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ถอื
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยทีเดียวของสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ที่ในเดือนพฤษภาคม

ของทุกปีจะมีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี โดยมีวัตถุ-
ประสงค์เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา แถลงงบดุล รายรับ- 
รายจ่าย ต่อสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบความเคลื่อนไหว และการ
ท�ากจิกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีงบประมาณทีผ่่านมา รวมทัง้
การพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบ  
รวมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่และ
ปรับปรุงกิจกรรมเดิม 

งานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 เป็นวาระส�าคัญที่จะ
ช่วยให้การด�าเนนิงานของสมาคมก้าวไปสูก่ารพฒันาทีไ่ม่หยดุนิง่ โดย
ก�าหนดจัดงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 นอกจาก
จะเป็นงานประชมุเพือ่สรปุผลการด�าเนนิตลอดปีทีผ่่านมาแล้ว ภายใน
งานยังได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมทางเลือก 
สู่ทางรอด SMEs ไทย” โดย คุณธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั นวพลาสตกิอตุสาหกรรม จ�ากดั มาเป็นวทิยากร เพือ่เผยแพร่
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก ส.ส.ท. ในการสร้างธุรกิจให้
ประสบความส�าเร็จ 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ในการด�าเนินงาน มุ่งสู่การแข่งขันบนเวทีการค้าเสรีอย่างมั่นใจ และ
จดัให้มกีารเสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อแนวทางในการพฒันา
อุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ AEC ในหัวข้อ “ร่วมก้าวสู่ AEC กับวิถี 
ส.ส.ท.” 

และเพื่อศูนย์กลางการส่งเสริม และสนับสนุนการลงทุน 
จากญี่ปุ่น จึงเกิดโครงการเช่ือมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-
ญีปุ่น่ (J-SMEs) ด้วยความมุง่มัน่และความร่วมมอืกบัเครอืข่ายญีปุ่น่
ของทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ ่น จุดประสงค์ของ
โครงการ J-SMEs เพื่อสรรหาและเชื่อมโยง ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ผู้ท�า
สญัญาช่วง และบรษิทัทีจ่ะร่วมทนุ ระหว่างไทย และญีปุ่น่เพือ่เป็นจดุ
เชื่อมโยงและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยร่วมกับหน่วยงานรัฐ และ
เอกชนที่ส�าคัญ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพิเศษ เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะน�าไปใช้ในการเสริมสร้างนวัตกรรม พัฒนา
ความคิด และการน�าไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบอันน�าไปสู่
ความเจริญขององค์กร และเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม โดย
ส�านักงานโครงการ J-SMEs ต้ังอยู่ ณ อาคารสมาคมส่งเสริม-
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอย สุขุมวิท 29

นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือ 3 สมาคม ไทย-
ญีปุ่น่ ประกอบด้วย สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) สมาคม
นักเรียนเก่าญ่ีปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์
วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) 
เพือ่ผสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน ด้วยการน�าศกัยภาพความ
ช�านาญที่แต่ละสมาคมฯ มี เดินหน้าสร้างเครือข่ายบุคลากรคุณภาพ
ขนาดใหญ่ จากการเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการหลากหลายสาขา ที่
พร้อมเชือ่มโยงองค์ความรูสู้ก่ารถ่ายทอดเทคโนโลยแีละวทิยาการใน
ด้านต่างๆ ให้เกดิการบรูณาการความรูด้้านเทคโนโลยร่ีวมกนั รวมถงึ

ตลอดปีงบประมาณ 2556 ทีผ่่านมา ถอืเป็นวาระส�าคญัยิง่ ที่
สมาคมฯ ได้ท�าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิทยาการ 
สนับสนุนองค์ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้ด�าเนินกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยนานัปการ มาเป็นเวลา 
40 ปี และตลอดปี 2556 ทีผ่่านมา ส.ส.ท. ได้เลง็เหน็ถงึความก้าวหน้า 
และการสร้างสรรค์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างผู้ประกอบการ 
บุคลากร องค์การ ให้ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป TPA News 
ฉบับนี้ขอสรุปผลงาน และกิจกรรมเด่นๆ ในรอบปีงบประมาณ 
2556 ที่ผ่านมาน�าเสนอแก่สมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ทีผ่่านมา ส.ส.ท. ได้จดักจิกรรมเพือ่เสรมิ
สร้างผูป้ระกอบการ บคุลากร องค์การ พร้อมท้ังด�าเนินการจดักจิกรรม
ใหม่เพื่อตอบสนอง และรองรับการเจริญเติบโตของตลาดใหม่ มา 
เริ่มประเดิมเดือนแรกของปีงบประมาณ เมษายน 2556 ส.ส.ท.ได้
สร้างสรรค์นิสิต นักศึกษา ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดในการท�างาน กับการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2556 ซึ่งได้รับความสนใจ
จากนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม
แข่งขัน

