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โปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 2/2558 

เยี'ยมชมโรงงาน  บริษทั แอร์โรเฟลกซ์ จาํกดั 

วนัพุธ ที' 27 มกราคม พ.ศ. 2559  

(รับจาํนวนจาํกัด 4@ ท่าน) 

 
 

หลกัการและเหตุผล 

                 บริษทั แอร์โรเฟลกซ์ อินเตอร์เนชัNนแนล จาํกดั ฉนวน Aeroflex มีมาตัTงแต่ปี คศ.WXYZ ซึNงผลิตโดยบริษทั แอร์โรเฟลกซ์  จาํกดั 
โดยไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเนืNองจนถึงปัจจุบนันีT  Aeroflex ไดเ้ป็นผูน้าํในการผลิตฉนวนทีNทาํจากยางสงัเคราะห์ EPDM (Ethylene Propylene 
Diene Monomer Synthetic Rubber) ซึNงเป็นพืTนฐานหลกัของฉนวนกนัความร้อน ทีNมีโครงสร้างเป็นเซลลปิ์ด และนํT าหนกัเบา ซึNงจะมี
โรงงานผลิตใน USA, China, เยอรมนั, สวสิเซอแลนด์, รัสเซีย และประเทศไทย โดยขายภายใตแ้บรนดสิ์นคา้ Aeroflex ฉนวนทีNทาํขึTนจาก 
EPDM นีT  มีคุณสมบติัทีNเหมาะอยา่งยิNง ในการป้องกนัการเกิดการควบแน่นเป็นหยดนํT าในงานท่อนาํความเยน็ในระบบปรับอากาศ และใน
งานสาํหรับท่อนํT าร้อน HVAC&R โดยมีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ ทีมีมาตรฐานสูงเกีNยวกบัเรืNองการประหยดัพลงังาน บริษทั 
ตะวนัออกโปลีเมอร์ อุตสาหกรรม จาํกดั ไดมี้การเปลีNยนชืNอเป็น บริษทั แอร์โรเฟลกซ์ จาํกดั (AFC) ตัTงแต่วนัทีN W มกราคม rsst เป็นตน้ไป 

 
                     สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกบั “ASHRAE Thailand Chapter”  จึงไดมี้กาํหนดจดัเยีNยมชมดูงาน ครัT งทีN 
1/rss8 โดยนาํสมาชิกเขา้เยีNยมชมดูงานบริษทั แอร์โรเฟลกซ์  จาํกดั WWW/W หมู่ r ซอย Wx ถนนทางหลวงสาย xxYt ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา 
จ.ระยอง ดงันัTน  จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและผูส้นใจทุกท่านเขา้ร่วมการจดัเยีNยมชมดูงานดงักล่าว 
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โปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 2/2558 

โรงงานบริษทั แอร์โรเฟลกซ์ จาํกดั 

DDD/D หมู่ E ซอย DF ถนนทางหลวงสาย FFHI ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง EDDL@ 

วนัพุธ ที' 27 มกราคม พ.ศ. 2558  
 
 

กาํหนดการ 

08:00-08:30  น. ลงทะเบียน ณ ลานจอดรถ ร้านกาแฟ ชัTน W อาคาร วสท. 

08.30-10.30  น. ออกเดินทางจาก วสท. ไปยงัโรงงาน บริษทั แอร์โรเฟลกซ์ จาํกดั จ.ระยอง 

10:30-W2.30  น. เดินทางถึงโรงงาน บริษทั แอร์โรเฟลกซ์ จาํกดั (AFCR)  รับประทานอาหารวา่ง 
  -  ผูบ้ริหาร  บริษทัแอร์โรเฟลกซ์  จาํกดั  กล่าวตอ้นรับคณะผูเ้ขา้เยีNยมชมฯ  
                               -  ชมวดีีทศันแ์นะนาํกลุ่มบริษทั  และกระบวนการผลิต 

-  FACTORY  VISIT   
-  ชมขัTนตอนการผลิตฉนวน  AEROFLEX 
-  เขา้ชม ศูนยเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

W2.3|-Wx. 30  น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30-14.00  น.      ตอบขอ้ซกั-ถาม พร้อมมอบของทีNระลึก 
14.00-16.00  น.       ออกเดินทางกลบัถึง  วสท.  โดยสวสัดิภาพ 
 

หมายเหตุ : 

1. ขอสงวนสิทธิ� ในการพิจารณารายชืNอผูเ้ขา้เยีNยมชมโรงงานฯ  ขึTนอยูก่บัดุลยพินิจของ  บริษทั  แอร์โรเฟลกซ์  จาํกดั   
         ซึNงสมาคมฯ  จะแจง้ใหท้ราบต่อไป  
2. สมาคมฯ ขอยกเลิกการจดัโปรแกรมดงักล่าว กรณีทีNมีผูส้มคัรไม่ถึง x| ท่าน ซึNงสมาคมฯจะแจง้ใหท่้านทราบต่อไป   
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แบบตอบรับโปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 2/2558 

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จาํกดั 

DDD/D หมู่ E ซอย DF ถนนทางหลวงสาย FFHI ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง EDDL@ 

วนัพุธ ที' 27 มกราคม พ.ศ. 2559 

(รับจาํนวนจาํกดั 4@ ท่าน) 

ชืNอ    นามสกุล    หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       ทีNอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)     

       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

โทรศพัท ์   มือถือ   E-mail       

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงนิ   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี) 
การเดนิทาง   �  ร่วมเดินทางไปกบัรถสมาคมฯ   � สะดวกเดินทางไปเอง                                         

อตัราค่าลงทะเบียน              ชําระเงินภายในวันที' DL ม.ค. PQ             ชําระเงินหลงัวันที' DL ม.ค. PQ   
� สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter  2,000 บาท   2,400  บาท  
� บุคคลทัNวไป    2,400 บาท   2,800   บาท 

(ผูส้มคัรทีNจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ� การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก)     

หมายเหตุ  
1. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีNตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีNจ่าย x% 
2. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีNในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืNอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืNอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืNองได ้ 

วธีิการชําระเงนิ    
              � เงินสด ณ ทีNทาํการสมาคมฯ  
              � เช็คสัNงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
              � โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   
                       ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีNบญัชี  t�� - r - W|Ys� – t 

กรุณาส่งใบตอบรับฉบบันีT  พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยงัสมาคมฯ จึงจะถือวา่ท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 
ปิดรับจองเมืNอสมคัรและชาํระเงินครบจาํนวน �| คน 


