วม
บรจิาคเงินและสิง่ของแด่ผู้ตดิเชือ้และผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทนำา้พ ุ
เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพ่ือ
พัฒนาองค์กร ภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนสังคมโดยรวม 

มาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 
ร่วมไปกับเราในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555 ร่วมรับฟังการ
รายงานผลการดำาเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมท้ัง
เปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่และพัฒนา
กิจกรรมเดิม พร้อมรับฟังสัมมนาพิเศษ “กระดาษแผ่นเดียว สุดยอด
แผนธุรกจิ” ในวนัเสาร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.00-17.00 
น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 
18 หรอืสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ท่ี โทรศพัท์ 0 2258 0320-5 ต่อ 1112 
และ 1115 


