
เพิม่ประสทิธภิาพ  
ลดความเสีย่ง

บรกิารการปรบัปรงุธรุกจิเพือ่ตอบสนอง 
ความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้

การรบัประกนัองคก์รและกลุ่มอตุสาหกรรม • ห่วงโซ่อปุทาน •  
การฝึกอบรมและการรบัประกนัท่ีออกแบบเฉพาะ • ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม



จอหน์ โรวลี์ย์

กรรมการผูจ้ดัการ 

LRQA

ค�าน�า

ความทา้ทายของโลกาภวิตัน์ ความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นไป กฎหมาย และเทคโนโลยหีมายความวา่
องคก์รทัว่โลกจะหนัไปหาบรกิารการปรบัปรงุธรุกจิ ซึง่ตอบโจทยเ์งือ่นไขความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ 
มากขึน้ เพือ่ชว่ยใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ที ่LRQA เรารูว้า่องคก์รของคณุนัน้ไมเ่หมอืนใคร ความตอ้งการ เป้าหมาย และวตัถุประสงคน์ัน้ 
ต่างจากองคก์รอืน่ สิง่น้ีท�าใหค้ณุแตกต่างและมอบความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัใหค้ณุ  
แต่อาจจะตอ้งใชว้ธิกีารทีไ่ดร้บัการออกแบบ ระบุ จดัการ วดัผล และปรบัปรงุมาเฉพาะส�าหรบั 
กระบวนการของธรุกจิของคณุ

‘‘

‘‘

ไมว่า่คณุจะมองหาความส�าเรจ็ในดา้นความปลอดภยั 

ของอาหารสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

สขุภาพและความปลอดภยั ความต่อเน่ืองทางธรุกจิ  

ความมัน่คงปลอดภยั หรอืแมแ้ต่การรบัประกนัหว่งโซ่อุปทาน 

แนวทางทีอ่งคก์รของคณุใชใ้นการจดัการโครงการเหลา่นัน้

และวธิกีารในการตรวจวดัประสทิธภิาพอาจจะตอ้งอาศยั 

วธิกีารในมมุมองของลกูคา้ ซึง่เป็นคนทีร่บัความตอ้งการ

เฉพาะทางธรุกจิและวตัถุประสงคข์ององคก์รของคณุ

คณุอาจจะพฒันาไปแลว้ หรอืตอ้งการพฒันามาตรฐาน

เฉพาะของบรษิทัและคณุอาจตอ้งการเทยีบกบัมาตรฐาน 

ในระดบันานาชาตเิชน่ ISO 9001 ISO 14001 หรอื  

FSC 22000 เป็นตน้ ไมว่า่คณุจะเลอืกหรอืก�าลงัจะ 

เลอืกทางไหน คณุตอ้งการการตรวจประเมนิและ 

การพสิจูน์ยนืยนัอยา่งสม�่าเสมอและยตุธิรรมเพือ่ชว่ยให้

คณุรบัประกนัวา่ความตอ้งการของคณุจะไดร้บัการ 

ตอบสนอง ความเสีย่งจะไดร้บัการจดัการอยา่ง 

มปีระสทิธภิาพ และชือ่เสยีงของคณุจะไดร้บัการปกป้อง



03

LRQA ใหบ้รกิารการปรบัปรงุธุรกจิทีห่ลากหลายเพือ่ชว่ยใหค้ณุแน่ใจวา่ 
โครงการการฝึกอบรมและการรบัประกนัองคก์รของคณุจะมปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล และสอดคลอ้งกบัธรุกจิอยา่งสมบรูณ์ผา่นทัง้องคก์รและหว่งโซ่อุปทาน
ของคณุเพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิานและประสทิธภิาพของการท�างาน

LRQA เขา้ใจธรุกจิของคณุ ความสามารถทีห่ลากหลายของเราในสนามการคา้ 
จะเชือ่มวตัถุประสงคท์างยทุธศาสตร ์เพือ่ลดความเสีย่งของคณุ และผลกัดนั 
การปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ืองและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

เรามขีดีความสามารถสีด่า้นหลกั ซึง่จะท�าใหม้ัน่ใจวา่ไมว่า่องคก์รของคณุตอ้งการอะไร เรากส็ามารถใหบ้รกิาร 

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

เลอืกจากตวัเลอืกน้ีหรอืตวัเลอืกอืน่ ๆ:

