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โปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 1/2559 

โรงงานบริษทั บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั  

��/�  หมู่ # นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวทิ ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี # #.  

วนัพฤหัสบด ีที0 �1 มถุินายน พ.ศ. 2559 

 (รับจาํนวนจํากดั 46 ท่าน) 

                            
 

หลกัการและเหตุผล 

                บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจาํกดั เป็นบริษทัในเครือ บริษทั มิตซูบิชิอิเลคทริค คอร์ปอเรชัTน (ประเทศญีTปุ่น) เป็น
ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์ระบบโรตารีT  และ Scroll สาํหรับเครืTองปรับอากาศภายในบา้น โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอนัดบัหนึTงในประเทศไทย 
บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ดา้นระบบบริหารคุณภาพ(ISO 9001) ระบบการจดัการดา้นสิTงแวดลอ้ม(ISO 14001) และระบบการ
จดัการดา้นอาชีวอนามยั (มอก. 18001) เป็นบริษทัชั_นนาํ ตั_งบนพื_นทีT 105 ไร่ ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ
สาํนกังานการตลาด ตั_งอยู ่ ณ อาคาร เอส เอม็ ทาวเวอร์ (ชั_น 32) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400'บริษทั 
สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจาํกดั เป็นบริษทัในเครือ บริษทั มิตซูบิชิอิเลคทริค คอร์ปอเรชัTน (ประเทศญีTปุ่น) เป็นผูผ้ลิต
คอมเพรสเซอร์ระบบโรตารีT  และ Scroll สาํหรับเครืTองปรับอากาศภายในบา้น โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอนัดบัหนึTงในประเทศไทย บริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ดา้นระบบบริหารคุณภาพ(ISO 9001) ระบบการจดัการดา้นสิTงแวดลอ้ม(ISO 14001) และระบบการจดัการดา้น
อาชีวอนามยั (มอก. 18001) เป็นบริษทัชั_นนาํ ตั_งบนพื_นทีT 105 ไร่ ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

 
                     สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกบั “ASHRAE Thailand Chapter”  จึงไดมี้กาํหนดจดัเยีTยมชมดูงาน ครั_ งทีT 

1/ijj9 โดยนาํสมาชิกเขา้เยีTยมชมดูงานโรงงานบริษทั บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั ��/�  หมู่ # นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบงั ถนนสุขุมวิท ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี # #.  ดงันั_น  จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและผูส้นใจทุกท่านเขา้
ร่วมการจดัเยีTยมชมดูงานดงักล่าว 
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โปรแกรมเยี0ยมชมดูงาน ครั7งที0 �/#889   

โรงงานบริษทั บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั  

��/�  หมู่ # นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวทิ ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี # #.  

วนัพฤหัสบด ีที0 �1 มถุินายน พ.ศ. 2559 

 

 
กาํหนดการ 

08:00-08:30 น. ลงทะเบียน ณ ลานจอดรถ ร้านกาแฟ ชั9น � อาคาร วสท. 

08.30-10.30 น. ออกเดินทางจาก วสท. ไปยงัโรงงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั  

10:30-�1.00 น. เดินทางถึงโรงงาน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั (SCI)  

11:00-�1.45 น. ผูบ้ริหาร บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั กล่าวตอ้นรับคณะผูเ้ขา้เยีFยมชมฯ  

   -ชมวดีีทศันแ์นะนาํบริษทัและแนะนาํผลิตภณัฑ ์

�1.45-�..00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ร้านอาหารปะการัง แหลมฉบงั 

�3.00-�5.00 น. เยีFยมชมกระบวนการผลิต หอ้งทดสอบเครืFองปรับอากาศและเครืFองทาํความเยน็  
   และศูนยว์จิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

15.00-15.15 น.      มอบของทีFระลึกและถ่ายรูปร่วมกนั 

15.15-17.00 น.       ออกเดินทางกลบัถึง  วสท.  โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : 

1. ขอสงวนสิทธิN ในการพิจารณารายชืFอผูเ้ขา้เยีFยมชมโรงงานฯ ขึ9นอยูก่บัดุลยพินิจของ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์
อุตสาหกรรม จาํกดั ซึFงสมาคมฯ  จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

2. สมาคมฯ ขอยกเลิกการจดัโปรแกรมดงักล่าว กรณีทีFมีผูส้มคัรไม่ถึง .  ท่าน ซึFงสมาคมฯจะแจง้ใหท่้านทราบต่อไป   
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แบบตอบรับโปรแกรมเยี0ยมชมดูงาน   
โรงงานบริษทั บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั  

��/�  หมู่ # นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวทิ ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี # #.  
วนัพฤหัสบด ีที0 �1 มถุินายน พ.ศ. 2559 

ชืTอ    นามสกุล    หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       ทีTอยู(่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' @A พ.ค. DE         ชําระเงินหลงัวันที' @A พ.ค. DE                   
� สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter      1,900 บาท   2,300  บาท  
� บุคคลทัTวไป          2,300 บาท   2,700   บาท 

ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษมูีลค่าเพิ'ม G% 

(ผูส้มคัรทีTจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร lm คนแรก จะไดสิ้ทธิn เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นลาํดบัแรก)     

หมายเหตุ  
1. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีTตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีTจ่าย o% 
2. สมาคมเป็นองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกร มีหน้าทีTในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืTอง ให้การรับรอง

กิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืTอง สามารถออกใบรับรองการเขา้
ร่วมกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืTองได ้ 

วธีิการชําระเงนิ    
              � เงินสด ณ ทีTทาํการสมาคมฯ  
              � เช็คสัTงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
              � โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   
                      ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีTบญัชี  tll - i - umvjl – t 

กรุณาส่งใบตอบรับฉบบันี_  พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยงัสมาคมฯ ทาง Email:manageracat@gmail.com  
จึงจะถือวา่ท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 

ปิดรับจองเมืTอสมคัรและชาํระเงินครบจาํนวน lm คน 
 


