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By Jitrapat Boonchalieo

ตลอด
ปีทีผ่่านมาเราได้พบปะ ได้เรยีนรู ้ ได้รบัรูใ้นหลายๆ 

สิง่ทีเ่ข้ามาในชวีติของเรา มทีัง้ดีและไม่ดี มากบ้าง

น้อยบ้างแตกต่างกันไป ท้ังในเรือ่งชวีติ เรือ่งการงานและอกีหลากหลายด้านและ

นีก่เ็ป็นเดอืนสดุท้ายแห่งปีแล้ว หากจะคดิทบทวนในสิง่ทีผ่่านมาเพือ่เป็นบทเรยีน

แล้วล่ะก ็เราจะรูว่้าเวลาน้ันหมนุไปตลอดเวลา อย่างรวดเรว็ เวลานัน้น้อยลงตลอด

เวลา ทกุอย่างมเีวลาของมนั การท่ีเรามทุีกวนัท่ีไม่ประมาท มทีกุวันให้เป็นวันทีดี่ทีส่ดุถอืเป็น

เรือ่งดแีละควรยดึถือปฏิบตัท่ีิจะสร้างความดไีว้เพือ่ประโยชน์ต่อตัวเรา ต่อเพือ่นมนษุย์ 

สามญั วิสามญั และนติิบคุคลได้ให้ความ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าเยี่ยมชม

โรงงานผลิตกะทิชาวเกาะและร่วมแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับระบบการ

จดัการ โรงงาน การตลาดและการส่งออก

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด

วันพธุที ่30 ตุลาคม 2556 สมาชกิ 

ส.ส.ท. ร่วมให้ความสนใจทัศนศึกษา

กระบวนการผลิต การพฒันาอย่างไม่หยุดย้ัง 

จนก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมอาหารทีรู่จ้กัอย่าง

แพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เผลอแป๊ป! เดยีว กส็ิน้ปีแล้วค่ะท่านสมาชกิ อาจมหีลายอย่าง

ที่เราได้ท�า และอาจมีอีกหลายอย่างที่เราอยากท�าแล้วยังไม่ได้ลงมือ

ท�า member club ก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการตั้งสติ เดือนแห่ง

การระลึกในสิ่งที่ท�ามาตลอดทั้งปี หากสิ่งที่ผิดพลาด หากสิ่งใดที่ยัง

ไม่ได้ท�าแน่นอนว่าขอให้ต้นปีใหม่ที่มาถึงนี้เป็นเดือนแห่งการต้ังต้น

ของการปรับปรุงตัวเอง และตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่ และพยายาม

ท�าให้ได้ในสิง่ทีมุ่ง่หวงัถงึแม้ว่าระหว่างทางเราจะพบเจออปุสรรคมาก

น้อยเพยีงใดกจ็งอย่าย่อท้อและจงไปให้ถงึเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ member 

club ขอเป็นก�าลังใจ รวมทั้งจะคอยเป็นก�าลังใจช่วยและสนับสนุน

ท่านสมาชิกจนสุดความสามารถ อีกทั้งจะพยายามสร้างสรรค์กิจกร

รมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับท่านสมาชิกตลอดไป

สรุปกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ที่ผ่านมา (ปี 2556)

และก�าลังด�าเนินต่อไป

ประเภทกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

โรงงานผลิตธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ส.ส.ท. ได้น�าสมาชิกผู้ทรง

เกียรติเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และระบบการออกแบบธนบัตร 

ระบบการบรหิารจดัการ และตลอดจนการเรยีนรูเ้ก่ียวกับววิฒันาการ

ของธนบัตรไทย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 สมาชิก ส.ส.ท. ทั้งสมาชิก
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ร่วมแบ่งปันน�้าใจเพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ 

ณ บ้านธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้าพุ จ.ลพบุรี

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมส�าหรับท่านสมาชิกที่

ปรารถนาจะร่วมท�าบุญ บริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ที่จ�าเป็นส�าหรับ

เด็กทีติ่ดเชือ้แบะเด็กก�าพร้าทีอ่ยู่ในการดูแลของมลูนธิบ้ิานธรรมรกัษ์ 

วัดพระบาทน�า้พ ุร่วมบรจิาคและร่วมเล้ียงอาหารกลางวันส�าหรบัเดก็

เล็ก ร่วมท�ากิจกรรมและมอบความรักในวันแห่งความรัก

ส�าหรบัท่านสมาชกิทีย่งัไม่มโีอกาสได้เข้าร่วมกจิกรรมกับทาง

สมาคมฯ เลย member club อยากลองให้ท่านหาเวลาเข้าร่วม

กจิกรรมกบัเราได้ในทกุๆ ครัง้ทีท่่านได้รบัข่าวสารเชญิชวน หรอืได้แจ้ง

ไป โดยท่านอาจได้รับข่าวสารที่จัดส่งโดยทางสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย

ช่องทางที่สามารถเข้าถึงท่านสมาชิกได้ทั้งโทรสาร โทรศัพท์ สื่อ

ออนไลน์ เช่นอีเมล์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ไลน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารTPA 

News หรือ Direct mail หรือจดหมายที่ส่งให้กับท่าน ไม่ว่าโดยทาง

ใดทางหนึ่งนั้น เรายังแจ้งข่าวสารถึงท่านสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็น

ระยะ หากจะมีผิดพลาด หรือตกหล่นไปบ้างก็คงเป็นในส่วนข่าวสาร

ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง member club อยากจะเชิญชวนให้ส่งข้อมูล

มาอัพเดทกันเรื่อยๆ หรือสิ่งที่สมาชิกเคยได้รับการปฏิบัติอยู่แต่การ 

ได้รับขาดหาย ขาดช่วงไปสมาชิกสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้ 

ตลอดเวลา ด้วยความรักและปรารถนาดีส�าหรับสมาชิก ส.ส.ท. ทาง

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาดผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิก

พร้อมน้อมรับค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อท่าน

สมาชิกและสมาคมฯ และร่วมมือเพื่อพัฒนา ส.ส.ท. ร่วมกันในการ

สร้างความเข้มแข็งสู่องค์กรชั้นน�าอาเซียนต่อไป

ประเภทกิจกรรมร่วมสร้าง CSR 

ร่วมกับสมาชิก ส.ส.ท. 

รวมพลังคนอาสา ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 – วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 

สมาชิก ส.ส.ท. ร่วมกิจกรรมสร้างฝาย สร้างป่า รักษ์ต้นน�้า กับคน

ชุมชน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้วย จ.สุพรรณบุรี บนพื้นที่ 2 ไร่

ในพื้นที่ 2 ไร่ ในพื้นท่ีตรวจยึดจากการบุกรุกของชุมชน เพื่อเป็น 

การสร้างผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส�านึกร่วมกับชุมชน เยาวชน 

และสมาชิกให้เกิดความรัก สามัคคี และหวงแหนในผืนป่า

สุขใจที่ได้ธรรม ณ บ้านพุฒมณฑา บ้านแห่งการเรียนรู้ 

จ.นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 น�าสมาชิก 

ส.ส.ท. เปิดประตูใจสู่การปฏิบัติธรรม น้อมน�าจิตใจสู่การรับรู้ และ

เรียนรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ ช�าระล้างจิตใจ การใช้จิต การสร้างสมาธิ ศีล 

ปัญญาและน�ามาซึ่งการน�าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ�าวัน สร้างความ

สุข สงบในจิตใจ สร้างความรัก สามัคคี สร้างความรู้ความเข้าใจ ใน

หลักค�าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รับรู้และเข้าใจ และ

ความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
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