สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

Tecnnology Promotion Association (Thailand-Japan)
A N NIVERSA RY

ขอเชิญรวมฟง...

การนำเสนอผลงานขององคกรดีเดนดานการบริหารจัดการคุณภาพดวยระบบ TQM

๑

รอบชิงชนะเลิศ

KANO

เพอรับ...รางวัลคุณภาพคาโน

ทศวรรต

Quality Award 2018

รางวัลคุณภาพคาโน

26 มีนาคม 2561
เวลา 09:00 – 16:00 น.

ณ หองแกรนดฮอลล ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

การสงเสริมการบริหารงานระบบคุณภาพ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ไดทำอยางตอเนองทั้งระดับกลุม องคกร โดยไดจัดงาน
Thailand Quality Prize ขึ้นทุกป เพอสงเสริมใหมีการนำการบริหารคุณภาพไปประยุกต ใชในองคกร โดยมุงเนนการพัฒนาคน การสรางทีมดวย
QCC โดยการเชิดชูเกียรติสำหรับกลุม QCC ที่มีผลงานดีเดน เพอตอยอดรางวัลดังกลาวจากลุมเพิ่มขึ้นในรูปขององคกรที่มีการนำระบบบริหาร
TQM ไปประยุกต ใช จึงไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริม แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณดาน TQM โดยมอบรางวัลคุณภาพคาโน KANO Quality
Award สำหรับองคกรที่มีผลงานดีเดนดานระบบบริหารองคกร โดยไดรับเกียรติจาก Prof.Dr.Noriaki Kano อนุญาตใหใชชอทานเปนชอรางวัล
นับเปนรางวัลอันทรงเกียรติแหงความสำเร็จสำหรับองคกรที่ ไดรับรางวัลนี้

พรอมฟงแนวคิด / ขอเสนอแนะ
จากคำถาม-ตอบ
โดย... “ปรมาจารย” ดานการบริหารงานคุณภาพ
(TQM)

ฟงการนำเสนอจากองคกร
บริษัท คอสโมกรุป จำกัด
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)
Prof.Dr.Noriaki KANO
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง)
บริษัท ริโก แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
อัตราคาลงทะเบียน
2,000 บาท + Vat 7%

= 2,140 บาท/ทาน

สมัคร 5 ทาน ฟรี 1 ทาน (ทานที่ 6 ฟรี)
รับฟรี... หนังสือ KANO Quality Award 2018 และ “กระเปาอเนกประสงค”
กรุณาชำระเงินภายใน วันที่ 19 มีนาคม 2561 ***ไมรับชำระเงินหนางาน***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร... 0-2717-3000-29 ตอ 772-773 และ 798 (คุณกนก)

K-17JP06KN : 287050101100-9 – 284-6 – 2630

ใบสมัครเข้าฟังการนาเสนอผลงาน : รอบชิงชนะเลิศ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : 1. กรณีไม่สามารถเข ้าร่วมงานได ้กรุณาแจ ้งล่วงหน ้าก่อนวันงาน 5 วันทาการ มิฉะนัน
้ ท่านต ้องชาระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
2. ขอความกรุณาใส่เลขทีบ
่ ัตรประจาตัวประชาชน เนือ
่ งจากระบบลงทะเบียนจะใช ้ตรวจสอบความถูกต ้องและการยืนยันตัวตน
ของผู ้ลงทะเบียน
ชำระโดย :
 เงินสด ชาระได ้ทีฝ
่ ่ ายเงิน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
่ น)
ุ่
 ชาระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์

่ บัญชี “สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
ชือ
่ ่ น)”
ุ

 ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาบางกะปิ

เลขทีบ
่ ัญชี 009-2-23325-3

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาพัฒนาการ

เลขทีบ
่ ัญชี 064-1-11613-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุขม
ุ วิท 43

เลขทีบ
่ ัญชี 172-0-23923-3

่ บริษัทส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณกนก*
*โปรดแนบสาเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร ้อมชือ
 เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
่ น)”
ุ่
หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”
โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ชาระได ้ทีฝ
่ ่ ายการเงิน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
่ น)
ุ่
*** เนือ
่ งจากสมาคมฯ เสียภาษี เงินได ้พึง่ ประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได ้อยูใ่ นข่ายทีต
่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่ายตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่
ทป.101/2544 ซึง่ มีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี อากร 099-3-000132-246 สาขาที่ 00001

2,000 บาท + Vat 7% =

บาท/คน
สารองที่นงั่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

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

