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โปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 3/2557 

โรงงานผลติและประกอบเครื'องปรับอากาศยี'ห้อ“อามีน่า” 

 9/: หมู่ ;  ถ.คลองรุ่ง-พระยาใจ  ต.กรอกสมบูรณ์  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  E:F;G 

วนัพุธ ที' 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.GG น.-FJ.GG น. 

(รับจํานวนจํากดั 4G ท่าน) 

 

                                                                                                        
หลกัการและเหตุผล 

                 อามีน่า(Amina) เป็นเครืNองปรับอากาศอีกยีNหอ้หนึNงทีNผลิตและประกอบโดยคนไทย ดาํเนินการโดย    บริษทั ยนิูโกค้อนซูมเมอร์
โปรดกัส์ จาํกดั ดว้ยความมุ่งมัNนทีNจะผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานระดบัสากล ในขณะเดียวกนัผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีตน้ทุนการผลิตตํNา 
เพืNอสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ บริษทัยนิูโกฯ้จึงตั`งโรงงานข̀ึนบนเน̀ือทีN abc ไร่ ในจงัหวดัปราจีนบุรี ดว้ยทุนจดทะเบียน def,fff,fff 
บาท โรงงานแห่งน̀ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และก่อสร้างเสร็จเมืNอปี พ.ศ. bhif มีเน̀ือที
เฉพาะโรงงาน dk,hff ตารางเมตร ปัจจุบนัโรงงานดงักล่าวมีกาํลงัการผลิต เครืNองปรับอากาศ d5f,fff เครืNอง ต่อปี  ภายในเวลาอนัไม่นาน
โรงงาน ยนิูโก ้คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ ก็ไดรั้บการรับรอง ISO 9001:2000ในปีต่อมา และปัจจุบนัก็ไดรั้บมาตรฐานใหม่คือ  ISO9001:2008, 
ISO14001:2004, ISO18001:2007 อนัเป็นการยนืยนัวา่การบริหาร และ จดัการเรืNองคุณภาพไดม้าตรฐานสากลอยา่งแทจ้ริง 
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                  โรงงานดงักล่าวจึงเพียบพร้อมดว้ยเทคโนโลยทีีNทนัสมยัพร้อมดว้ยเครืNองจกัรใหม่ทีNสูงดว้ยคุณภาพ  ทาํใหบ้ริษทั ยนิูโก ้ คอนซูม
เมอร์ โปรดกัส์ จาํกดั เป็นผูผ้ลิตเครืNองปรับอากาศทีNมีศกัยภาพและครบวงจรทีNสุด   ปัจจุบนับริษทัฯ ผลิตช̀ินงานพลาสติกทุกช̀ินใน
เครืNองปรับอากาศ   ผลิตตวัแลกเปลีNยนความร้อน (Heat Exchanger) ผลิตช̀ินงานโลหะทั`งหมดดว้ยแผน่เหลก็คุณภาพสูง (Electro-galvanized 
Steel)ผา่นกระบวนการตดั ปัtม อดัข̀ึนรูปต่างๆ จนไดช̀ิ้นงานทีNสูงดว้ยคุณภาพและมาตรฐาน ก่อนส่งไปพน่สีดว้ยระบบ Electrostatic Power 
Coating ทีNทนัสมยั ซึNงสามารถพ่นสี ได ้i สี ในเวลาเดียวกนั ทาํใหช̀ิ้นงานสีมีความเรียบสมํNาเสมอ และคงทน ถาวร โดยช̀ินส่วนงานทุกช̀ิน
จะไดรั้บการตรวจสอบก่อนทีNจะนาํไปสู่กระบวนการผลิต เพืNอใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากน̀ีเครืNองปรับอากาศทุกเครืNองยงัไดรั้บการ
ทดสอบค่าการทาํความเยน็หรือทาํความร้อน (Performance Test) ทุกเครืNองเพืNอใหแ้น่ใจวา่เครืNองปรับอากาศ “อามีน่า” ทุกเครืNองมี
ประสิทธิภาพการทาํความเยน็หรือ ทาํความร้อนไดต้ามค่ามาตรฐานตามทีNไดอ้อกแบบมา ก่อนทีNจะถึงมือผูบ้ริโภค 

