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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ในเดอืนเมษายน เดอืนท่ีวารสาร TPA News วารสาร
ของสมาชกิ ส.ส.ท. เข้าสู่ปีท่ี 16 ฉบบัที ่196 เป็นเดอืน

แห่งความหรรษา เริงร่าสุดๆ หลังจากที่เราได้ฉลองปีใหม่ฝรั่ง ปีใหม่จีน จนถึง
เดือนนี้ปีใหม่ไทยและขอสวัสดีปีใหม่นะคะ สมาชิก ส.ส.ท. ทุกๆ ท่าน เราจะได้
พบกับเทศกาลส�าคัญ ในวันสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและพบกับ
สีสันที่สดใส พบกับรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความสุข สุขที่ได้พักผ่อนในวันหยุดยาว สุขจาก
การท�าบุญ สร้างกุศลตามประเพณี ต่างๆ มากมาย เช่น ท�าบุญตักบาตร สรงน�้าพระ ประเพณี
ประกวดนางสงกรานต์ 

ประเพณรีดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่และแน่นอนว่าประเพณสีงกรานต์
จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสนุกสนาน ที่สมาคมฯ และหากท่าน
สมาชิกสนใจ หรือยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปเล่นน�้าสงกรานต์ที่ไหน 
Member club กข็อเชญิชวนสมาชกิ ส.ส.ท. เข้าร่วมกจิกรรมสงกรานต์
กันได้นะคะ ติดตามข่าวสารได้ทางโทรศัทพ์ หรืออีเมล์ หรือที่เว็บไซต์ 
ของสมาคมฯ ได้ตลอดนะค่ะ

ก่อนเรามาเริม่ต้นกจิกรรมในปีงบประมาณใหม่ Member club 
ขอหยิบยกเอากิจกรรมท่ีน่าสนใจท่ีผ่านมาเป็นการทบทวนภาพแห่ง
ความประทับใจในสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกที่มีต่อสมาคมฯ ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ 2 รายการ (จากหลากหลายกิจกรรมตลอด
ปีที่สรรสร้างให้กับสมาชิก) กันดีกว่าคะ

1) กจิกรรมศกึษาดงูาน นับว่าเป็นกิจกรรมท่ีสมาชกิให้ความ
สนใจและให้ความร่วมมืออย่างดี มีสมาชิก ส.ส.ท. ระดับผู้บริหารเข้า
ร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ อย่างต่อเน่ือง ท�าให้กิจกรรมประสบความ
ส�าเรจ็อย่างมาก โดยสมาคมฯ จะน�าสมาชกิ กลุม่วไีอพ ีไปศกึษาดงูาน

ด้านคุณภาพ ด้านการผลิตและด้านการ
บรหิารจดัการและไฮไลท์ ต่างๆ ทีน่่าสนใจ 
น่าศึกษาและสมาชิกสามารถเก็บเก่ียว
ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นและได้แลก-
เปลี่ยนในการเยี่ยมชมฯ มาปรับใช้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับ
ท่านสมาชิกท่านใดที่คิดว่ายังไม่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมนี้และมีความสนใจในครั้ง
ต่อๆ ไป ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด หรือที่
อีเมล์ member@tpa.or.th 

 

23 สิงหาคม 2555 กิจกรรมเยี่ยมโรงงาน บมจ.ไทยรุ่งยู- 
เนี่ยนคาร์ น�าคณะสมาชิก ส.ส.ท. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการ
ออกแบบวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ ออกแบบแม่พมิพ์และอปุกรณ์จบั
ยึดในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และประกอบรถยนต์ โดย
มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง สมาชิกนิติบุคคล 
สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ รวม 40 ท่าน
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16 พฤศจิกายน 2555 เข้าเยีย่มชมโรงงาน บรษิทั ไทยเอเชีย 
แปซิฟิค บริวเวอรี่ จ�ากัด จ.นนทบุร ี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน
กระบวนการผลิต การบ�าบัดน�้า มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้ง สมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ 
รวม 40 ท่าน

