
            ขอเชิญชม... การนำเสนอผลงานกลุ่ม QCC  
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QCCQCC รอบคัดเลือกรอบคัดเลือก

ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก

ประเภทผลงาน

Manufacturing QCC Prize

Junior Manufacturing QCC Prize

Business for Service QCC Prize

Support QCC Prize

Office QCC Prize

Task Achieving QCC Prize

New Born QCC Prize

อัตราค่าลงทะเบียน

2,140 บาท/คน/วัน

2,000 + Vat7%

สอบถามรายละเอียด โทร 02-7173000 ต่อ 772 E-Mail : kriangkrai@tpa.or.th / award@tpa.or.th

เรียนรู้ แนวทางการแก้ปัญหา โดยกลุ่ม QCC จากองค์กรชั้นนำ 
         เพื่อจุดประกายความคิด
            และประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง 
                 เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

Thailand

Prize 2021
รอบคัดเลือกรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกรอบคัดเลือก



 

 

 

 

 
 
 
  
 

        :  การน าเสนอผลงาน Manufacturing QCC Prize       (ห้อง A) 

 

       :  การน าเสนอผลงาน Office QCC Prize         (ห้อง A) 

เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

14:40 - 15:05 น. ค่าใช้จ่ายไม้สูง ดอกไม้กับผีเสื้อ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

15:05 - 15:30 น. ลดการติดตามปัญหาจากการลาของพนักงาน HR care for you บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จ ากัด 

15:30 - 15:55 น. งานจ้างเหมา JOB ใช้เวลาในการออก PO นาน Power PC TEAM บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

15:55 - 16:20 น. ลดเวลาในการบันทึกและสืบค้นประวัติการฝึกอบรม Good Luck บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

16:20 - 16:45 น. ลดเวลา-ขั้นตอนการจัดเก็บสาน HOSE Wooden Case บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลดการเปลี่ยน Clamp Piece เครื่องเจาะรู HUB 4X4 Line PM คนซ่อม 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

08.55 – 09.20 น. ลดอัตราการเกิด Break down กระดาษไม่ติดทีเ่ครื่อง Easy lift Line 2 สิงห์ล้านนา Return บริษัท เชียงใหม ่เบเวอเรช จ ากัด 
09.20 – 09.45 น. ลดปัญหาข้อรอ้งเรียน P-Trap รั่ว ABYSS บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 
09.45 – 10.10 น. ลดน้ าเบียร์ที่บรรจุไม่ได้มาตรฐาน (Over Fill) ที่ Filler Line 4 LEO Line บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 
10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.25 – 10.50 น. เพ่ิม Reliability Sediphant System กระต่ายทองค า บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

10.50 – 11.15 น. ลดปัญหาขวด PET ขนาด 600 ml  ล้มอัด บนสะพานทางออก 
เครื่อง Capper PET Line 2 

สิงห์สัมพันธ์ บริษัท สุราษฎรธ์านีเบเวอเรช จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. ลดอัตราการเกิดงานเสียโลหะบัดกรีเลอะบนพ้ืนผิวทองแดงที่
ขั้นตอนโลหะบัดกรีของงาน รุ่น EDP-XXX 

Energize SMT 
Team 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

11.40 – 12.05 น. ลดปัญหาการ Reject บรรจุภณัฑ์ ประเภท Film ในกระบวนการ
ผลิตจากเครื่อง Form Fill Seal 

A Ant มด บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.25 น. ลดปัญหาการกรองเบียร์ได้ปริมาณน้อยกว่ามาตรฐานที่ก าหนด รวมเพ่ือน CB บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 

13.25 – 13.50 น. ลดปัญหา Cover เบียดไฟใหญ่ รุ่น FC All Model (283) Brainstorming 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางปะกง) 

13.50 – 14.15 น. ลดการสูญเสียน้ าเบียร์ในกระบวนการกรองเบียร์ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย (<3.5%) 

Filtration & 
Blending 

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. เพ่ิมอายุการใช้งานหัว Trim Nozzle ที่ Wire Part แปะก๊วย บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

       

07:30 – 08:30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
 

***น าเสนอผลงานกลุ่มละ 15 นาที  
**กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 

 
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563      
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       :  การน าเสนอผลงาน Junior Manufacturing QCC Prize        (ห้อง B) 

 

       :  การน าเสนอผลงาน Task Achieving QCC Prize                          (ห้อง C) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. เพ่ิม Fill in Rate สินค้ากลุ่ม TOP 750 ของร้านสาขา Triple Ant 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
(ศูนย์กระจายสินค้า DC บางบัวทอง) 

