
รายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง: 

T.  02 532 5151 
099 154 8910

contactcenter@infoforum.co.th

@Hemaraj Training Center Eastern Seaboard Industrial Estate Rayong

2016 

Afternoon Session 
dMaintenance Management System 

อินเทรนด์และทันเหตุการณ์กับงาน
สมัมนาสาํหรบัวงการอุตสาหกรรม – 
ซอฟต์แวร ์ทั �งประเด็นในด้านนวตักรรม 
เทคโนโลยี มุมมองด้านความปลอดภัย 
กฎหมายสาํคัญ และอีกหลากหลายหัวข้อ

See what’s going on in Industry with 
the Software Seminar. Keep abreast of 
stateof-the-art technology, safety 
concerns, upcoming regulations, and 
much more.

Morning Session 
Q-Risk Management

    Info Forum Co., Ltd.  

Morning Session: Afternoon Session:Morning Session: Afternoon Session:

08.30 - 09.00 hrs.       

09.30 - 09.40 hrs.            
09.40 - 10.30 hrs.            

     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

กล่าวเปิ ดงาน
การประเมินความเสี�ยงดา้นคณุภาพ ISO 9001:2015

Equipment in production is a major asset and a large part of the balance 
sheets of companies that manufacture products sold out and the " maintenance 
costs " is also part of cost of goods means that if we can manage . ensure effective 
management of maintenance and maintenance costs as low as possible . We can 
reduce the cost of goods and increase their ability to compete with.

dMaintenance is CMMS (Computerized Maintenance Management 
System) was designed and developed to make the maintenance team to manage 
and maintain maximum efficiency. Our focus is to be able to analyze information 
and data (Data Content) to use efficient planning 

89/35 Ju-Kiew-Leng Building 2Fl. Viphavadi-Rangsit Rd., 
Sanambin, Donmueang, Bangkok 10210 Thailand. 

For more information and full seminar program,

please contact Ms.Temsiri Thongchu at 02 - 532 5151 #204

or simply E-mail us at temsirit@infoforum.co.th

ในปัจจบุนัสถานการณท์างเศรษฐกิจตา่งๆ ดาํเนินอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้ม 

หรอืสภาวการณที์�ไม่แน่นอนซึ�ง อาจก่อใหเ้กิดผลลพัธใ์นเชิงบวก ซึ�งถือเป็นโอกาสตอ่

ธุรกิจ หรอืในเชิงลบซึ�งถือเป็นความเสี�ยง (Risk) เป็นขอ้จาํกดัและความไม่แน่นอนดว้ย

เช่นกนั ดงันั�น การบรหิารความเสี�ยงจงึเป็นสิ�งที�องคก์รควรใหค้วามสาํคญั เนื�องจากจะ

สามารถลดความเสี�ยง และนาํไปสูก่ารเพิ�มผลตอบแทนในระยะยาว การนาํเอา

กระบวนการบรหิารความเสี�ยงไปสูก่ารปฏิบตัจิะช่วยใหก้ระบวนการตดัสินใจของ

องคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํ

หนดไว ้จะเห็นไดว่้าการบรหิารความเสี�ยงขององคก์รจงึเป็นสิ�งสาํคญัและตอ้งทาํควบคู่

กบัการกาํกบัดแูล และการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อสง่เสรมิแนวทางการ

บรหิารจดัการที�ดีขององคก์ร รวมทั�งเป็นการเตรยีมความพรอ้มของการดาํเนินงานให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลฉบบัใหม่ อาทิ ISO9001:2015  ISO14000:2015 

ISO18000:2007 เป็นตน้

10.45 - 11.30 hrs.            

- ภาพรวม และกระบวนการประเมินความเสี�ยง

รับประทานอาหารวา่ง

Road Map & Q&A

13.00 - 13.30 hrs.  ลงทะเบียนเข้ารว่มงาน
13.30 - 13.40 hrs.  กล่าวเปิดงาน
13.40 -14.20 hrs.  ทําความรูจ้ักกับ เทคโนโลยี “โปรแกรมบรหิารจัดการ 

ซ่อมบํารงุเครื�องจักร - dMaintenance”
14.30 - 14.45 hrs.  รบัประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 15.20 hrs.  สาธิตวธิีการใช้งานระบบซ่อมบํารงุเครื�องจักร - 

dMaintenance 
15.20 - 16.00 hrs.  Road Map & Q&A

Q-Risk Management 
 & dMaintenance Management

SEMINAR

     May 12, 2016  @Hemaraj Training Center
  Eastern Seaboard Industrial 

- ทําความรูจ้ักกับเทคโนโลยี  - Q risk Management 
- สาธิตวธิีการใช้งานระบบบรกิารจัดการความเสียง 

10.30 - 10.45 hrs.       

11.30 - 11.45 hrs.

         โปรแกรมถกูออกแบบให ้เป็นเครื�องมอืชว่ยเหลอื และสนับสนุนการปฎบิตั ิ 
งานของผูบ้รหิารและผูป้ฎบิตัหินา้ทใีนการซอ่มบํารงุ ให ้สามารถปฎบิตังิานได ้อยา่ง 
มปีระสทิธภิาพอนัเป็นผลให ้สามารถลดต ้นทนุการผลติ/เพิ�มขดีความสามารถในขั �น 
ตอนการผลติ และความสามารถในการแขง่ขนัอกีด ้วย

Call now to
secure your seat

 

สําหรับกลุ่มลกูค้าธุรกจิประเภทอตุสาหกรรมโรงงานเท่านั�น 
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โทร. 038-955 282-3
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