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28-30  ตุลาคม 255128-30  ตุลาคม 255128-30  ตุลาคม 255128-30  ตุลาคม 255128-30  ตุลาคม 2551
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การประชมุ Symposium on TQM-Best Practices in Thailandการประชมุ Symposium on TQM-Best Practices in Thailandการประชมุ Symposium on TQM-Best Practices in Thailandการประชมุ Symposium on TQM-Best Practices in Thailandการประชมุ Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีในการ แลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์ของผู้ประยุกต์ใช้ TQM ในประเทศไทย แล้วเกิดผลสำเร็จ
เพื่อแสวงหา แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนำมาขยายผลให้เป็นที่รับรู้และ
เรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง โดยจัดข้ึนคร้ังแรกในเดือน มีนาคม 2543
และจัดต่อเน่ืองมาทุกปีเป็นเวลา 9 ปี

ว้ตถุประสงค์ว้ตถุประสงค์ว้ตถุประสงค์ว้ตถุประสงค์ว้ตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในองค์กรที่ได้นำระบบบริหารทีคิวเอ็มมา

ประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันเก่ียวกับ แนวคิด เทคนิค วิธีการ ประสบการณ ์ อุปสรรค
ปัญหา ตลอดจนแนวทาง วิธีการแก้ไขในการนำทีคิวเอ็มมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
แสวงหา "แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (The Best Practices)" ในแต่ละสาขาของ
การบริหาร

2. เพื ่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและความมีประสิทธิผลในการส่งเสริม
ทีคิวเอ็มให้แพร่หลายอย่างรวดเร็วในประเทศไทยและ ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของรฐั สมาคม สถาบนั และบรษัิทท่ีปรึกษา
ฯลฯ ท่ีทำหน้าท่ีในการสง่เสริมทีคิวเอ็มอยู่ในประเทศไทย

3. เพื่อก่อให้เกิดการสะสมและถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความ
สำเร็จในการนำทีคิวเอ็มมาประยุกต์ใช้ให้เป็นที่รับรู้และเรียนรู้กันอย่าง
กว้างขวางทั้งในแวดวงธุรกิจและวิชาการ ด้านอุตสาหกรรม การผลิต
การบริการ การศึกษาและ การบริหารของภาคเอกชน และภาครัฐบาล

รูปแบบการประชุมรูปแบบการประชุมรูปแบบการประชุมรูปแบบการประชุมรูปแบบการประชุม
ส่วนท่ี 1 การประชมุทางวิชาการ 2 Session ประกอบด้วย
1. Pre-Conference Session จำนวน 1 วัน
2. Conference Session จำนวน 2 วัน โดยเป็นการนำเสนอบทความ 7 สาขา

1. การนำองค์กร
2. การวางแผนเชงิกลยุทธ์และการจดัการนโยบาย
3. การเอาใจใสลู่กค้าและตลาด
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้
5. การเอาใจใสท่รัพยากรบุคคล
6. การจัดการกระบวนการ
7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานตา่ง ๆ  เข้ากับการบริหารจัดการ
การนำเสนอบทความ : นำเสนอ 30 นาที

สรุปข้อคิดเห็นโดยผู้เช่ียวชาญ 10 นาที
ตอบคำถาม  5  นาที

ส่วนท่ี 2  การจัดนิทรรศการโดยองคก์รต่าง ๆ
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วิธีการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนทางโทรสารได้ที่ 0-2734-62000-2734-62000-2734-62000-2734-62000-2734-6200
2. ลงทะเบียนออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.ftqm.or.thwww.ftqm.or.thwww.ftqm.or.thwww.ftqm.or.thwww.ftqm.or.th

(การลงทะเบียนออนไลน ์ต้องสมัครสมาชิก FTQM member ก่อน
(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร) หลังจากนั้นให้นำ Username และ
Password ท่ีได้ระบุไว้ ทำการ Log in เพ่ือลงทะเบยีนเข้าร่วมงาน)



