ขอเชิญร่วมฟังการนาเสนอผลงาน

เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

อัตราค่าลงทะเบียน
2,000 + Vat 7%

= 2,140
บาท/ท่าน/วัน

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
 บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จากัด (ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
 บริษัท เวสเทอร์น คอมโพเน้นท์ จากัด (ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า / ไส้ความร้อน)
 บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Pump module, PVC, PRV)
 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (ผลิต ซ่อมแซ่ม และจาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า)
 บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จากัด (โรงงานปิ่นทอง) (ผลิตหินเจียระไน)
 บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Rocker Arm Valve)
 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) CDC สุวรรณภูมิ (ค้าปลีกและการตลาด ด้านการบริการ)
 บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ)
 บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Actuator, Lip seal)
 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Gear, IPS)

สารองที่นั่งได้ท.ี่ ..
โทร 0-2717-3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3 Email : award@tpa.or.th
ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tpif.or.th

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จากัด (ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น้า)
 บริษัท ไทยเมกิ จากัด (ชุบเคลือบผิวโลหะ)
 บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / ชิ้นส่วน Aluminium Die casting)
 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) DC Complex สุราษฎร์ธานี (ค้าปลีกและจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค)
 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Starter)
 บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จากัด (ผลิตโซดา-น้าดื่ม)
 บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Common rail, Injector)
 บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
 บริษัท ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / ลูกสูบ)
 บริษัท ฟาสเทคโน จากัด (ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
 บริษัท นิกโก คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / แตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์)
 บริษัท บิทไว้ส์ ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ จากัด (ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ)
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (สถานศึกษา)
 บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จากัด (สาขา 2) (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
 บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ / ชิ้นส่วนยานยนต์)
 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด (โรงงานปทุมธานี) (ผลิตอาหารผสมสาหรับเลี้ยงสัตว์)
 บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จากัด (โรงงานโรจนะ) (ผลิตแผ่นตัด แผ่นเจียร)
 บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
 บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / หนังแท้เบาะรถยนต์)
 บริษัท โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จากัด (อุปกรณ์การแพทย์ / เลนส์แว่นตา)

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
 บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้พาร์ท จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Alternator)
 บริษัท พิพัฒน์กร จากัด (เหมืองแร่)
 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จากัด (ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส)
 บริษัท บีที มิตรแลนด์ จากัด (จาหน่าย-ให้เช่า-บริการ รถยกไฟฟ้า)
 บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / วาล์วรถยนต์)
 บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)
 บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จากัด (ผลิตโซดา-น้าดื่ม)
 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) RDC ขอนแก่น (ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค)
 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จากัด (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/ โช้คและเบรก)
 บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จากัด (ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น้า)

ใบสมัครเข้าร่วมงาน

วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

 เอกสารใบสมัครนี้ถือเป็นใบแจ้งหนี้
องค์กร.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ (สาหรับออกใบกากับภาษี)........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................โทรศัพท์...................................................................โทรสาร...........................................................
K–18JP035S : 287–0201011009 – 281– 3 – 2630

รายชื่อและวันที่เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน 5ส (รอบคัดเลือก)
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันที่เข้าร่วมงาน
22 พ.ค.

23 พ.ค.

24 พ.ค.

25 พ.ค.













































***ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันทาการ มิฉะนั้นท่านจะต้องชาระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา

อัตราค่าลงทะเบียน

2,000 + Vat 7% =

ชำระโดย :

2,140

บาท/ท่าน/วัน

***กรุณาชาระเงิน*** ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
***ไม่รับชาระเงินหน้างาน***

 เงินสด
 ชาระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”
 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบางกะปิ
เลขที่บัญชี 009-2-23325-3
 ธนาคารกรุงไทย
สาขาพัฒนาการ
เลขที่บัญชี 064-1-11613-6
 ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุขุมวิท 43
เลขที่บัญชี 172-0-23923-3
* โปรดแนบสาเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัท ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณชนิสำ*
 เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”
***เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคาสั่งกรมสรรพากรที่
ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ***เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001

สามารถเช็กสถานะการสารองที่นั่งได้ที่ www.tpif.or.th
สารองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th

ลงชื่อผู้จอง ..............................................................................................
วันที่ ........................./......................../......................
โทรศัพท์........................................................................................
E-mail : ........................................................................................