08.55 – 09.20 น. ลดปรมิาณ Non-Prime Product จากการ Transition P722JO To P640J Vitamin B บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
09.20 – 09.45 น. ลดต้นทุน Fibrous ด้วยการลดต้นทุน OCC กระต่ายทองค า บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

09.45 – 10.10 น. การเพ่ิมประสิทธภิาพกระบวนการผลิต Final Station  
ไลน์ Rr.Axle#2 

Maru K Teamwork 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด (โรงงานส าโรง) 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.25 – 10.50 น. ลดเวลาการท าเบี้ยขยันของพนักงานรายวัน Hybrid DNA บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 
10.50 – 11.15 น. พัฒนาการายงานผล Fill Level ฟองเบียร์ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกลังสินค้าฝากส่งที่หน่วยงาน Sortation  Focus Team 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
(ศูนย์กระจายสินค้า RDC ล าพูน) 

11.40 – 12.05 น. เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต Press Part Super Young G2 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด (โรงงานบางพลี) 

เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลดปญัหา Sound NC รุ่น 5VT เครื่อง Monitor Test MO-MS-LN4 ขุนฆ้อน บริษัท นิกโก คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. ลดปัญหา Drill/Tap หักบ่อยที่ไลน์ Hub Front - KWBA New Development บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 

09.20 – 09.45 น. ลดปัญหา Unit Spin Up Error at Helium Injection Final HIF TEAM บริษัท เอชจีเอสท ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

09.45 – 10.10 น. ลดยอดการสูญเสียสินค้าเค้กโรลวานิลลา BIG ROLL บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.25 – 10.50 น. ลดปัญหาชิ้นงานหลุดรอดไปยัง Process Assembly 4.0 Body Oil Pump บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากัด 

10.50 – 11.15 น. 
ขจัดปัญหาสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูภ่ายในชิ้นงาน ท่อร่วมไอเสีย
รถยนต์ Model N 

Number #1 
บริษัท ซังโกะ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
(โรงงานบ้านโพธิ์) 

11.15 – 11.40 น. 
ลดของเสีย Flex Scratch Around Screw รุ่นงาน LEE  
ที่ต าแหน่ง Flex/Carriage Assembly 

HAS One Goal บริษัท เอชจีเอสท ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

11.40 – 12.05 น. ลดอัตราการเกิดงานแตกที่เกิดจากการร่วงของ Base Magazin 
Storage ของเครื่อง NLTA ที่ Type MCR03 

SMILE OK บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.25 น. ลดเปอร์เซ็นต์ของเสียม้วนกรอไม่เรียบแผนกเป่าฟิล์ม 
Thaipackaging 
บันเทิงศิลป์ บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จ ากัด 

13.25 – 13.50 น. ขจัดปัญหา Tube EGR Valve model M แตก GORANGER บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 

13.50 – 14.15 น. ลดอัตราการเกิดอาการเสีย Switch ไม่ติด Pad ที่ขั้นตอนการ 
Laser Engraving HCA Product 

The Grand Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

14.15 – 14.40 น. ลดการประกอบไม่ถึงที่ต าแหน่ง Chamber V-Line Today บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จ ากัด 

14.40 – 15.05 น. ลดปัญหา Black cell Tester X-calibre (NB) Fast Runner บริษัท เอชจีเอสท ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

15.05 – 15.30 น. แก้ไขปัญหาจุด Spot RR Floor หลุด พุ่งชน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์)  

15.30 – 15.55 น. ลดปัญหางานของเสียโพรงหดตัวของงาน PS Control Valve หล่อ (AL) เหมือนเดิม บริษัท เอทีเอ แคสต้ิง เทคโนโลยี จ ากัด 

15.55 – 16.20 น. ขจัดปัญหาชิ้นงาน Bearing Thrust ตกหล่นที่เครื่อง T1 Turbo familial #2 บริษัท ไดน่า เมททอล จ ากัด 

16.20 – 16.45 น. ลดการเกิด AQI Wire Touch Type MPT6M QC Ranger บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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                 (ห้อง C) 
12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.25 น. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสินค้าให้ร้านสาขา วิบวับ-19 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
(ศูนย์กระจายสินค้าCDC บางบัวทอง) 

13.25 – 13.50 น. Lean to Automation project @ Knuckle line ริมเขื่อนบลูเลอวาร์ด 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด (โรงงานส าโรง) 