โดยการจัดงานท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี 2543 นับเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยทีไ่ด้มีการ จัดประชุม Symposium on TQM-Best Practices in
Thailand ข้ึนในคร้ังน้ัน การจัดงานประสบความสำเร็จอย่างดีเย่ียมเกินความคาดหมาย มีบริษัทต่าง ๆ  สนใจ และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ บทความ
กว่า 40 องค์กร ท่ีผ่านมาไดมี้ผู้นำเสนอบทความผา่นเวทีแห่งน้ีกว่า 100 บทความ ตลอดระยะเวลา 8 ปี โดยครอบคลมุทุกวงการ ท้ังวงการศึกษา
สาธารณสขุ และภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงได้ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นในการประยกุต์ใช้ทีคิวเอ็มในวงการต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากการ
จัดงานอย่างต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี มีผู้นำเสนอบทความจากหลากหลายวงการ และมีเน้ือหาในการนำเสนอทีเ่ข้มข้นข้ึน โดยมีผู้ร่วมงานอยา่งคับค่ัง
อาทิเช่น เร่ิมมีการนำเสนอบทความ จากงานบริการท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระท่ังการนำเสนอบทความจากวงการแพทย์ การจัดงานในปีน้ี
นับเป็นการจดังาน คร้ังท่ี 9 ซ่ึงจัดระหว่างวันท่ี 28-30 ตุลาคม 2551 น้ี ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวสิโฮเทล เลอ คองคอร์ด ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
ในการใหค้วามรู้ด้าน TQM และจะมกีารมอบรางวลัสุรศักด์ิ นานานกูุล อันเป็นรางวัล Best of the Best เพ่ือเป็นเกียรติและระลกึถึงท่านอาจารย์
สุรศักด์ิ นานานกูุล ผู้บุกเบิกและวางรากฐาน TQM ในประเทศไทย

 อีกทั้งในปี 2551 ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก Asian Network for Quality ให้สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
และมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชมุ 6th ANQ Congress โดยได้กำหนดข้ึนพร้อม กับงานการประชมุ The 9th

Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ผมในฐานะประธานคณะกรรมการจดังาน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีความความมุง่ม่ันในการ
พัฒนาองค์กรทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมในคร้ังน้ี

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.) เกิดจากการรวมตวักันของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ทีคิวเอ็มในการบริหารองค์กร นับได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นการรวมตัวกัน
ของกลุ่มคนจากหลากหลายอาชีพที่มีความสนใจการประยุกต์ใช้แนวคิดทีคิวเอ็มในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร กิจกรรมหน่ึงซ่ึงมีความสำคัญท่ีมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมออย่าง
ต่อเนื่องทุกปีคือ การจัดประชุมเชิงวิชาการ

ซ่ึงมีรูปแบบการจดัประชุมเป็นการนำเสนอบทความทีเ่ป็นแบบอยา่งวิธีปฏิบัติท่ีดีเย่ียมในแตล่ะสาขา
7 สาขา

Symposium TQM-Best Practices in Thailand

The 9th Symposium on
TQM-Best Practices in Thailand นายพฒันชัย กุลสิริสวัสด์ิ

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม

สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุม :สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุม :สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุม :สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุม :สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุม :

SQAT would like to welcome you all to the 6th ANQ Congress in which will be held in Bangkok on the 28th-31st
October 2008. In the name of Standards & Quality Association of Thailand (SQAT) and the Foundation of TQM in
Thailand, the co-organiser of this event, we will bring the best of Thai to help ANQ achieving all of their objectives.

The congress program will highlight the importance of human resource as key factor relating to quality, innovation,
social responsibility and management. This event will serve as a platform for participants to exchange their
knowledges, and practices.

The spirit of Thai hospitality and Asian connection will make this Congress one of the most significant gathering of
Quality people.