 

 

 

 

                     สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ร่วมกบั “ASHRAE Thailand Chapter”  จึงไดมี้กาํหนดจดัเยีNยมชมดูงาน คร̀ังทีN 
3/bhh7 โดยนาํสมาชิกเขา้เยีNยมชมดูงานโรงงานผลิตและประกอบเครืNองปรับอากาศยีNหอ้“อามีน่า” {/h หมู่ i  ถ.คลองรุ่ง-พระยาใจ  ต.กรอก
สมบูรณ์  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  bhaif ในวนัพธุ ทีN c ตุลาคม พ.ศ. bhhk ระหวา่งเวลา fc.ff น.-ae.ff น.(รับจาํนวนจาํกดั if ท่าน) 
ดงันั`น  จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและผูส้นใจทุกท่านเขา้ร่วมการจดัเยีNยมชมดูงานดงักล่าว 
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กาํหนดการ 
07:30-08:00 น. ลงทะเบียน ทีNสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ทีN วสท. 

08.-00–10.30 น. ออกเดินทางจาก วสท.ไปยงัโรงงานบริษทัยนิูโก ้ทีN จ.ปราจีนบุรี 

10:30–a0.45 น. บริษทัยนิูโก ้กล่าวตอ้นรับ   

a0.45–a2.45 น. เยีNยมชมกระบวนการผลิต หอ้งทดสอบเครืNองปรับอากาศ ชมตวัอยา่ง 

                               เครืNองปรับอากาศและผลิตภณัฑ ์  

12:45–a4.0f น. รับประทานอาหารกลางวนั 

14:00-a6.ff น. ออกเดินทางจากโรงงานบริษทัยนิูโกก้ลบัวสท. 

 

หมายเหตุ : 

สมาคมฯ ขอยกเลิกการจดัโปรแกรมดงักล่าว กรณีทีNมีผูส้มคัรไม่ถึง df ท่าน ซึNงสมาคมฯจะแจง้ใหท่้านทราบต่อไป   
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แบบตอบรับโปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 3/2557 

โรงงานผลติและประกอบเครื'องปรับอากาศยี'ห้อ“อามน่ีา” 

 9/: หมู่ ;  ถ.คลองรุ่ง-พระยาใจ  ต.กรอกสมบูรณ์  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี  E:F;G 

วนัพุธ ที' 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.GG น.-FJ.GG น. 

(รับจาํนวนจาํกดั 4G ท่าน) 

ชืNอ...............................................................นามสกลุ................................................................หมายเลขสมาชิก................................  

บริษทั............................................................................................................  เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี................................................ 

ทีNอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)…………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศพัท.์....................................................โทรสาร……………………………………….มือถือ…………………………………..  

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขทีNสมาชิกสภาวศิวกร(ถา้มี).....................................................เลขทีNใบอนุญาตสภาวศิวกร(ถา้มี)............................................. 
    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวศิวกรใหค้รบถว้น  เนืNองจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

อตัราค่าลงทะเบียน                                               ชําระเงนิภายในวนัที' 30 ก.ย.57         ชําระเงนิหลงัวนัที' 30 ก.ย.57 

�  สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter    1,800   บาท   2,200   บาท  
� บุคคลทัNวไป                          2,200   บาท   2,600   บาท 

(ราคาดงักล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพิNม k% ไวเ้รียบร้อยแลว้) 
หมายเหตุ  

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

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืNอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืNองได ้ 

 

วธีิการชําระเงนิ    
              � เงินสด ณ ทีNทาํการสมาคมฯ  
              � เช็คสัNงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
              � โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   
                       ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีNบญัชี  eii - b - afkhi – e 

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับฉบบัน̀ี พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยงัหมายเลขโทรสาร fb-dac-iabf จึงจะถือวา่ท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 

ปิดรับจองเมืNอสมคัรและชาํระเงินครบจาํนวน if คน 


