อินเทรนด์และทันเหตุการณ์ กับงาน
สัมมนาสําหรับวงการอุตสาหกรรม –
ซอฟต์แวร์ ทัง� ประเด็นในด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี มุมมองด้านความปลอดภัย
กฎหมายสําคัญ และอีกหลากหลายหัวข้อ

SEMINAR

Q-Risk Management
& dMaintenance Management

May 12, 2016

@Hemaraj Training Center
Eastern Seaboard Industrial

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.

สําหรั บกลุ่มลูกค้ าธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมโรงงานเท่ านั�น
Q-Risk Management

Morning Session
ในปั จจุบนั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ดําเนินอยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อม
หรือสภาวการณ์ที�ไม่แน่นอนซึ�ง อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ�งถือเป็ นโอกาสต่อ
ธุรกิจ หรือในเชิงลบซึ�งถือเป็ นความเสี�ยง (Risk) เป็ นข้อจํากัดและความไม่แน่นอนด้วย
เช่นกัน ดังนั�น การบริหารความเสี�ยงจึงเป็ นสิ�งที�องค์กรควรให้ความสําคัญ เนื�องจากจะ
สามารถลดความเสี�ยง และนําไปสูก่ ารเพิ�มผลตอบแทนในระยะยาว การนําเอา
กระบวนการบริหารความเสี�ยงไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจของ
องค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที�กาํ
หนดไว้ จะเห็นได้ว่าการบริหารความเสี�ยงขององค์กรจึงเป็ นสิ�งสําคัญและต้องทําควบคู่
กับการกํากับดูแล และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อส่งเสริมแนวทางการ
บริหารจัดการที�ดีขององค์กร รวมทั�งเป็ นการเตรียมความพร้อมของการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลฉบับใหม่ อาทิ ISO9001:2015 ISO14000:2015
ISO18000:2007 เป็ นต้น

08.30 - 09.00 hrs.
09.30 - 09.40 hrs.
09.40 - 10.30 hrs.
10.30 - 10.45 hrs.
10.45 - 11.30 hrs.
11.30 - 11.45 hrs.

ลงทะเบียนเข้ารว่ มงาน

กล่าวเปิ ดงาน

การประเมินความเสี�ยงด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
- ภาพรวม และกระบวนการประเมินความเสี�ยง
รับประทานอาหารว่าง
- ทําความรูจ้ ักกับเทคโนโลยี - Q risk Management
- สาธิตวิธีการใช้งานระบบบริการจัดการความเสียง
Road Map & Q&A

Morning Session:

รายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง:

Call now to
secure your seat

Afternoon Session:

dMaintenance Management System

Afternoon Session
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

โปรแกรมถูกออกแบบให ้เป็ นเครือ
� งมือช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฎิบต
ั ิ
งานของผู ้บริหารและผู ้ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีในการซ่อมบํารุง ให ้สามารถปฎิบต
ั งิ านได ้อย่าง
มีประสิทธิภาพอันเป็ นผลให ้สามารถลดต ้นทุนการผลิต/เพิม
� ขีดความสามารถในขัน
�
ตอนการผลิต และความสามารถในการแข่งขันอีกด ้วย

13.00 - 13.30 hrs. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13.30 - 13.40 hrs. กล่าวเปิ ดงาน
13.40 -14.20 hrs. ทําความรูจ้ ักกับ เทคโนโลยี “โปรแกรมบริหารจัดการ
ซ่อมบํารุงเครือ� งจักร - dMaintenance”
14.30 - 14.45 hrs. รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.20 hrs. สาธิตวิธีการใช้งานระบบซ่อมบํารุงเครือ� งจักร dMaintenance
15.20 - 16.00 hrs. Road Map & Q&A

Morning Session:

Afternoon Session:

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

โทร. 038-955 282-3