For more..ClickFor more..ClickFor more..ClickFor more..ClickFor more..Click www.anq2008.org www.anq2008.org www.anq2008.org www.anq2008.org www.anq2008.org
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Pre-Conference Session
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08.00-09.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร ห้อง Le Concorde Ballroom ช้ัน 2
09.00-09.15 กล่าวเปิดการประชุม โดย ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
09.15-10.30 สัมมนา หัวข้อ CSR สู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนCSR สู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนCSR สู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนCSR สู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนCSR สู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน โดย

คุณศุภชัย เทพัฒนพงศ์
ผู้อำนวยการกองกองกิจกรรมมาตรฐานระหว่างประเทศ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 ดร.โสภณ พรโชคชัย

ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 คุณวิกร วิวิธคุณาภรณ์

กรรมการผู้จัดการ ดี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป
14.15-15.15 คุณพูนธนา มุสิกบุญเลิศ

ผู้จัดการบริหารโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ
15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.30 Panel Discussion CSR สู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนCSR สู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนCSR สู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนCSR สู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนCSR สู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน โดย

คุณศุภชัย เทพัฒนพงศ์
ดร.โสภณ พรโชคชัย
คุณวิกร วิวิธคุณาภรณ์
คุณพูนธนา มุสิกบุญเลิศ
ดำเนินรายการโดย ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

16.30-17.00 ถาม ตอบ และปิดการสัมมนา

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

The 9th Symposium on

wardA

xhibitionE

ช่วง Pre-Conferencceช่วง Pre-Conferencceช่วง Pre-Conferencceช่วง Pre-Conferencceช่วง Pre-Conferencce..ฟังบรรยายพิเศษ
CSR สู ่การทำธ ุรก ิจท ี ่ย ั ่งย ืน

คุณศุภชัย เทพัฒนพงศ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดร.โสภณ พรโชคชัย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
คุณวิกร วิวิธคุณาภรณ์ ดี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป
คุณพูนธนา มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ

จากประสบการณสู่์การปฏบิตัขิองผูบ้รหิารองคก์รชัน้นำ

ช่วง Conferencceช่วง Conferencceช่วง Conferencceช่วง Conferencceช่วง Conferencce..ฟังการนำเสนอบทความ
Best Practices ทางด้าน TQM
กว่า 10 บทความ* ที่มีผลงานและวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด บริษัท ระยองโอเลฟิน จำกัด
บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด บริษัท ไทยเมด เบบ้ีโปรดักส์ จำกัด
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ SCG Logistics Management Co., Ltd
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมฟังการปาฐกถาพิเศษของผู ้บร ิหาร
จาก Asian Network for Quality และ
Prof.Dr.Noriaki Kano Prof.Dr.Noriaki Kano Prof.Dr.Noriaki Kano Prof.Dr.Noriaki Kano Prof.Dr.Noriaki Kano พร้อมทั้งผู้บริหาร
องค์กรคุณภาพจากปนูซิเมนต์ไทย และ ปตท.

Highlights

pportunitiesO

C onference

พิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุรศักดิ ์ นานานุกูล
(Best of the Best)(Best of the Best)(Best of the Best)(Best of the Best)(Best of the Best) เพ่ือประกาศเกยีรติคุณองค์กรท่ีมี
บทความยอดเยีย่ม และรางวัล Popular Vote

ชมนิทรรศการ ผลงาน ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
ขององค์กรคุณภาพ

โอกาสในการพบปะแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์
ในการบรหิารงานของผูน้ำองค์กรต่างๆ จากวิทยากร
และผูเ้ข้าร่วมงาน

Conference Agenda

TQM Best Practices in Thailand
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Conference Session  (Day 2)

08.00-09.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร ห้อง Le Concorde Ballroom ช้ัน 2
09.00-09.45 นำเสนอบทความ เร่ืองท่ี 5 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ

ทำงานแบบ Harmony
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

09.45-10.30 นำเสนอบทความ เร่ืองท่ี 6 การสนับสนุนกิจกรรมการประหยัด
พลังงานในกระบวนการผลิต เพ่ือลดภาวะโลกร้อน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.30 นำเสนอบทความ เร่ืองท่ี 7 สุดยอดการนำองค์กร และการจัดการ

