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By Jitrapat Boonchalieo

เยี่ยมชมโรงงานกิจกรรมทัศนศึกษา บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่

ฟรี ! สำ�หรับสม�ชิก ส.ส.ท. 40 ท่�นเท่�นั้นฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์ 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอน�าท่านสมาชิกที่สนใจ 
เข้าร่วม กิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน ในโครงการ “สมาชิกพบ
สมาชิก” ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (TAPB) เป็นบริษัท
ด�าเนินธุรกิจผลิตเบียร์

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (TAPB) ก่อตั้งในประเทศไทย
เมือ่ปี 2536 และได้เริม่ผลติและท�าการตลาดไฮเนเก้นในประเทศไทย 
โดยไฮเนเก้นเป็นเบียร์ พรีเมี่ยมที่ประสบความส�าเร็จสูงสุดใน
ประเทศไทยและทั่วโลก TAPB เป็นผู้ผลิตเบียร์ไฮเนเก้นท่ีใหญ่ที่สุด
ในเอเชีย

นอกจากไฮเนเก้นแล้ว ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ยังผลิต
เบียร์ไทเกอร์ เบียร์เอเชียที่ประสบความส�าเร็จในการส่งออกสูงที่สุด 
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากกว่า 30 รางวัล และ เบียร์เชียร์  
เป็นเบียร์คุณภาพท่ีมาพร้อมกับรสชาตินุ่ม แต่เข้มก�าลังดี จับกลุ่ม 
เป้าหมายผู้ที่นิยมเบียร์คุณภาพสูง ราคากันเองที่คว้ารางวัลรสชาติ
และคุณภาพยอดเยี่ยมจากเวทีนานาชาติมาแล้วหลายรายการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิก ส.ส.ท. ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนิน
ธุรกิจและกระบวนการผลิตของบริษัท

2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น 
ระหว่าง ผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อน�าไปปรับปรุงองค์กรให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น

กรุณากรอกรายละเอียดลงในใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมทัศนศึกษาให้ครบถ้วน หรือ 
Download ใบแจ้งยืนยันที่ www.tpa.or.th และส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2259-9117 หรือ member@tpa.or.th

**สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ร่วมเดินทางจะต้องได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ เท่านั้น
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส�ารองที่นั่งได้ที่  โทรศัพท์ 0-2258-0320-5 ต่อ 1112, 1113, 1115 ติดต่อ คุณลดาวัลย์ คุณศันสนีย์ คุณจิตรภาษณ์ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันท�าการ

ใบแจ้งยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำ�กัด

ชื่อ-สกุล............................................................................. ต�าแหน่ง (โปรดระบุ)......................................................................

หมายเลขสมาชิก.................................. ชื่อบริษัท.....................................................................................................................

โทรศัพท์................................................. โทรสาร.................................................โทรศัพท์มือถือ............................................. 

E-mail.......................................................................... ประกอบธุรกิจประเภท (โปรดระบุ)......................................................

ลงชื่อผู้แจ้ง...............................................(ตัวบรรจง)

                                                                                                                                ........../........../..........

3. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมและสมาชิก

วัน-เวลา-สถานที่

วัน-เวลา :  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555  
   เวลา 11.00-16.00 น.
สถานที่ :  บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จ�ากัด  
   (โรงงาน นนทบุรี)

กำาหนดการ

10.00 น.  ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
   (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยสุขุมวิท 29
10.30 น.  ออกเดินทางสู่ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่  
   จ�ากัด 
13.00 น.  เดินทางถึง บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จ�ากัด  
   (โรงงาน นนทบุรี)
13.10 น.  กล่าวต้อนรับ
13.30 น.  ชม VDO Presentation 
13.45 น.  ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต
15.30 น.  ถาม-ตอบ / กล่าวปิด
16.00 น.  เดินทางกลับ
● กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น  
    (งดสวมรองเท้าแตะ/รองเท้าส้นสูงและกางเกงขาสั้น) 