13.50 – 14.15 น. เพ่ิม Productivity สินค้า New Chandu Power up ยกก าลังสอง บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

14.15 – 14.40 น. 
ลดเวลางาน Shut Down Transition Grade ในขั้นตอน Empty 
Catalyst ที่ Polymer Pilot Plant SMART A บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

14.40 – 15.05 น. ลดเวลาการบันทึกข้อมูล Kaizen On The Floor บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

15.05 – 15.30 น. เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งแผ่นกัมบังการผลิต ดอกไม้ป่า 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด (โรงงานบางพลี) 

15.30 – 15.55 น. ลดเวลาในการตัดเปลี่ยน Wire top ม้วนทองค า บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 
 
 

       :  การน าเสนอผลงาน Business for Service QCC Prize                        (ห้อง C) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

15:55 - 16:20 น. ลดการเสียเครื่องชงกาแฟ All Caf  พ้ืนที่เพชรบุรี All Star บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
16:20 - 16:45 น. ลดจ านวน Call พรบ. เที่ยวทั่วไทยไปกบัน้องมด บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
16:45 - 17:10 น. ลดการเสียตู้ vending Machine อาการไม่จ่ายสินค้าพื้นที่ กทม เขต N V.M.N. บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

17:10 - 17:35 น. ลดเวลาในการแก้ไขข้อร้องเรียนกรณรีบัช าระผิดผู้ว่าจ้างกรม
จัดหางาน 

ANT SEVEN บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 

 
 
 

 
 

 

       :    การน าเสนอผลงาน Manufacturing QCC Prize                 (ห้อง A) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลด Fiber Start run จากการเปลี่ยนผลิต (T41) Start up บริษัท ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร์ จ ากัด 
08.55 – 09.20 น. ลดจ านวน NCR กาวกินเนื้อกระดาษไม่สมบูรณท์ี่ Carton Sealer Line2 ฟองเบียร์ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
09.20 – 09.45 น. ลดปัญหา Sump pump abnormal ที่ Coolant room Miracle บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 

09.45 – 10.10 น. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือรองรับ Changing point  
ในอนาคต 

Muscle Team บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์)  

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.25 – 10.50 น. ลดปัญหา Outer นูน Zone 1 
Takt Time Deck 
Line 2 Banpho 

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางพลี) 

10.50 – 11.15 น. ลดการสูญเสียเวลาขวดติดตะกร้อเน่ืองจากขวดเข้าไม่ครบช่อง 
ที่เครื่องล้างขวดไลน์ 1 CMB 2018 บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. เพ่ิมประสิทธิภาพในระบบ Ventilation ของ Hood Dryer  
โดยลดการเกิดหยดน้ า กล้วยหอม บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

11.40 – 12.05 น. ลดปัญหาสินค้า S100 ผิวด้านขั้วฉีด The Best Team บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 
12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

วันพฤหัสบดทีี่  ตุลาคม 256      
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                                  (ห้อง A) 
13.00 – 13.25 น. ลดเวลาการเก็บตัวอย่างกระป๋องเพ่ือเช็คค่าการปิดฝาที่ Line 7 B-12 บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 

13.25 – 13.50 น. ลดปัญหา Switch Diff Lock สายไฟขาด BD22 Line 2 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

13.50 – 14.15 น. ลดการเกิดแรงดันตกคร่อมที่ระบบลมอัด H2O บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

       :  การน าเสนอผลงาน New Born QCC Prize                (ห้อง A) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

14:15 - 14:40 น. ลดเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายล่วงเวลาแผนกคลังสินค้า คลังสินค้า 360 องศา บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 

14:40 - 15:05 น. 
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดของเสียจากการติดเทปกาวลงบน Plate 
Pad ที่กระบวนการ Ass'y Tape & Check 100% Process 

NHK POWER OF 
TEAM บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 

15:05 - 15:30 น. ลดปัญหา Coil Resistance NG ในกระบวนการผลิต WHITE WALL บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จ ากัด 

15:30 - 15:55 น. ลดปัญหา Bracket Spider BW 65022302 Diameter ( ) 44 
MM Over Spect 

คนสมบูรณ์ บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 

15:55 - 16:20 น. เพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจกัร Tray Packer Line 1 325 Plus บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 

 
 
 