กระบวนการในไทยเมด เบบ้ีโปรดักส์ จำกัด
บริษัท ไทยเมด เบบ้ีโปรดักส์ จำกัด

11.30-12.15 นำเสนอบทความ เร่ืองท่ี 8 การส่งเสริมกิจกรรมลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สภาวะแวดล้อม
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง)

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.00 นำเสนอบทความ เร่ืองท่ี 9 Prevention of Off-Spec Ethylene

Product from High Variation of Ethane Content by
Infinite Loop Deployment Approach
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด

14.00-14.45 นำเสนอบทความ เร่ืองท่ี 10 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารระบบ
มาตรฐานองค์กร
บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

14.45-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15:30-16:00 Keynote Address 6

by : Mr. Janak Metha, Indian Society for Quality (ISQ)
16:00-16:30 Keynote Address 7

by : Prof.Dr. Noriaki Kano, ANQ Honorary Chairperson
16:30-16:40 Report on the 6th ANQ Congress

by : Dr. Pirom Chamsai
6thANQ, Organizing Committee Chairman

16:40-17:10 Award Presentation
Best Paper Award
ARE-QP Award
Foundation of TQM Award

17:10-17:20 Closing Remarks
by : Dr. Paritud Bhandhubanyong
President, Foundation of TQM in Thailand

17:20-17:35 Invitation to 7th ANQ Congress
by : Japan Society for Quality Control (JSQC)

หมายเหต ุ *หมายเหต ุ *หมายเหต ุ *หมายเหต ุ *หมายเหต ุ * กำหนดการและจำนวนบทความอาจม ีการ เปล ี ่ยนแปลงได ้ตามความเหมา ะสมกำหนดการและจำนวนบทความอาจม ีการ เปล ี ่ยนแปลงได ้ตามความเหมา ะสมกำหนดการและจำนวนบทความอาจม ีการ เปล ี ่ยนแปลงได ้ตามความเหมา ะสมกำหนดการและจำนวนบทความอาจม ีการ เปล ี ่ยนแปลงได ้ตามความเหมา ะสมกำหนดการและจำนวนบทความอาจม ีการ เปล ี ่ยนแปลงได ้ตามความเหมา ะสม
โปรดตรวจสอบได ้ท ี ่ www.f tqm.or . thโปรดตรวจสอบได ้ท ี ่ www.f tqm.or . thโปรดตรวจสอบได ้ท ี ่ www.f tqm.or . thโปรดตรวจสอบได ้ท ี ่ www.f tqm.or . thโปรดตรวจสอบได ้ท ี ่ www.f tqm.or . th

          **          **          **          **          ** เวลา 15.30-17.35 น . เป ็นการบรรยายภาษาอ ังกฤษเวลา 15.30-17.35 น . เป ็นการบรรยายภาษาอ ังกฤษเวลา 15.30-17.35 น . เป ็นการบรรยายภาษาอ ังกฤษเวลา 15.30-17.35 น . เป ็นการบรรยายภาษาอ ังกฤษเวลา 15.30-17.35 น . เป ็นการบรรยายภาษาอ ังกฤษ
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The 9th Symposium on

Conference Session (Day 1)
Conference Agenda

08.00-09.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร ห้อง Le Concorde Ballroom ช้ัน 2
09.00-10.45 Opening Ceremony

Welcome Address
by : Prof.Dr. Yung-Ho Suh
- Chairperson of Asian Network for Quality (ANQ)
by : Mr. Pairoj Sanyadechakul
- 6th ANQ 2008, Congress Committee Chairman

Opening Address
by : H.E. Air Chief Marshal Kamthon Sindhvananda
Privy Councillor

Keynote Address 1
by : Mr. Kan Trakulhoon
President and CEO, Siam Cement Group

Keynote Address 2
by : Dr. Chitrapongse Kwangsukstith
Chief Operating Officer, Upstream Petroleum and Gas
Business Group, PTT Public Company Limited