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

*สมาชิกนิติบุคคล ใช้สิทธิ์ได้ 1 บริษัท/ 1 ท่าน
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ระบบควบคุมก�รวัดภ�คอุตส�หกรรม เพื่อเข้�สู่ม�ตรฐ�นภูมิภ�คอย่�งยั่งยืน

  รับจำ�นวนจำ�กัด 70 ท่�น จองตั้งแต่ 5 ท่�นขึ้นไป  

รับส่วนลดค่�สัมมน� 10% (ภายใน 16 พฤศจิกายน 2555 เท่านั้น)

จัดโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หลักการและเหตุผล

ผลการวดัทีเ่ป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการด้าน
การวดัท่ีก�าหนด เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของเข้าสูม่าตรฐานภมูภิาค 
ของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ เนื่องจากมาตรการลด
ช่องว่างทางการค้าและแรงงานจากการเข้าสู่ AEC ท�าให้ผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม ต้องมมีาตรฐานทีเ่ข้ากนัได้อย่างยัน่ยนื สมาคมส่งเสรมิ
เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุน่) เลง็เหน็ความส�าคญัและประโยชน์ของระบบ
ควบคมุการวดัในภาคอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนื จงึได้จดัการฝึกอบรม
เรื่อง “ระบบควบคุมการวัดภาคอุตสากรรม เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและมีความสนใจในการเข้าสู่
มาตรฐานภมูภิาคได้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจและน�าไปปรบัใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อไป

วิทยากร   

เรืออากาศเอก พิชัย  มะคาทอง
ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและการวัด

วัน เวลา สถานที่

วัน : วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555  
เวลา : 9.00 – 16.30 น. (ระหว่างงานแสดงสินค้า Metalex 2012)
สถานที่ : ห้องสัมมนา MR 211- 212 ศูนย์แสดงสินค้าและการ

ประชุมนานาชาติไบเทค

หัวข้อการบรรยาย

1. ความหมายและความจ�าเป็นของระบบบรหิารหารวดัของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่มาตรฐานภูมิภาคอย่างยั่งยืน

2.  คุณลักษณะเฉพาะของการวัด ตามข้อก�าหนดมาตรฐาน
สากล ในส่วนของข้อก�าหนดเฉพาะของเครื่องมือวัดและข้อก�าหนด
เฉพาะของกระบวนการวัด (กรณีตัวอย่างการก�าหนดข้อก�าหนด
เฉพาะของการวัดด้านมิติ)

3. แนวทางการควบคุมเครื่องมือวัดให้มีมาตรฐานตามข้อ
ก�าหนดขององค์กรสากล โดยมุ่งเน้นความยั่งยืน เช่น การสอบเทียบ 
การทวนสอบ การติดป้ายชี้บ่งสถานะของเครื่องมือวัด

4.  แนวทางในการควบคุมกระบวนการวัด เพือ่เข้าสู่มาตรฐาน
ภูมิภาคและเป็นมาตรฐานสากล  

(กรณศีกึษาการวเิคราะห์สิง่กระทบต่อคณุภาพของผลการวัด)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยาย  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนสามารถเข้าใจ
1.  ความหมายของระบบบรหิารหารวดั ของภาคอตุสาหกรรม

อย่างยั่งยืนได้อย่างถูกต้อง
2.  คุณลักษณะเฉพาะของการวัด ตามข้อก�าหนดมาตรฐาน

สากลได้อย่างถูกต้อง
3. แนวทางการก�าหนด คุณลักษณะเฉพาะของการวัดที่

ต้องการได้อย่างถูกต้อง 
4. แนวทางการควบคุมเครื่องมือวัด ให้มีมาตรฐานตามข้อ

ก�าหนดขององค์กรสากลได้อย่างถูกต้อง
5.  แนวทางในการควบคุมกระบวนการวัด ได้อย่างถูกต้อง 

คุณสมบัติของผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

1.  ผู้บริหาร หน่วยงานอุตสาหกรรม
2.  พนักงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
3.  ผู้ควบคุม และผู้ใช้งานเครื่องมือวัดของหน่วยงาน
4.  ผู้สนใจในเรื่องระบบควบคุมการวัด

อัตราค่าสัมมนา

➲ บุคคลทั่วไป 1,100 บาท / ท่าน  
➲ สมาชิกส.ส.ท. 900 บาท / ท่าน
 (ราคาดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7% + อาหารว่าง + เอกสาร

สัมมนา + บัตรเข้าชมงานฟรี)
ส�ารองที่นั่ง โทรศัพท ์0-2258-0320 5, 0-2259-9160 ต่อ 1914, 

1916 และ 1923  ติดต่อ คุณนิชาภา คุณจิรภาและคุณสุบรรณ์  

สัมมนาพิเศษ
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วิธีชำาระค่าสัมมนา

สั่งจ่ายในนาม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
1. ช�าระค่าลงทะเบยีนโดยโอนเงนิ ชือ่บญัช ี“สมาคมส่งเสรมิ

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”
➠ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่ 172-0-23923-3
➠ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) 
 เลขที่ 009-2-23325-3
วันที่โอน......../......../........จ�านวนเงิน...................บาท  
สาขาต้นทางที่โอน..............................(ต้องระบุ)

2.  ส่งแฟกซ์ ใบ Pay-In มาที่ หมายเลข 0-2259-9117 หรือ 
 0-2258-6440
3.  ไม่รบัช�าระค่าสมัมนาหน้างาน เพือ่ความสะดวกของผูเ้ข้า

ร่วมสัมมนาโปรดช�าระเงินก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์**
4.  ในกรณีที่มีผู้ส�ารองที่นั่งเกินจ�านวนที่สมาคมฯ ก�าหนดไว้

ในหลักสูตร สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส�ารองที่นั่งส�าหรับท่านที่
ช�าระค่าลงทะเบียนก่อน
หมายเหต:ุ เนือ่งจากสมาคมฯ เสยีภาษเีงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 

40 (8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา 

ระบบควบคุมก�รวัดภ�คอุตส�หกรรม เพื่อเข้�สู่ม�ตรฐ�นภูมิภ�คอย่�งยั่งยืน

จัดโดย  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิก�ยน 2555  ระหว่�งเวล� 9.00 – 16.30 น.

ณ ห้องสัมมนา MR211-212  ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมนานาชาติไบเทค

ชื่อบริษัท.......................................................................................................หมายเลขสมาชิก....................................

ที่อยู่ (ส�าหรับออกใบเสร็จ)...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร.....................................................................................

มือถือ..................................................................อีเมล์...............................................................................................

ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมสัมมนา  (จ�านวน.........ท่าน)

(1).................................................................................................ต�าแหน่ง...............................................................

(2).................................................................................................ต�าแหน่ง...............................................................

(3).................................................................................................ต�าแหน่ง...............................................................

(4).................................................................................................ต�าแหน่ง............................................................... 

(5).................................................................................................ต�าแหน่ง...............................................................

(6).................................................................................................ต�าแหน่ง...............................................................

(7).................................................................................................ต�าแหน่ง............................................................... 

(8).................................................................................................ต�าแหน่ง...............................................................

(9).................................................................................................ต�าแหน่ง............................................................... 

(10)...............................................................................................ต�าแหน่ง...............................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้แจ้งยืนยัน (ตัวบรรจง)

                                                                       ต�าแหน่ง...........................................................

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำารองที่นั่งได้ที่   

โทรศัพท์ 0-2258-0320-5, 0-2259-9160 ต่อ 1916 และ 1923  ติดต่อ คุณนิช�ภ� คุณจิรภ� และคุณสุบรรณ์  

หมดเขตส่งใบแจ้งยืนยันภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

=023-00146 = 