14 มีนาคม 2556 เข้าเยี่ยม สายออกบัตรธนาคาร ธนาคาร
แห่งประเทศไทย โรงพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทย จ.นครปฐม  
เยีย่มชมและศกึษาดงูานด้านการผลติ กระบวนการออกแบบ การพมิพ์
ธนบัตร มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง สมาชิก
นิติบุคคล สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ รวม 40 ท่าน

2) กิจกรรม CSR ที่หลายๆ องค์กรชั้นน�าไม่ควรมองข้าม 
หลากหลายกิจกรรมของสมาคมฯ หากมองกันอย่างเจาะลึกแล้วล้วน
แต่มุ ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของสังคมเริ่มตั้งแต่ภาคบุคคล สู ่ภาค
อุตสาหกรรม ดังปณิธานที่ว่า ส.ส.ท. เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐาน
เศรษฐกิจ 

เมือ่วันที ่13-14 ตุลาคม 2555 สมาคมและสมาชิก ส.ส.ท. ร่วม
มอืร่วมแรงในการปลกูป่า สร้างฝ่ายชะลอน�า้และท�าโป่งเทยีมเพือ่เป็น
อาหารสัตว์ สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
สลักพระ หน่วยพิทักษ์ป่าผาลาด จ.กาญจนบุรี ด้วยบรรยากาศแห่ง
ความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างประโยชน์ ทดแทนสิ่งแวดล้อม
และสังคม

ภาพแห่งความประทับใจคงยังไม่เพียงพอนะค่ะ member 
club เราเลยจะขอน�าข้อความของสมาชิกที่มีความประทับใจและ
ความภาคภูมิใจต่อการเข้ามาเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
กับสมาชิกมาร่วมบอกกว่ากันนะคะ

1) คุณสุทธิดา รวยอริยทรัพย์ สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้ 
ส่งอีเมล์เข้ามาขอบคุณสมาคมฯ ดังนี้

“ต้องขอบคุณทาง TPA ทมี ทีจั่ดกิจกรรมดีๆ แบบนีน้ะคะ ดแูล
ดีมากๆ (อิ่มตลอดทางเลย^^) และต้องขอขอบคุณทางบริษัท ที่
อนญุาตให้พวกเราเข้าเย่ียมชมโรงงาน น่าช่ืนชมโรงงานของคนไทยนะ
คะ และทางบริษัทก็ให้ข้อมูลดีๆ มาเยอะ ได้สาระความรู้ ได้ประโยชน์ 
มีไอเดียมาสานต่อมากมายเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ   

ปล. รู้สึกคุ้มค่ามากเลยที่สมัครเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพ ทั้ง
ได้ส่วนลดเรียนภาษาญี่ปุ่นและได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้
ค่ะ”

2) คุณกฤษดา มาสมบูรณ์  ผู้บริหารบริษัท ซีบีแทค จ�ากัด  
ผู้ผลิตชิ้นส่วนฉนวนส�าหรับเครื่องปรับอากาศ

“ชื่นชมทีมงานทุกท่านครับ ขอบคุณครับ”
3) คุณอุบล จิระมงคล สมาชิกสามัญตลอดชีพ
“เอาใจใส่ดีมากเมื่อเทียบกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ม ี

การติดต่อ มีกิจกรรมออกมาอย่างต่อเนื่องให้สมาชิกได้ร่วมเยอะ  
ไปอเมริกา ไปอังกฤษ กลับมาไทยก็ไม่เห็นจะมีความต่อเนื่องอะไร 
แต่ ส.ส.ท. ท�าให้รู้สึกว่าการไปญี่ปุ่นกลับมาแล้วมีประโยชน์มีความ
ต่อเนื่องค่ะ”

แม้จะเป็นเพียงความคิดเห็นในบางส่วนจากอีกมากมายที่
สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะเข้ามา ทุกอย่างเราน้อม
รบัและรบัว่าจะมุง่สร้างเสรมิและสร้างสรรค์สิง่ดีๆ  ให้กบัสมาชกิตลอด
ไปและขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านที่ให้โอกาส พบ
กันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
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