บรกิารมากมายทีอ่อกแบบมาส�าหรบัองคก์รของคณุ 
เพือ่ประโยชน์ของธรุกจิของคณุ

ความสามารถในการปรบัปรงุธรุกจิของเรา

การฝึกอบรม และการรบัประกนั
ท่ีออกแบบเฉพาะ

การรบัประกนัห่วงโซ่อปุทาน การรบัประกนับริษทัและภาคอตุสาหกรรม การจดัการความเส่ียง

โซลชูัน่การฝึกอบรม 

ตามความตอ้งการลกูคา้

การพสิจูน์ยนืยนัซพัพลายเออร์ การจดัการ 

ความเปลีย่นแปลง

ระบบการตรวจวดั การจดัการความเสีย่งและ  

การสอบสวนอุบตักิารณ์

การตรวจประเมนิจากบุคคลที ่2 จรยิธรรมและอุปทานทีย่ ัง่ยนื การจดัการขอ้มลู ซกิสซ์กิมา การด�าเนินการเพือ่ป้องกนั 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

การพฒันามาตรฐาน และแผนการ 

ตามความตอ้งการของลกูคา้

การป้องกนัขอ้มลู การใหค้�าแนะน�า 

และใหค้�าปรกึษา

โหมดความลม้เหลว  

การวเิคราะหผ์ลกระทบ

การระบุความเสีย่ง 

วเิคราะหแ์ละประเมนิผล

โซลชูัน่ E-learning แผนการการรบัประกนัหว่งโซ่อุปทาน 

โดยบุคลที ่2 ตามความตอ้งการลกูคา้ 

(รวมถงึทัง้การท�างานทีห่น้างานและ 

สถานทีต่ ัง้ทีห่า่งไกล)

วฒันธรรมขององคก์ร การควบคมุกระบวนการ

ทางสถติิ

การเตรยีมการและ 

การจดัการการลงทะเบยีนความเสีย่ง

ความสอดคลอ้งของผลลพัธ ์การทบทวน  

ขัน้ตอน การตรวจประเมนิ การบรหิาร 

จดุพนิช ์และ ความลม้เหลวทีต่น้น�้า  

การประเมนิผลจดุ

การวเิคราะหแ์นวโน้ม 

(และขอ้มลูเชงิลกึทีด่ขี ึน้ โดยใชข้อ้มลู 

จากหว่งโซ่อุปทาน)

การประเมนิการไหล 

ของขอ้มลู

การด�าเนินการแกไ้ข การตดิตามและ 

การควบคมุความเสีย่ง

การจดัการความเปลีย่นแปลง การใหบ้รกิารภาครฐั การประชมุเชงิปฏบิตักิาร

เพือ่การอ�านวยความสะดวก

ลดสิง่ทีไ่มจ่�าเป็น การลดและ 

การถ่ายโอนความเสีย่ง

การประเมนิผลการคนืสนิคา้ การเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ การแกปั้ญหาและ  

เครือ่งมอืคณุภาพ

พนักงาน 

การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
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ออกแบบตามความต้องการของคณุ

ดว้ยบรกิารการปรบัปรงุธรุกจิทีห่ลากหลายของเรา  

การตรวจประเมนิและเงือ่นไขการตรวจประเมนิของเรานัน้ 

ถกูออกแบบมาเฉพาะเพือ่การรบัประกนัใหค้ณุตลอดภาคสว่น

ทีส่�าคญัส�าหรบัคณุ

–  คณุมคีวามมัน่ใจในกระบวนการซพัพลายเออร ์ 

และประสทิธภิาพของธรุกจิของคณุหรอืไม่

มุง่ความสนใจไปทีก่ารสง่มอบคณุคา่ของลกูคา้  
ดว้ยการด�าเนินการตามบรกิารการปรบัปรงุธรุกจิของเรา

บริการการปรบัปรงุธรุกิจของ LRQA มุ่งความสนใจไปท่ีการส่งมอบคณุค่าให้กบัลกูค่าด้วยการน�าเสนอ เครื่องมือท่ีหลากหลาย 

เพ่ือช่วยให้คณุระบโุซลชูัน่ท่ีเหมาะสมกบัธรุกิจของคณุ 

ดว้ยการใชแ้นวทางสีข่ ัน้ตอน เมือ่เราไดป้ระเมนิความตอ้งการของคณุแลว้ เราสามารถ

ระบุวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพือ่ท�าใหค้ณุมอีงคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมและพฒันาบรกิาร 

การปรบัปรงุธรุกจิทีเ่หมาะสมทีส่ดุกบัความตอ้งการของคณุ 

LRQA จะเริม่ตน้ท�างานกบัคณุเพือ่เขา้ใจ

ความตอ้งการดา้นการรบัประกนั  

ความคาดหวงั และขอ้ก�าหนดของคณุ  

หลงัจากนัน้เราจะท�างานรว่มกนัเพือ่จดัตัง้

วตัถุประสงคแ์ละความเรง่ดว่น

การจดัตัง้ และจดัล�าดบั 

ความส�าคญัของวตัถปุระสงค์1
เราจะรว่มมอืกบัคณุเพือ่ระบุวธิกีาร 

ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการตรวจประเมนิ  

เงือ่นไข ระเบยีบวธิกีาร และการรายงาน  

ถา้คณุไมม่เีงือ่นไขความสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานใชง้านอยู ่LRQA สามารถรว่มมอื

กบัคณุในการก�าหนดขอ้ก�าหนด  

พฒันามาตรฐานเฉพาะส�าหรบับรษิทั 

ของคณุและเทยีบเคยีงกบัมาตรฐาน 

ในระดบันานาชาติ

วิธีการ  

และเง่ือนไข2
LRQA สามารถด�าเนินการบรรยายสรปุ  

และฝึกอบรมเพือ่ท�าใหม้ัน่ใจวา่บุคลากร 

ทีเ่หมาะสมในองคก์รของคณุจะเขา้ใจ

โครงการ ความตอ้งการ และวตัถุประสงค์

ตัง้แต่ตน้ เราจะสง่มอบบรกิารการรบัประกนั 

ทีป่รบัใหเ้หมาะสม และไดร้บัการยอมรบั 

จากคณุ (จะท�าการตรวจประเมนิถา้จ�าเป็น) 

โดยน�าตวัชีว้ดัประสทิธภิาพและผลลพัธห์ลกั

ในปัจจบุนัมาพจิารณาวา่สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องธรุกจิของคณุหรอืไม่

การตรวจประเมิน  

และการฝึกอบรม3
ดว้ยพืน้ฐานของ KPI ทีต่กลงกนั 

ในระยะของการพฒันา ผูต้รวจประเมนิ

ของเราและผูบ้รหิารของลกูคา้ 

จะรายงานกลบัไปยงัคณุเกีย่วกบั 

สว่นของธรุกจิทีต่กลงกนัแลว้ การระบุ

จดุแขง็และจดุออ่น สว่นทีม่คีวามเสีย่ง

และโอกาสเพือ่พฒันา เพือ่ใหค้ณุ

สามารถด�าเนินการไดใ้นทีท่ีจ่�าเป็นทีส่ดุ

การรายงาน  

และการด�าเนินงาน4

–  คณุมคีวามัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหรอืซพัพลายเออร ์

ของคณุจะเป็นไปตามขอ้ก�าหนดของคณุ

–  คณุมกีารรบัประกนัในระบบการจดัการกระบวนการ  

และประสทิธภิาในการปฏบิตังิานหรอืไม?่

–  คณุตอ้งการโซลชูัน่การฝึกอบรมตามความตอ้งการ 

เพือ่ตอบสนองต่อเป้าหมายขององคก์รของคณุหรอืไม่

–  คณุตระหนกัวา่ความเสีย่งของคณุอยูท่ีใ่ด และตระหนกั

กระบวนการหลกัทีใ่ชใ้นการควบคมุความเสีย่งนัน้หรอืไม่

บรกิารหลกัสตูรการพฒันาธรุกจิของ LRQA รวบรวมขอ้กงัวล

ทัง้หมดมาพจิารณา เพือ่ท�าใหแ้น่ใจวา่ความตอ้งการของคณุ 

จะไดร้บัการตอบสนอง และระดบัของการออกแบบเฉพาะนัน้

ขึน้อยูก่บัคณุ

การประชมุเชงิปฏบิตักิารของ ISO 9001:2015 นัน้เป็นประโยชน์ต่อเราเป็นอยา่งมาก 
ในการจดัต�าแหน่งและความรบัผดิชอบของทมีบรหิารระดบัสงูใหต้รงกบัขอ้ก�าหนด  
การรเิริม่ดา้นคณุภาพและความเป็นเลศิขององคก์รทัง้หมดจะตอ้งถกูขบัเคลือ่น 
โดยผูบ้รหิารระดบัสงู และวฒันธรรมนัน้จะตอ้งมตีวัตนใหเ้หน็อยา่งชดัเจนใน Blue Dart  
เราจะปรยีบเทยีบตวัเองกบัอุตสาหกรรมและ LRQA เป็นพนัธมติรทางยทุธศาสตร ์
ของเราในการเดนิทางนัน้ 

