
9.30 - 9.40 น. 0:10 ลงทะเบียน

เชิญเข้าห้องประชุม - ห้อง Training , ชัน้ 3  อาคารเกดิหลิน 

9.40 -  9.50 น. 0:10 ประธานในพธิีกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

9.50 - 10.30 น. 0:40 -น าเสนอวีดีทศัน์ Company Profile ของบมจ. SNC Former

-Slide Presentation การควบคุมภายในส าหรับสายการผลิต

10.30 - 11.40 น. 1:10 น าคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมสายการผลิต

# Pipe

# Sheet

10.40 - 11.50 น. 0:10 พกัรับประทานอาหารว่าง ( Coffee break )

11.50 - 12.00 น. 0:10 - กล่าวปิดการเข้าศึกษาดูงาน และถ่ายภาพร่วมกนัเป็นทีร่ะลึก

- ส่งคณะศึกษาดูงาน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เวลา ก าหนดการ ผู้รับผิดชอบ

SNC
ตารางก าหนดการเตรียมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

วันที ่12 พฤษภาคม 2561  เวลา 9.30 - 12.00 น.

HRM

ประธาน หรือ

ผู้บริหารทีไ่ด้รับ

ประธาน หรือ

ผู้บริหารทีไ่ด้รับ

มอบหมาย

มอบหมาย

HRM

ทมีงานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย

ALL / Mini MD



 

 
 

 

ท่ี สตท 2561/009 

 วนัท่ี  16  มกราคม  2561 

เร่ือง  ขอความอนเุคราะห์ศกึษาดงูาน ณ บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) จ.ระยอง 

เรียน    ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ    
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เอส เอน็ ซ ีฟอร์เมอร์ จ ากดั ( มหาชน ) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย รายช่ือผู้ เข้าศกึษาดงูาน 

  ด้วยสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นท่ี 53 ขึน้ในวนัท่ี 20 มกราคม – วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2561 
และก าหนดให้มีการศกึษาดงูานในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2561 นัน้ 

ในการนี ้สมาคมฯ พิจารณาเห็นแล้วว่าบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็น
บริษัทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในเร่ืองของสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าและหุ้นส่วน
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นแบบอย่างเป็นท่ีประจกัษ์ในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
ธรรมภิบาล ทางสมาคมฯ จงึขอความอนุเคราะห์ท่านน าผู้เข้าอบรม กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
จ านวนประมาณ 77 คน ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิต และการด าเนินงานของบริษัท เอส เอน็ ซี 
ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน)  ในวันที่  12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยมีวตัถุประสงค์ 
ให้ผู้อบรมน าความรู้ด้านตรวจสอบภายในมาสู่การปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนพฒันาทกัษะผู้ เข้ารับการ
อบรมให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะน าไปสู่การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่การพฒันาธุรกิจ 
ให้มีความมัน่คงยัง่ยืนตอ่ไป 

             จงึเรียนมาเพ่ือขอความอนเุคราะห์  และขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                           
 (นางฉนัทนา  สืบสนิ) 
       นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
                  วาระปี พ.ศ. 2561-2562 
 

ผู้ประสานงาน 
นางสาวรัฐวรรณ์  ปัญญาวิสทุธิกลุ 
โทรศพัท์ 02-712-9124-7 ตอ่ 101 



ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
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การเตรียมสถานที่ 
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การเตรียมสถานที่ 
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การต้อนรับ 
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การฟังบรรยายแนะน าบริษัท 
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การฟังบรรยายแนะน าบริษัท 
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เยี่ยมชมสายการผลิต 
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เยี่ยมชมสายการผลิต 
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เยี่ยมชมสายการผลิต 
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เยี่ยมชมสายการผลิต 
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เยี่ยมชมสายการผลิต 
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เยี่ยมชมสายการผลิต 
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เยี่ยมชมสายการผลิต 
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นายกสมาคมกล่าวขอบคุณ & มอบของที่ระลึก 
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ถ่ายรูปร่วมกัน และส่งคณะศึกษาดูงาน 
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ถ่ายรูปร่วมกัน & ส่งคณะศึกษาดูงาน 
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สิ่งที่ทางคณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ฝากชื่นชม 
1. การเตรียมต้อนรับท าได้ดี อบอุ่น    

(ลูกชุบอร่อย ) 
2. จัดท าข้อมูลน าเสนอได้ดี เป็น

ประโยชน์แก่คณะศึกษาดูงาน 
>>> ขอ Slide ไปศึกษา 

3. ระบบ Process reject และ
การควบคุมคุณภาพ ท าได้ดี 
พนักงานสามารถอธิบายข้อมูลได้ 

4. ชื่นชอบแนวทางควบคุมค่าใช้จ่าย 15 
มาตรการ >>> จะเอาตัวอย่างแนว
ปฏิบัติไปปรับใช้ 
 
5. แนวทางจัดการความเสี่ยงเรื่อง การ
ขาดแคลนน  า ท าได้ดี และ สนใจใน 
Project พลังงานทดแทน 
 
6. กระบวนการควบคุมการจัดการ 
SCRAP ท าได้ค่อนข้างรัดกุมดี 
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สิ่งที่ทางคณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
สิ่งทีทางคณะอาจารย์ได้ฝากไว้ และคณะศึกษาดูงานได้ให้ค าแนะน า 
>>> ลองพิจารณาเงื่อนไขในการท าประกันภัยเครื่องจักร ว่าครอบคลุมความ
คุ้มครองถึงกรณี เครื่องจักรระเบิด หรือการระเบิดในกระบวนการผลิตหรือไม่ 
 
>>> การ Focus ไปที่ การ Claim หรือ Complain จากลูกค้า จะท าให้
ทราบปัญหาและหาวิธีการป้องกันได้ง่ายขึ น  อาจช่วยลดการค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา และไปมุ่งเน้นกระบวนการป้องกันได้ตรงจุด  
 
>>> เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น Line Robot ของ SSMA มีมาตรการ
รองรับไหม หากเครื่องเสีย ให้ลองหาแนวทางส ารองไว้หลายๆด้าน 
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Thank you very much 
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