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ถือ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยทีเดียวของสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) หรอื ส.ส.ท. ทีใ่นเดอืนพฤษภาคม

ของทุกปีจะมีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา แถลงงบดุล 
รายรับ-รายจ่าย ต่อสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบความเคลื่อนไหว
และการท�ากจิกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่าน
มา รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ได้
รับทราบ รวมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรม
ใหม่และปรับปรุงกิจกรรมเดิม 

งานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555 เป็นวาระส�าคัญที่จะ
ช่วยให้การด�าเนินงานของสมาคมก้าวไปสูก่ารพฒันาทีไ่ม่หยดุนิง่ โดย
ก�าหนดจดังานจะมขีึน้ในวนัเสาร์ที ่18 พฤษภาคม 2556 นอกจากจะ
เป็นงานประชุมเพือ่สรุปผลการด�าเนินงานตลอดปีท่ีผ่านมาแล้ว ภายใน
งานยงัได้มกีารจดัปาฐกถาพเิศษในหัวข้อ “ค่าเงนิบาทกบัยทุธศาสตร์
การขับเคลื่อนประเทศไทย” โดย ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์  
นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

และที่พลาดไม่ได้เลยส�าหรับสมาชิกสามัญทุกท่าน 1 เสียง 
ของท่านส�าคัญยิ่ง ซึ่งปีนี้สมาชิกสามัญทุกท่านจะได้มีโอกาสเลือก
ตั้งคณะกรรมบริหารสมาคมชุดใหม่และเลือกนายกสมาคมฯ ท่าน
ใหม่อกีครัง้ เนือ่งจาก ผศ.ประยูร เชีย่ววัฒนา นายกสมาคมและคณะ
กรรมการบรหิารได้ครบวาระการท�างาน 2 ปี เช่นเดยีวกนัขอถอืโอกาส
นี้เชิญชวนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและขอ
เชิญชวนสมาชิกสามัญ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมลงคะแนนเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ร่วมดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบ
ต่อไป ตลอดปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ด�าเนิน
กจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ต่อภาคอตุสาหกรรมไทยนานปัการ 
ปี 2555 ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ประสบกับวิกฤต
เศรษฐกิจที่ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลกก็ได้รับวิกฤตนี้เช่น
กัน บวกกับวิกฤตการณ์จากธรรมชาติที่แต่ละประเทศประสบพบเจอ 
หนักบ้าง เบาบ้าง แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ทั่วทุก
มุมโลกเช่นกัน 

ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556

พร้อมเลือกผู้แทนบริหารสมาคม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมรับฟัง
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บริหารงานคุณภาพเข้ามาใช้ในองค์กร สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทย โดยการดึงความสามารถของบุคลากรที่มีความ 
โดดเด่น แตกต่าง ให้เป็นทีมงานช่วยกันพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่าง
ไม่จ�ากัดออกมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์การ

และก้าวส�าคญัอกีก้าวหนึง่ของ ส.ส.ท. นัน่คอื การด�าเนนิงาน
มาเป็นระยะเวลา 40 ปี ในการเป็นผูส่้งเสรมิความรูแ้ละน�าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
สร้างความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ
ให้พร้อมสู่การแข่งขนับนเวทโีลกและถือเป็นความท้าทายและบทบาท
ใหม่ของ ส.ส.ท. ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 40 ปี ในวันท่ี 24 
มกราคม 2556 นอกจากจะเป็นการย�า้ถงึเจตนารมณ์ในการขับเคลือ่น
อุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว นั่นคือ การผลักดันและส่งเสริมภาค
อุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี หรือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่ก�าลังจะมาถึงในปี พ.ศ.2558 ได้มีการจัดเสวนาภายใต้
หัวข้อ “เจาะลึกประเทศไทย...บนเส้นทางประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับประเทศ เพื่อร่วมกัน
เตรียมพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC ไปด้วยกัน

งานเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ 
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท การจัดงานในครั้งนี้ ส.ส.ท. ได้รับ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทส�าคัญต่อโครงสร้างใน
การพฒันาและขบัเคลือ่นความสามารถในการแข่งขนั โดยการเสวนา
จัดเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ บ่ายและค�่า โดยช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก 
Mr.Yasuo Hayashi: Special Advisor of JETRO ดร.วิฑูรย์ สิมะโชค
ดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการเสวนาร่วม โดยได้
รับเกียรติจากคุณพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและคุณสนั่น อังอุบลกุล 
ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยมี
คุณดาริน คล่องอักขระ บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา

และในช่วงค�่าเป็นการเสวนาพิเศษในมุมมองของนักลงทุน 
กับหัวข้อ “AEC กับมุมมองในการลงทุน” โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 
จ�ากัด (มหาชน) คุณยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อ�านวยการ
บริหาร บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) โดยมี 