10.30-10.45 Coffee Break
10:45-11:15 Keynote Address 3

by : Prof. Simon Fan
Chinese Society for Quality (CSQ)

11.15-11.45 Keynote Address 4
by : Prof. Yoshinori Iizuka
Japanese Society for Quality Control (JSQC)

11.45-12.15 Keynote Address 5
by : Mr. Gap-Hong Choi
Korean Society for Quality Management (KSQM)

หมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุ กำหนดการช ่วง เช ้ า เป ็นบรรยายภาษาอ ังกฤษกำหนดการช ่วง เช ้ า เป ็นบรรยายภาษาอ ังกฤษกำหนดการช ่วง เช ้ า เป ็นบรรยายภาษาอ ังกฤษกำหนดการช ่วง เช ้ า เป ็นบรรยายภาษาอ ังกฤษกำหนดการช ่วง เช ้ า เป ็นบรรยายภาษาอ ังกฤษ
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.15 นำเสนอบทความ* เร่ืองท่ี 1 การวางแผนเพ่ืออนาคต

Strategic Planning - Planning for future
บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด

14.15-15.00 นำเสนอบทความ เร่ืองท่ี 2 Manage Vendor Inventory
and Optimize Logistics Network to Create Value in
Supply Chain Management

SCG Logistics Management Co., Ltd.
15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.00 นำเสนอบทความ เร่ืองท่ี 3 รับฟังรอบด้าน พัฒนาการไม่หยุดน่ึง

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
16.00-16.45 นำเสนอบทความ เร่ืองท่ี 4 การประยุกต์ใช้ IT เพ่ือนำองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

16.45-17.00 ถาม-ตอบ / สรุปผลการจัดประชุมวันท่ี 1
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TQM-Best Practices in Thailand
The 9th Symposium on

28-30  ตุลาคม 255128-30  ตุลาคม 255128-30  ตุลาคม 255128-30  ตุลาคม 255128-30  ตุลาคม 2551
โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

Registration form

โปรดกรอกข้อมูลให ้ครบถ้วนและเป ็นภาษาไทยโปรดกรอกข้อมูลให ้ครบถ้วนและเป ็นภาษาไทยโปรดกรอกข้อมูลให ้ครบถ้วนและเป ็นภาษาไทยโปรดกรอกข้อมูลให ้ครบถ้วนและเป ็นภาษาไทยโปรดกรอกข้อมูลให ้ครบถ้วนและเป ็นภาษาไทย

ชื่อหน่วยงาน
ที่ตั้ง

ประเภทกจิการ [  ] ด้านการผลิต [  ]  ด้านการบริการ   [  ]  ด้านการศึกษา   [  ] ด้านสุขดภาพ
ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมประชุมชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมประชุมชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมประชุมชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมประชุมชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมประชุม  คำนำหนา้ช่ือ [  ]  นาย [  ]  นาง [  ]  นางสาว [  ]  อ่ืนๆ

ตำแหน่งงาน โทรศพัท์
e-mail
ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรายการประสงค์เข้าร่วมประชุมในรายการประสงค์เข้าร่วมประชุมในรายการประสงค์เข้าร่วมประชุมในรายการประสงค์เข้าร่วมประชุมในรายการ
             รายการ             รายการ             รายการ             รายการ             รายการ     วันที่    วันที่    วันที่    วันที่    วันที่  อัตราปกติ อัตราปกติ อัตราปกติ อัตราปกติ อัตราปกติ น ักศึกษานักศึกษานักศึกษานักศึกษานักศึกษา

Pre-Conference SessionPre-Conference SessionPre-Conference SessionPre-Conference SessionPre-Conference Session 28 ต.ค. 51  2,000 1,3001,3001,3001,3001,300
Conference SessionConference SessionConference SessionConference SessionConference Session 29-30 ต.ค. 51  4,000 2,6002,6002,6002,6002,600
Pre-Conference Session Pre-Conference Session Pre-Conference Session Pre-Conference Session Pre-Conference Session + Conference Session+ Conference Session+ Conference Session+ Conference Session+ Conference Session 28-30 ต.ค. 51  5,500 3,9003,9003,9003,9003,900
งาน ANQ Cocktail reception 29 ต.ค. 51                  1,200
และงาน ANQ Farewell dinner 30 ต.ค. 51