        :  การน าเสนอผลงาน Junior Manufacturing QCC Prize       (ห้อง B) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลดปัญหางานเสีย TLTA ที่เกิดจาก Machine Ramp mount Adventure 2 บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากดั 

08.55 – 09.20 น. ลดต้นทุนการใช้ Duraink พริกหวาน บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

09.20 – 09.45 น. ลดปัญหาการขัดข้องของระบบไฟฟ้าในโรงเรือน EVAP Agri Ant บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

09.45 – 10.10 น. 
ลดความถี่ในการ Type Change โดยการ Group Rubber Collet 
ที่ Package SOP8 

Ganbare บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.25 – 10.50 น. ลดปัญหาฟองอากาศในรอยเชื่อมต าแหน่งทิ้วบ์ + PVC Sheet 
ของ Heat exchange bag S2 ที่กลุ่มงาน Welding bag ASB2 

Welding room บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จ ากัด 

10.50 – 11.15 น. ลดของเสีย "แผ่น Disk media OD scratch" พ้ืนที่  
Dis assembly 

One Team บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากดั 

11.15 – 11.40 น. ลดอัตราการเกิดน้ ายาหยดบนหน้า Die ที่ขั้นตอนหยอดน้ ายาของ
งานรุ่น SEQUEL CHIPS 

Pacific Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

11.40 – 12.05 น. ลดจ านวนของเสียตามดของโมเดล Cover Assy Valve Timing Cont หลานย่าโม Strong บริษัท ชิน-เอ ไฮเทค จ ากัด 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.25 น. ลดปัญหางานซ่อมอาการ Face run out over spec ของ Part A Team Low Cost บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา จ ากัด 

13.25 – 13.50 น. ลดการสญูเสียเวลาในการ Set Alignment ชิ้นงานบนเครื่อง CNC ฟันเฟือง บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 

13.50 – 14.15 น. แก้ปัญหา Consumption low pressure steam เกิน Syd.  
ที่ X - 505 chiller unit 

B - Power Team บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. 
ลดของเสีย HGA Deformation พ้ืนที่ H S A Process  
รุ่นงาน LEE 

HAS SPECIAL 
TEAM 

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากดั 
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                    (ห้อง B) 
14.40 – 15.05 น. ลด Reject ข้าวแฉะหลังหุง No. R บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

15.05 – 15.30 น. 
ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่อง Tester ICT-7100 จาก
อาการเสีย ที่เกิดจาก Test Head Burn ที่ FT Process 

นกเป็ดน้ า บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

15.30 – 15.55 น. ลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นผลิต Line 492B 
STEM POWER 
TEAM 

บริษัท ซังโกะ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
(โรงงานเวลโกรว์) 

15.55 – 16.20 น. ลดปัญหาท่อเลื้อย Size 18 mm Pipe Pavilion บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

 
 
 

        :  การน าเสนอผลงาน Support QCC Prize          (ห้อง C) 
เวลา  ผลงาน  กลุ่ม องค์กร 

08.30 – 08.55 น. ลดเวลาการท าสลัด Corsian บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

08.55 – 09.20 น. ลดค่าใช้จ่ายใบมีดเซาะร่อง U คนดึงเหล็ก 2 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

09.20 – 09.45 น. เพ่ิมปริมาณการใช้ Condensate Return จากกระบวนการผลิต
กระดาษให้ได้ 85% 

น้ าปั่น บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

09.45 – 10.10 น. ลดการใช้พลังงานของระบบไฮดรอลิค IPM 9 Background บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

10.10 – 10.25 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.25 – 10.50 น. Zero Breakdown from Rewinder นินจานารูโตะ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

10.50 – 11.15 น. ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในแผนก QA. (Phase 3) Quality Tree บริษัท สุราษฎรธ์านีเบเวอเรช จ ากัด 

11.15 – 11.40 น. ลด Stock เพ่ิมคุณภาพ สร้างมูลค่า Go Goal บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

11.40 – 12.05 น. ลดเวลาในการประเมินผลแบบ Paper Test Avengers T2G บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

12.05 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.25 น. Delay กระบอก Hydraulic Manipulator อนาคตใหม่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

13.25 – 13.50 น. ลดความเสียหาย Slat Conveyor Top Line E2101 แพนด้า บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

13.50 – 14.15 น. ลดปญัหาอาการขวดบางของชิ้นงาน WN 160 ML ที่เครื่อง ASB6 MME Rider บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

14.15 – 14.40 น. ลดปัญหากล่องขาดและถลอกที่ส่งออกไป Yokohama Port, 
Osaka Port และ Fukuoka Port 