ตลอดปีท่ีผ่านมา ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและการ
สร้างสรรค์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างผู้ประกอบการ บุคลากร
องค์การ ให้ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป TPA News ฉบับนี้ขอ
สรุปผลงานและกิจกรรมเด่นๆ ในรอบปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา
น�าเสนอแก่สมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างผูป้ระกอบการ บคุลากร องค์การ พร้อมท้ังด�าเนินการจดักจิกรรม
ใหม่เพื่อตอบสนองและรองรับการเจริญเติบโตของตลาดใหม่ มาเริ่ม
ประเดิมเดือนแรกของปีงบประมาณ เมษายน 2555 ส.ส.ท. ได้
สร้างสรรค์นิสิต นักศึกษา ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดในการท�างาน กับการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2555 รอบคัดเลือก ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม
แข่งขัน เพื่อหา 32 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

นอกจากนี้ ส.ส.ท. ได้ร่วมเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิตของ 
ผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง กับ
งาน Thailand Kaizen Award 2012 งาน Thailand Lean Award 2012 
และงาน Thailand 5S Award 201 งานที่ยกระดับการพัฒนา
กระบวนการผลิตขององค์การต่างๆ ด้วยกิจกรรม Kaizen และสร้าง
ก�าไรให้กับองค์การด้วย Lean นอกจากนี้ยังมีงานประกาศผล Thai-
land Quality Prize 2012 และ ปิดท้ายด้วย KANO Quality Award 
2012 เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการน�าระบบ
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ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่ง
ประเทศไทย ให้เกียรติด�าเนินการเสวนา     

และก้าวส�าคญัของการเตรยีมพร้อมรบัมอืการเปิดตลาดการ
ค้าเสรีที่ก�าลังจะมาถึง คือ การให้ความรู้กับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั สร้างความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ
และอุตสาหกรรมของประเทศ พร้อมก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีสากล 

กจิกรรมทีก่ล่าวมาข้างต้น เป็นเพยีงกจิกรรมส่วนหนึง่ทีส่มาคมฯ 
จดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาหน่วยงาน องค์กรและภาคอตุสาหกรรม
ต่างๆ แต่กิจกรรมที่ทางสมาคมฯ ด�าเนินการอยู่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้  
ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ การ
เยี่ยมชมโรงงาน การปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมสัมมนาหัวข้อ
ต่างๆ ที่จัดให้กับสมาชิกสมาคม หรือภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึง
หลักสูตรเรียนภาษา หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และสิ่งพิมพ์ทั้งใน
รปูแบบต�ารา หนงัสอืเล่ม หนงัสอืแปล วารสารต่างๆ ทีค่ดัสรรออกมา
ให้บริการกับสมาชิก หรือแม้แต่กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
สาธารณกศุลทัง้หลายการเชญิชวนสมาชกิร่วมบรจิาคเงนิและสิง่ของ
แด่ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน�้าพุ เป็นต้น

กจิกรรมเหล่านีไ้ด้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด เพือ่
พัฒนาองค์กร ภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนสังคมโดยรวม มาร่วม
รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก้าวไปกับเราในการประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 2555 ร่วมรับฟังการรายงานผลการด�าเนินงานของ
สมาคมในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมใหม่และพัฒนากิจกรรมเดิม อีกทั้งสมาชิกสามัญทุก
ท่านจะได้มโีอกาสเลอืกตัง้คณะกรรมบรหิารสมาคมชดุใหม่และเลอืก
นายกสมาคมฯ ท่านใหม่ เข้ามาบรหิารสมาคมฯ พร้อมรบัฟังปาฐกถา
พเิศษในหวัข้อ “ค่าเงนิบาทกับยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนประเทศไทย” 
โดย ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมแสดงความคดิเหน็ ร่วมลงคะแนนเลอืกผูม้คีวามรูค้วาม
สามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ให้เจริญ
ก้าวหน้าสืบต่อไปในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 
11.00-17.00 น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
ซ.พัฒนาการ 18 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 22580320-5

ก�าหนดการประชุมและปฐกถาพิเศษ 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 (ครั้งที่ 41)

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556
11.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่   
    และปาฐกถาพิเศษ
11.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ประธานกล่าวเปิดปาฐกถาพิเศษ
    ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ค่าเงิน บาทกับ 
    ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย”
    โดย  ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ 
    นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัย 
    เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
14.00-14.15 น. ตอบข้อซักถาม
15.00-15.20 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.20-17.00 น.  ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีและเลือกตั้ง 
    คณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 (ครั้งที่ 41)
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555 
 (ครั้งที่ 40)
2. รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายของนายกสมาคม
3. รายงานผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ ที่ผ่านมาในรอบ
 ปี 2555 และกิจกรรมใหม่ปี 2556
4. รายงานความคืบหน้าของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
5.  แจ้งเพื่อทราบ
6.  รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.  รับรองงบดุล ประจ�าปี 2555
8.  พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน
9.  พิจารณาแก้ไขกฎข้อบังคับสมาคมฯ (ถ้ามี)
10.  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
11.  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)