[ ] กรณีลงทะเบียนจากองค์กรเดียวกันและรายการเดียวกัน 10 ท่าน ฟรี ท่านที ่ 11[ ] กรณีลงทะเบียนจากองค์กรเดียวกันและรายการเดียวกัน 10 ท่าน ฟรี ท่านที ่ 11[ ] กรณีลงทะเบียนจากองค์กรเดียวกันและรายการเดียวกัน 10 ท่าน ฟรี ท่านที ่ 11[ ] กรณีลงทะเบียนจากองค์กรเดียวกันและรายการเดียวกัน 10 ท่าน ฟรี ท่านที ่ 11[ ] กรณีลงทะเบียนจากองค์กรเดียวกันและรายการเดียวกัน 10 ท่าน ฟรี ท่านที ่ 11

รวมเป ็นเง ินรวมเป ็นเง ินรวมเป ็นเง ินรวมเป ็นเง ินรวมเป ็นเง ิน บาทบาทบาทบาทบาท

วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน โดยการสัง่จ่าย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
[  ]  โอนเงินเข้าบัญชี ประเภทออมทรพัย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร ์เลขท่ี 080-0-01050-6
วิธีการลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียน
1. ทางโทรสารทางโทรสารทางโทรสารทางโทรสารทางโทรสาร กรอกเอกสารใบสมคัร ให้สมบูรณ์ แล้ว Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงนิมาท่ี โทรสาร 02-734-6200
2. ทางอินเตอร์เน็ต*ทางอินเตอร์เน็ต*ทางอินเตอร์เน็ต*ทางอินเตอร์เน็ต*ทางอินเตอร์เน็ต* ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ftqm.or.th (ระบบจะตอบรับการเข้าร่วมประชุมอัตโนมัติ)
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบยีนไดรั้บการสนบัสนุนส่วนหน่ึงจากมูลนิธิฯ รวมเอกสาร ค่าอาหารตลอดรายการ
2. มูลนิธิไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่ายได้ในนาม มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 73/1 ถนนพระราม

ท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030942319
3. การลงทะเบยีนจะสมบรูณ์กต็อ่เมือ่ไดรั้บเงนิเปน็ทีเ่รยีบรอ้ย
4. การลงทะเบยีนถอืเป็นการยนืยนัการการเขา้ร่วมประชมุ หากตอ้งการยกเลกิ เปล่ียนแปลงใดๆ สามารถยกเลกิไดภ้ายใน 10 วันทำการกอ่น

ถึงวันประชุมนั้น ๆ มิฉะนั ้นมูลนิธิจะคิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าธรรมเนียมมิฉะนั ้นมูลนิธิจะคิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าธรรมเนียมมิฉะนั ้นมูลนิธิจะคิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าธรรมเนียมมิฉะนั ้นมูลนิธิจะคิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าธรรมเนียมมิฉะนั ้นมูลนิธิจะคิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าธรรมเนียม
5. กรณีนักศึกษา ให้แนบสำเนาบตัรนักศึกษาประกอบการลงทะเบยีน และนำบตัรจริงมาแสดงในวนัประชมุด้วย

ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม  ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม  ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม  ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม  ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม  [  ]  หรือเหมือนชื่อหน่วยงาน และที่ตั้งด้านบน

