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วารสาร TPA News ฉบับประจ�าเดือนพฤษภาคม 2558 
ทีผ่่านมา ได้แจ้งท่านสมาชกิถงึการประชมุใหญ่

สามัญประจ�าปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่
ผ่านมา  และในการประชมุครัง้นี ้เพือ่สรปุผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา 
แถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย ต่อสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบความ 
เคลื่อนไหว และการท�ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบปี 
งบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ให้กับสมาชิก 
ของสมาคมฯ ได้รับทราบ พร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ 
พฒันากจิกรรมใหม่ และปรบัปรงุกจิกรรมเดมิ งานประชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปี ครั้งที่ 43/2558 เป็นวาระส�าคัญที่จะช่วยให้การด�าเนินงาน
ของสมาคมก้าวไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง

อีกทั้งในปีนี้ สมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยังได้มี
โอกาสเลอืกต้ังคณะกรรมบรหิารสมาคมชดุใหม่ และเลอืกนายกสมาคมฯ 
ท่านใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้ครบวาระการท�างาน 2 ปี 
และที่พิเศษไปกว่านั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ปี  
พ.ศ.2558 นี้ เป็นชุดแรกที่จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นระยะเวลา 
3 ปี เนื่องจากการประชุมสามัญประจ�าปี ครั้งที่ 42/2557 มีมติในที่
ประชมุให้มกีารปรบัแก้กฎระเบยีบในเรือ่งปรบัวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
ของคณะกรรมการบริหาร โดยปรับจาก 2 ปี เป็น 3 ปี เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความมั่นคง และเสถียรภาพในการบริหาร
กิจการของสมาคมฯ และหน่วยงานภายใต้สมาคมฯ

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

สรุปผลการเลือกตั้ง

ชุดใหม่
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ภายในงานยังมีการจัดปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การปรับตัว
ของอุตสาหกรรมไทยสู่ AEC ในมุมมองญี่ปุ่น” โดย Mr. Masayasu 
HOSUMI: President of JETRO, Bangkok และหัวข้อ “กฎหมาย และ
มาตรฐานฝีมือแรงงานฉบับใหม่ และผลกระทบต่อ อุตสาหกรรม
ไทย” โดย หม่อมหลวงปณุฑริก สมิต ิอธบิดกีรมพฒันา ฝีมือแรงงาน 
งานนีส้มาชกิผูเ้ข้าร่วมประชมุต่างได้รบัความรู ้และสามารถน�าไปปรบั
ใช้ในการท�างาน และในองค์กรของตนเอง

จากนั้น เข้าสู่ช่วงของการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ครั้งที่ 
43/2558 เป็นการรายงานผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาให้สมาชิก
ทกุท่านได้รบัทราบ ซึง่ตลอดปีทีผ่่านมา ประเทศไทยได้ประสบกบัการ
เปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่อกีครัง้หนึง่ จากการเปลีย่นอ�านาจการปกครอง
เม่ือ 22 พฤษภาคม 2557 ทีผ่่านมา ไม่อาจปฏเิสธได้ว่าภาคธรุกจิ และ

อุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และจ�าเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ ส.ส.ท. เองก็ได้รับผล 
กระทบไม่น้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท�าให้พวกเราได้
ทบทวนพิจารณาสิ่งต่างๆ ใหม่ อันน�าไปสู่กระบวนการปฏิรูปสมาคม 
ซึ่งได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
จนถงึปัจจบุนั โดยเน้นการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ปรบั
โครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
พนักงานสมาคม จนได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างยิ่งทั้งในแง่ผล
ประกอบการ และในแง่การพัฒนาตนเองของพนักงาน

นอกจากนี้ เรื่องส�าคัญอีกอย่างหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ คือ 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2558 - 2563) ซึ่งเกิดจากการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดท�าขึ้นเมื่อปี 2556 ให้ทันสมัย และสอดรับกับ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ในระดบัประเทศ ภมูภิาค และระดบัโลก 
สาระหลักอยู่ที่การวางบทบาทของสมาคมให้เป็น Social Enterprise  
ทีม่กีารบรหิารจดัการอย่างมอือาชพีแต่ยงัคงมุง่ท�าประโยชน์เพือ่สงัคม
เป็นหลักอยู่ โดยพยายามประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ  
กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็น TPA Cluster เพื่อให้สามารถ
ตอบโจทย์ที่ท้าทาย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากขึ้นได้  
อีกทั้งยังมีการเปิดรับข้อเสนอแนะ เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุง

และต่อด้วยวาระส�าคัญส�าหรับสมาชิกสามัญทุกท่าน  
นั่นคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ และเลือก
นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่อีกครั้ง โดยในปีนี้  
มีผู้สมัครรับเลือกต้ังในต�าแหน่งนายกสมาคม 1 ท่านนั้นคือ รศ.ดร.
สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งคณะกรรม
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บรหิารสมาคม จ�านวน 14 ท่าน (ต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิารสมาคม 
11 ท่าน) ทั้งนี้ขอสรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้
ท่านสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

สรปุผลการเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหม่

1.  ต�าแหน่งนายกสมาคม ฯ คือ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 
ด้วยคะแนนเสียงจากสมาชิกสามัญ 58 เสียง จากจานวนสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุมจานวน 66 ท่าน 

2. ต�าแหน่งกรรมการบริหารสมาคม จ�านวน 11 ท่าน (จาก
รายชื่อผู้สมัคร 14 ท่าน) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (คะแนนเรียงจาก 
มากไปน้อย)

ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ท่านใหม่ และคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมฯ จ�านวน 11 ท่าน จะด�ารงต�าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี  
(พ.ศ.2558 - 2561) ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ 
ความต้ังใจในการทีจ่ะเข้ามาช่วยดูแล สนบัสนนุ ส่งเสรมิสมาคมฯ ให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วม
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ครั้งที่ 43/2558 ร่วมลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ 
พฒันากิจกรรมใหม่ และปรบัปรงุกิจกรรมเดิม ทีจ่ะช่วยให้การด�าเนนิ
งานของสมาคมก้าวไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งต่อไป TPA
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