จากน้ัน มาต่อกันที่กิจกรรมเสริมสร้าง และยกระดับการ
พฒันากระบวนการผลติ รวมทัง้เพิม่ผลผลติให้กับองค์กรกับงาน TPA 
Thailand Award ซึ่งประกอบไปด้วยการประกวดรางวัล Thailand 
Kaizen Award งาน Thailand Lean Award และงาน Thailand 5S 
Award งานที่ยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิตขององค์การต่างๆ 
ด้วยกิจกรรม Kaizen และสร้างก�าไรให้กับองค์การด้วย Lean 
นอกจากนี้ยังมีงานประกาศผล Thailand Quality Prize และ KANO 
Quality Award เพือ่เสรมิสร้างองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืด้วยการน�า
ระบบบริหารงานคุณภาพเข้ามาใช้ในองค์กร สร้างความเข้มแข็งของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย โดยการดึงความสามารถของบุคลากรที่มี
ความโดดเด่น แตกต่าง ให้เป็นทีมงานช่วยกันพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่
อย่างไม่จ�ากัดออกมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง และองค์การ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการผลิต เสริมสร้าง 
ผูป้ระกอบการใหม่ อกีหลายกจิกรรม หลายโครงการ เพือ่เตรยีมความ
พร้อมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC ท่ีก�าลังมาถึงในอีกไม่ช้า อาทิ การเปิดศูนย์บริการสอบเทียบ 
และวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ส.ส.ท. สาขาภูมิภาคแห่งแรก ณ นิคม-
อุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง อย่างเป็นทางการ 
พร้อมจดัสมัมนาเพือ่ส่งเสรมิความรูสู่้ภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “การ
รับรองมาตรฐานระบบงานของไทยกับ AEC” ตอบโจทย์ทุกขั้นตอน
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การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเข้าใจอันดีในการถ่ายทอดความรู้
ควบคู่การพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้าง
ศกัยภาพของบคุลากรไทย ให้สามารถเตบิโตและรองรบัการก้าวสูก่าร
เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนได้อย่างเข้มแขง็บนเวทกีารค้าสากล 

ลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ป่นุ) และ Japan Institute of Plant Maintenance หรือ JIPM 
จากประเทศญี่ป่นุ ซึ่งองค์กรที่ปรึกษาและอบรม TPM ตามแนวทาง
ที่ถูกต้องของ JIPM เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เพื่อ 
ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของประเทศไทยมีความ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ตลอดจนม่งุเน้นการพัฒนา 
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยสีูผู่บ้รหิาร นกัธรุกจิ และทีป่รกึษา
ในประเทศไทย พร้อมก้าวเข้าสู่ AEC อย่างมั่นคง

ลงนามความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), สมาคมส่งเสริมผู้-
ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) และ 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเร่งเดินหน้าเชื่อมโยง 
และพัฒนาเอสเอ็มอีไทย-ญี่ปุ่น และบริษัทที่จะร่วมลงทุนไทย-ญี่ปุ่น 
พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการ 
รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม และสนับสนุนการลงทุน 
จากญี่ปุ่นด้วย ซึ่งเรามั่นใจว่าการเชื่อมโยงและผลักดันศักยภาพของ 
SME ไทยนั้นมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย
ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสู่การเชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ในโครงการผนึกก�าลัง 4 
สถาบัน “ผลักดันเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ AEC” 
โดยความร่วมมอืระหว่าง วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมมาตรฐานและ
คุณภาพแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
และธนาคารกสิกรไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร และ
บุคลากร ในอุตสาหกรรมไทยพร้อมรับสถานการณ์ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

TPA International Forum 2014 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญีปุ่น่) ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของ SME ภาคธุรกิจส�าคญัของ
ระบบเศรษฐกจิไทย ทีส่นบัสนนุการขบัเคลือ่นกจิกรรมและการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นแหล่งจ้างงาน และการส่งออกที่ส�าคัญของ