ที่ตั้ง

ช ื ่อผู ้ประสานงานชื ่อผู ้ประสานงานชื ่อผู ้ประสานงานชื ่อผู ้ประสานงานชื ่อผู ้ประสานงาน มือถือ
โทรศพัท์ แฟกซ์
e-mail

www.ftqm.or.th

 * เพื ่อความสะดวก * เพื ่อความสะดวก * เพื ่อความสะดวก * เพื ่อความสะดวก * เพื ่อความสะดวก โปรดสมัครเข้าร่วมงานการประชุมออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที ่  โปรดสมัครเข้าร่วมงานการประชุมออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที ่  โปรดสมัครเข้าร่วมงานการประชุมออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที ่  โปรดสมัครเข้าร่วมงานการประชุมออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที ่  โปรดสมัครเข้าร่วมงานการประชุมออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที ่ www.ftqm.or.th
โดยตอ้งสมัครเป็นสมาชิก FTQM Member (ไม่มีค่าใช่จ่าย) แล้วนำ username และ password สมัครเข้าร่วมประชุมต่อไป

สมัครเข้าร่วมงานการประชุมออนไลน์สมัครเข้าร่วมงานการประชุมออนไลน์สมัครเข้าร่วมงานการประชุมออนไลน์สมัครเข้าร่วมงานการประชุมออนไลน์สมัครเข้าร่วมงานการประชุมออนไลน์
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต* ได้ที ่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต* ได้ที ่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต* ได้ที ่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต* ได้ที ่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต* ได้ที ่
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โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ Sponsorship and Exhibitor Opportunity

The 9th Symposium on
TQM-Best Practices in Thailand

หน่วยงาน …………………………………………………………………………...………………………………

ท่ีอยู่ …………………………………………………………................................................…………………….

………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

ผู้ประสานงาน …………………...............………….........โทรศัพท์ ………………………………………..

มือถือ ……………………………….............……….. แฟกซ์ ………….............................…………………

อิเมล์ ……………………………..........................................................................................…………………

มีความประสงคท่ี์จะให้การสนับสนุนการจัดการประชุม The 9th Symposium on TQM-Best Practices
in Thailand ดังรายการดงัน้ี

[ ] ประ เภทน ิทรรศการ[ ] ประ เภทน ิทรรศการ[ ] ประ เภทน ิทรรศการ[ ] ประ เภทน ิทรรศการ[ ] ประ เภทน ิทรรศการ
คุณลักษณะ แสดงสนิค้าบนพืน้ท่ีขนาด 2x3 เมตร พร้อมโต๊ะวางเอกสาร
อัตรา [  ] 15,000 บาท (3 วัน) จะได้รับคูปองอาหารสำหรบัเจ้าหน้าท่ี 3 วัน

 วันละ 2 ท่าน และเข้าร่วมงาน 1 ท่าน ตลอด 3 วัน
[ ] ประ เภทลงโฆษณาในหน ังส ือ Proceeding [ ] ประ เภทลงโฆษณาในหน ังส ือ Proceeding [ ] ประ เภทลงโฆษณาในหน ังส ือ Proceeding [ ] ประ เภทลงโฆษณาในหน ังส ือ Proceeding [ ] ประ เภทลงโฆษณาในหน ังส ือ Proceeding (จัดพิมพ์พร ้อมแจกในว ันประช ุม )(จัดพิมพ์พร ้อมแจกในว ันประช ุม )(จัดพิมพ์พร ้อมแจกในว ันประช ุม )(จัดพิมพ์พร ้อมแจกในว ันประช ุม )(จัดพิมพ์พร ้อมแจกในว ันประช ุม )
     (ยืนยันการใหก้ารสนับสนุนภายในวนัท่ี 10 ต.ค. 51)
คุณลักษณะ โฆษณาสนิค้าหรือบริการภายในหนงัสือประกอบการประชมุ
อัตรา [  ] 1. รองปกหนา้ และ หลัง (พิมพ์ 4 สี) หน้าละ 15,000 บาท

จะได้เข้าร่วมงาน1 ท่าน ตลอด 3 วัน
[  ] 2. หน้าในเล่ม (พิมพ์ 4 สี) หน้าละ 10,000 บาท

