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สวัสดี

ค่ะท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติและสุขสันต์วนั เกิด ส�ำหรับ
ท่านสมาชิกที่มีวันครบรอบวันเกิดในเดือนมิถุนายนนี้
อายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะ สิง่ ส�ำคัญอยูท่ ใี่ จเรา ขอให้สขุ กาย สุขใจ อายุยนื ยาว
ปรารถนาสิ่งใด กระท�ำสิ่งใดขอให้ส�ำเร็จสมหวัง ทุกประการนะคะ
“Keep Walking” ไม่ว่าโลกจะหมุนไปอย่างไร ช้าหรือเร็ว ส�ำคัญที่ตัวเรา
ต้อง “พร้อม” อยู่ตลอด อย่าหยุดที่จะค้าหาประสบการณ์ใหม่ๆ เตรียมตัวพร้อมส�ำหรับ
โอกาสดีๆ ทีจ่ ะมีเข้ามา @Member Club ใคร่ขอน�ำท่านสมาชิกเรียนรูโ้ อกาสพิเศษจากกิจกรรม
ที่น่าสนใจในเดือนมิถุนายน 2555 ดังนี้ค่ะ

วันที่ 6-9 มิถุนายน 2555 (เวลา 1000-19.00 น.) ไปเยี่ยม
ชมบูธและร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมฯกันนะคะ ในงานแสดง
สินค้าและเทคโนโลยี 4 งานใหญ่ คือ RE ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ด้านพลังงาน / งาน EP เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้าน Pollution Control & waste water management / งาน PV เกี่ยวกับระบบปั้ม
วาล์ว และ งาน BX เกี่ยวกับระบบหม้อไอน�้ำและอุปกรณ์ ณ ศูนย์
แสดงสินค้าไบเทค บางนา
เชื่อว่าเป็นงานที่ตอบรับกระแสบ้านเราอย่างมาก ที่ไม่
อยากให้ ค นไทยละเลย หรื อ หั น มาเยี ย วยาดู แ ลรั ก ษาสภาพ
แวดล้อมบ้านเราให้มากขึน้ อีกทัง้ มีการจัดสัมมนาพิเศษมากมาย
ที่ผู้สนใจเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องพลังงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องระบบการจัดการน�้ำของ
ประเทศไทย
วันที่ 13-16 มิถุนายน 2555 (เวลา 10.00-19.00 น.)
ProPak Asia 2012 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
บรรจุภัณฑ์-อาหาร ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา พบกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และเครือ่ งจักรใหม่ๆ กว่า 1,800 ยีห่ อ้ ดัง Member
club ก็ขอเรียนเชิญท่านไปอัพเดท อาหารตา อาหารสมองกันได้
ในวันดังกล่าวและอย่าลืมแวะเวียนไปเยี่ยมชมบูธสมาคมฯ กัน
นะคะ
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วันที่ 21-24 มิถุนายน 2555
(เวลา 10.00-19.00 น.) สมาคมฯ ร่วม
ออกบูธงานแสดงสินค้าด้านชิน้ ส่วนและ
อุปกรณ์ ในงาน Assembly 2012 และ
งาน Manufacturing Expo 2012 งาน
มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
สนั บ สนุ น ณ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า ไบเทค
บางนา นอกจากสมาคมฯ จะได้นำ� กิจกรรม
ด้านต่างๆ เสนอแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมแล้วนั้น ยังได้ร่วมจัดสัมมนา
พิเศษให้แก่สมาชิกและท่านที่สนใจได้รับความรู้อีกด้วยเช่นกัน
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 สมาคมฯ จัดสัมมนาพิเศษหัวข้อ การ
ลดต้นทุนการผลิตเพื่อการสร้างก�ำไรในระยะยาวโดยใช้ Lean
Technique บรรยายโดยวิทยากรผูม้ ากประสบการณ์และมีความ
เชีย่ วชาญด้านวินจิ ฉัยและแก้ปญ
ั หาต่างๆ ภายในโรงงาน ส�ำรอง
ที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 0 2258 0320-5ต่อ 1916

June 2012 No. 186
●

6

TPA news
@ Member Club
ย�้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะ เพราะอาจมีสมาชิกบางท่าน
อาจอยากจะอัพเดทสิทธิประโยชน์
ซึง่ @Member club เองก็ปรารถนาเหลือเกินทีจ่ ะให้ทา่ น
สมาชิกได้ใช้สทิ ธิเหล่านีแ้ ละนีค่ อื สิง่ ทีท่ า่ นจะได้รบั ตลอดระยะ
เวลาการเป็นสมาชิก ส.ส.ท. ค่ะ
1) ฟรี! วารสาร TPA News จ�ำนวน 12 ฉบับ (E-magazine) ส�ำหรับสมาชิกทุกประเภท
2) ฟรี! วารสาร Technology Promotion & InnoMag
จ�ำนวน 6 ฉบับ (E-magazine) เฉพาะสมาชิกนิติบุคคล (จด
ทะเบียนการค้านิติบุคคล) เท่านั้น
3) ส่วนลดพิเศษ 15% ส�ำหรับสิ่งพิมพ์ ของส�ำนักพิมพ์
ส.ส.ท.
4) ส่วนลดพิเศษ 10-15% จองหลักสูตรอบรมสัมมนา ใน
หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมฯ
5) ส่ ว นลดหลั ก สู ต รเที ย บโอนการศึ ก ษาทางไกล
มหาวิทยาลัยซันโนร่วมกับสมาคมฯ
6) ส่วนลดพิเศษ 10-15% จองหลักสูตรภาษาต่างๆ กับ
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม (ทั้งที่สาขาศูนย์การค้าเซียรังสิต
และสุขุมวิท 29)
7) รับบริการฟรี! ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)
ส�ำนักงานพัฒนาการซอย 18
8) สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ในทุกๆ
กิจกรรม ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ เช่น
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8.1) ฟรี ! กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาเยี่ ย มชมโรงงาน
อุตสาหกรรมชั้นน�ำของประเทศจ�ำนวน 3 ครั้ง/ปี
8.2) ฟรี! และราคาพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาพิเศษ
ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด
8.3) กิจกรรมร่วมสร้างจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง เช่น กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
กิจกรรมร่วมแบ่งปันน�ำ้ ใจผูป้ ว่ ยติดเชือ้ กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระ
สบภัยฯ เป็นต้น
8.4) รับของช�ำร่วยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
8.5) ส่วนลดพิเศษ 20-50% กับบริการของเครือข่ายที่
ร่วมโครงการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล กว่า
50 แห่ง
สุดท้ายอาจมีสิ่งที่เรายังไม่รู้ถึงความต้องการทั้งหมด
ของท่านสมาชิก ดังนั้น หากท่านสมาชิกเห็นว่ายังมีข้อเสนอ
แนะดีๆ ท่านสามารถแนะน�ำเข้ามาได้ตลอดเวลา ที่อีเมล์
member@tpa.or.th เราพร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นของ
ท่านสมาชิกและพร้อมจะปรับปรุงและแสวงหาสิทธิประโยชน์
ดีๆ มามอบให้กบั ท่านสมาชิกอยูเ่ สมอ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ติดต่อแผนกสมาชิกสัมพันธ์ฯ โทรศัพท์ 0 2259 9115
อีเมล์ member@tpa.or.th หรือ Facebook: Tpa Member