ประเทศ ที่มีตัวเลขของธุรกิจสูงถึง 2.7 ล้านราย คิดเป็น 99% ของ
ธุรกิจทั้งหมด มีการจ้างงาน 80% และด้วยเศรษฐกิจโลกที่มีการ
เปลีย่นแปลง และพฒันาอย่างไม่หยดุนิง่ รวมถงึการมาของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ธุรกิจ SME ไทยจึงเป็น 
ภาคใหญ่ทีท่กุภาคส่วนต่างให้ความส�าคญัในการเตรยีมความพร้อม
เข้าสู่ AEC ด้วยความส�าคัญต่างๆ เหล่านี้ จึงจัดงานเสวนา ให้ความ
รู้กับผู้ประกอบการ SME สาขาต่างๆ ภายใต้หัวข้อเสวนา “เปิดผนึก 
SMEs ไทย สูก่ารปฏิรปูอตุสาหกรรมในยคุ AEC” โดยมผีูท้รงคณุวฒุิ
ระดับประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากญ่ีปุ่นอีก 
2 ท่าน คือ Mr.Yoshihiro OTSUJI ศาตราจารย์กิติคุณ จาก GRIPS, 
Mr. Daisuke MATSUSHIMA, Advisor for Competitiveness The 
Sub-region Official for the Government of Japan พร้อมด้วยการ
เสวนาแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ในหวัข้อ “เปิดผนกึ SMEs ไทย สู่การ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมในยุค AEC” โดย คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณพรศิลป์ พัชรินทร์-
ตนะกลุ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย, ดร.วมิลกานต์ โกสมุาศ 
รองผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งที ่
สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาหน่วยงาน องค์กร และ 
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แต่กิจกรรมที่ทางสมาคมฯ ด�าเนินการอยู่ไม่
ได้มเีพยีงเท่านี ้ยงัมกีจิกรรมอกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กจิกรรมสมาชกิ
สมัพนัธ์ กจิกรรมทศันศกึษาเยีย่มชมโรงงาน ทีน่�าท่านสมาชิก ส.ส.ท. 
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เข้าศกึษาเยีย่มชมกระบวนการผลติ เรยีนรูก้ลยทุธ์ในการพฒันาธรุกจิ
ให้ประสบความส�าเรจ็ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในองค์กรของตนเอง
ได้ กิจกรรมรวมพลังคนอาสา ปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน ด้วยความ
มุง่มัน่ทีจ่ะคงรักษาสภาพแวดล้อม และผนืป่า ให้อยู่คูกั่บประเทศไทย
และชมุชน สมาคมฯ จงึขนัอาสา และรบัคนอาสาจากสมาชกิสมาคม 
ร่วมด้วยช่วยกันท�ากิจกรรมนี้ โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี  
กิจกรรมสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่จัดให้กับสมาชิกสมาคม หรือภาค
อุตสาหกรรม รวมไปถึงหลักสูตรเรียนภาษา หลักสูตรการฝึกอบรม
ต่างๆ และสิ่งพิมพ์ทั้งในรูปแบบต�ารา หนังสือเล่ม หนังสือแปล 
วารสารต่างๆ ที่คัดสรรออกมาให้บริการกับสมาชิก หรือแม้แต่
กจิกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ สาธารณกศุลทัง้หลาย การเชิญ-
ชวนสมาชกิร่วมบรจิาคทนุทรพัย์ และสิง่ของแด่ผูต้ดิเชือ้ และผูป่้วย
โรคเอดส์วัดพระบาทน�้าพุ การเชิญชวนสมาชิกและบุคคลทั่วไปใน
การระดมทุนเพื่อน�าไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิหัวใจ 
แห่งประเทศไทย มูลนิธิโสสะ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ได้ด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาองค์กร ภาคอุตสาหกรรมไทย 
ตลอดจนสังคมโดยรวม 

จากการด�าเนินกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้ด�าเนินการมาทั้งหมด 
และด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นสู่ไทย และมีบทบาทส�าคัญใน
การพฒันาบคุลากร และส่งเสรมิความรูด้้านภาษาในวงการการศึกษา
ภาษาญี่ปุ่น อันเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย และ
ญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในปี 2556 ที่ผ่าน
มา ส.ส.ท. ได้รับรางวัล “The Japan Foundation Awards” ครั้งที่ 41 
ประจ�าปี 2556 โดยเป็น 1 ใน 3 จากทั่วโลกที่ได้รับรางวัล ด้วยความ
มุ่งมั่นด�าเนินงานในการเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย สู่
การสร้างรากฐานอุตสาหกรรมไทยให้มีความแข็งแกร่งด้วยการส่ง
เสรมิความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละวทิยาการในด้านต่างๆ จากญีปุ่น่

สู่ไทย พร้อมผสาน และเชื่อมโยงวัฒนธรรมอันดีระหว่างสองประเทศ
มาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมเข้าเฝ้าฯ เจ้าชายนารฮุโิตะ มกฎุราช
กุมารแห่งญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่าน มาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และก้าวไปกับเราในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
2557 ครัง้ท่ี 42 ร่วมรบัฟังการรายงานผลการด�าเนนิงานของสมาคม
ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมใหม่ และพัฒนากิจกรรมเดิม พร้อมรับฟังปาฐกถา
พิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมทางเลือกสู่ทางรอด SMEs ไทย” โดย  
คุณธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู ้จัดการ บริษัท นวพลาสติก
อุตสาหกรรม จ�ากัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
สมาคมฯ ในวันเสาร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 11.00- 
17.00 น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  
ซ.พัฒนาการ 18 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสมาชิก
สมัพนัธ์ ฝ่ายสือ่สารองค์กร และการตลาด สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) โทรศัพท์ 0 2258 0320 – 5 ต่อ 1112 และ 1115