จะได้เข้าร่วมงาน1 ท่าน ตลอด 3 วัน
[ ] ประ เภทเป ็น เจ ้ าภาพร ่วมการจ ัดงาน[ ] ประ เภทเป ็น เจ ้ าภาพร ่วมการจ ัดงาน[ ] ประ เภทเป ็น เจ ้ าภาพร ่วมการจ ัดงาน[ ] ประ เภทเป ็น เจ ้ าภาพร ่วมการจ ัดงาน[ ] ประ เภทเป ็น เจ ้ าภาพร ่วมการจ ัดงาน
คุณลักษณะ เปน็ลักษณะการเปน็เจ้าภาพร่วมจัดงาน ร่วมกับ มูลนิธิ
อัตรา [  ] 1. บริจาคเงิน 20,000 บาท

จะได้เข้าร่วมงาน 2 ท่าน ตลอด 3 วัน และแสดงโลโกบ้ทเวที
[  ] 2. บริจาคเงิน 30,000 บาท

จะได้เข้าร่วมงาน 3 ท่าน ตลอด 3 วัน และแสดงโลโกบ้ทเวที
[  ] 3. บริจาคเงิน 50,000 บาท

จะได้เข้าร่วมงาน 6 ท่าน ตลอด 3 วัน และแสดงโลโกบ้ทเวที
**ทุกประเภททีไ่ด้ให้การสนับสนุน จะได้รับการตพิีมพ์รายช่ือลงในเอกสารประกอบการประชมุ **

รวมเป็นเงินท่ีสนับสนุน ………….....................………………บาท
โดยขอชำระโดย [  ] เงินสด [  ] เช็คส่ังจ่าย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย

[   ] โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรงุเทพ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์
บัญชีเงินฝากสะสมทรพัย์  เลขท่ี 080-0-010506

ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
…………………………………………………………………....................……………………………………………
ท่ีต้ัง ………………………………………………………………………..….....……………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

หมายเหตุ 1. มูลนิธิฯ ไม่ได้เข้าระบบภาษมูีลค่าเพ่ิม
2. นิติบุคคล สามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไดใ้นนาม มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
   73/1 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030942319

ติดต ่อขอรายละเอ ียดเพ ิ ่ม เต ิม หรือจ ัดส ่งใบสม ัครพร้อมหลักฐานการชำระ เง ินมาท ี ่ต ิดต ่อขอรายละเอ ียดเพ ิ ่ม เต ิม หรือจ ัดส ่งใบสม ัครพร้อมหลักฐานการชำระ เง ินมาท ี ่ต ิดต ่อขอรายละเอ ียดเพ ิ ่ม เต ิม หรือจ ัดส ่งใบสม ัครพร้อมหลักฐานการชำระ เง ินมาท ี ่ต ิดต ่อขอรายละเอ ียดเพ ิ ่ม เต ิม หรือจ ัดส ่งใบสม ัครพร้อมหลักฐานการชำระ เง ินมาท ี ่ต ิดต ่อขอรายละเอ ียดเพ ิ ่ม เต ิม หรือจ ัดส ่งใบสม ัครพร้อมหลักฐานการชำระ เง ินมาท ี ่
สำน ักงานเลขาน ุการคณะกรรมการจ ัดการประช ุมท ีค ิว เอ ็ม (คร ั ้งท ี ่ 9)สำน ักงานเลขาน ุการคณะกรรมการจ ัดการประช ุมท ีค ิว เอ ็ม (คร ั ้งท ี ่ 9)สำน ักงานเลขาน ุการคณะกรรมการจ ัดการประช ุมท ีค ิว เอ ็ม (คร ั ้งท ี ่ 9)สำน ักงานเลขาน ุการคณะกรรมการจ ัดการประช ุมท ีค ิว เอ ็ม (คร ั ้งท ี ่ 9)สำน ักงานเลขาน ุการคณะกรรมการจ ัดการประช ุมท ีค ิว เอ ็ม (คร ั ้งท ี ่ 9)
105/703 ถนนนวมนิทร์ ซอย 57 แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
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