Loading บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จ ากัด 

14.40 – 15.05 น. ลดปัญหาการเสียเวลาในการวิเคราะห์น้ าเบียร์ (Volume)    
ที่ Rejected Filtec 2 หลังเครื่องปิดฉลาก หยดน้ า บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด 

15.05 – 15.30 น. ลดจ านวนครั้งการเกิดปัญหาวันที่ก้นกระป๋องหลุดร่อนใน
กระบวนการบรรจุจากบรรจุภณัฑ์ 

Lab in Line บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 

15.30 – 15.55 น. ลดเวลาการค้นหารายชื่อลงทะเบียนเขา้ฝึกอบรมระดับ license 
ที่แผนก Training Group 1 

The Trainer บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

15.55 – 16.20 น. ลดค่าซ่อม Hot Saw Area Control C 2019 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

16.20 – 16.45 น. ลดปริมาณการเติมน้ ามันของระบบหลอ่ลื่นจากปัญหาการรั่วไหล
ที่ Dry end ลง 10% 

พระจันทร์ยิ้ม บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

16.45 – 17.10 น. ลดเวลาในการตรวจสอบ Inventory for support customer 
change order 

Planning 
Survivor 

บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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2,000 + Vat 7% = 
2,140 บาท/คน/วัน 

กรุณาช าระเงินภายในวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
***ไม่รับช าระเงินหน้างาน*** 

 

สอบถามรายละเอียดหรือส ารองที่นั่งได้ที่ : 
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม 

โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3   
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th 

 

 
 

 
 

             
  

องคก์ร / บรษัิท : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่: (ส ำหรับออกใบก ำกบัภำษี) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………จังหวัด : ……………………………………………… รหัสไปรษณีย:์ ………………………………………… 

          รายชือ่และวนัทีเ่ขา้รว่มงาน : (กรุณำระบ ุ“หอ้ง” และ “วนัที”่ เขำ้ร่วมงำน) 
 

 
หมายเหต ุ :  กรณีไมส่ามารถเขา้รว่มงานไดก้รณุาแจง้ลว่งหนา้กอ่นวนังาน 5 วนัท าการ  มฉิะน ัน้ทา่นตอ้งช าระคา่ลงทะเบยีนเต็มอตัรา 

 
 
 
 
 
 

ชือ่-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
                            วนัทีเ่ขำ้ร่วมงำน 

21 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63 
A B C A B C 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

  ช าระเงินโดย 

K20JP03QP (287–0101–01–100–9 – 283–3 – 2630) 
 

วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563    
เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก 

  เงนิสด      
  ช ำระเงนิผำ่นบัญชอีอมทรัพย ์ ชือ่บัญช ี “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” 

  ธนำคำรไทยพำณชิย ์ สำขำเอ็มควอเทยีร ์  เลขทีบ่ญัช ี 009-2-23325-3 
  ธนำคำรกรงุไทย  สำขำพฒันำกำร  เลขทีบ่ญัช ี 064-1-11613-6 
  ธนำคำรกรงุเทพ  สำขำสขุมุวทิ 43  เลขทีบ่ญัช ี 172-0-23923-3 

     * โปรดแนบส ำเนำกำรสั่งจ่ำยเงนิ (Pay-In) พรอ้มชือ่บรษัิท  สง่ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2719-9481-3  ถงึคณุเกรยีงไกร 
  เช็คธนำคำรสั่งจ่ำย “สมำคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)                                                                          
      *** เนือ่งจำกสมำคมฯ เสยีภำษีเงนิไดพ้ึง่ประเมนิตำมมำตรำ 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขำ่ยทีต่อ้งถกูหักภำษี ณ ทีจ่่ำยตำมค ำสั่ง

กรมสรรพำกรที ่ทป.101/2544 ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่16  กรกฎำคม 2544   
***เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษีอำกร 0993000132246 สำขำที ่00001 

ลงชือ่ผูแ้จง้ …………………………………………………………………………… 

             วันที…่…………/………………/………………   

      โทรศัพท…์……………………………………………   

 
 

 

 เอกสารใบสมัครนี้ถือเป็นใบแจ้งหนี้  

กรุณาช าระเงินภายในวันท่ี 
***ไม่รับช าระเงินหน้างาน***

……………

…………………                                    

ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก

อัตราค่า 
ลงทะเบียน 

ใบสมคัรเขา้รว่มงาน 
 

mailto:award@tpa.or.th