อชัมิตา มลัวลัคาร ์

หวัหน้าส่วนความเป็นเลิศขององคก์ร Blue Dart

‘‘

‘‘

LRQA ใหบ้รกิารการปรบัปรงุธุรกจิทีห่ลากหลายเพือ่ชว่ยใหค้ณุแน่ใจวา่การรบัประกนั

องคก์รของคณุจะมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และสอดคลอ้งกบัธุรกจิอยา่งสมบรูณ์ 

ผา่นทัง้องคก์รและหว่งโซ่อุปทานของคณุเพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิานและประสทิธภิาพ

ของการท�างาน
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สร้างความส�าคญัในเวลาท่ีคณุต้องการมากท่ีสดุ

เมือ่ใชบ้รกิาร LRQA คณุจะไดร้ว่มงานกบัแบรนดท์ีไ่วใ้จได้

และรบัประกนัวตัถุประสงคข์องการท�างาน ขอ้มลูเชงิลกึ

คณุภาพสงู และการขา่ว พรอ้มทัง้ภาพทีช่ดัเจนของระดบั

การสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขององคก์รและหว่งโซ่อุปทาน

ของคณุ 

ชือ่เสยีงในระดบัโลกของเราเกีย่วกบัการตรวจประเมนิ 

อยา่งเขม้งวดและขอ้มลูเชงิลกึทีช่ว่ยเพิม่คณุคา่ใหก้บัคณุ

ท�าใหเ้ราเป็นพนัธมติรทีเ่ป็นกลางส�าหรบับรษิทัทีม่องหา 

การปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ืองและความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

เปิดโอกาสให้คณุได้ประเมินความเส่ียงของธรุกิจ 

ของคณุและข้อก�าหนดทัว่โลก

ประสบการณ์ดา้นระบบการจดัการของ LRQA นัน้ท�าใหเ้รา 

มเีครอืขา่ยผูต้รวจประเมนิทีม่คีณุสมบตัทิีม่ ัน่คงทัว่โลก 

ดว้ยประสบการณ์ตรงกบักลุม่อุตสาหกรรมทีแ่ตกต่าง 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการขององคก์รต่าง ๆ ทัว่โลก  

ดงันัน้ ลกูคา้ทีม่คีา่ของเราสามารถไดร้บัผลประโยชน์ 

จากความรูท้ีห่ลากหลาย ล�้าลกึ และความเชีย่วชาญ 

ทางเทคนิคของเราเพือ่สง่มอบบรกิารการปรบัปรงุธรุกจิ 

ซึง่ออกแบบมาเฉพาะเพือ่พฒันาประสทิธภิาพขององคก์ร

และลดความเสีย่งของคณุ

ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของ Lloyd’s Register LRQA  

สามารถเขา้ถงึแหลง่ทรพัยากรแบบทีเ่หนือกวา่ได ้จงึท�าใหเ้รา

สามารถใหบ้รกิารดา้นการรบัประกนัเชน่การตรวจสอบ  

การตรวจประเมนิเฝ้าตดิตาม การรบัรอง การฝึกอบรม  

การพสิจูน์ และการตรวจประเมนิใด ๆ กต็ามเพือ่แกไ้ข 

หลกัขอ้ก�าหนดหรอืหลกักฎระเบยีบเฉพาะในขอบเขตของ

อุตสาหกรรมสว่นใหญ่ทัว่โลกได้

เรามขีดีความสามารถทีจ่ะตดิตามองคก์รและหว่งโซ่อุปทาน

ของคณุขา้มพรมแดน จากการปรบัใชม้าตรฐานไปจนถงึ 

การตรวจประเมนิความสอดคลอ้ง ในสถานทีซ่ึง่บรษิทัของคณุ

อาจไมส่ามารถสรรหาผูต้รวจประเมนิทีม่คีวามสามารถ 

ในราคาทีคุ่ม้คา่ไดโ้ดยตรง LRQA สามารถไปทีน่ัน่ได ้

โดยไมต่ัง้ค�าถามหรอืต่อรองใดๆทัง้สิน้

เสนอประสิทธิภาพและท�าให้คณุมุ่งความสนใจไปท่ี 

การจดัการธรุกิจของคณุ

เราตอ้งยอมรบัความจรงิทีว่า่ องคก์รของคณุไมไ่ดอ้ยูใ่นธรุกจิ

ทีด่�าเนินการตรวจประเมนิ แต่ LRQA นัน้ใชแ่ละอยูใ่น 

แนวหน้าของการพฒันากฎเกณฑแ์ละสง่มอบ 

การตรวจประเมนิทีเ่ป็นอสิระ ไมล่�าเอยีง และไวว้างใจ 

ไดท้ัว่โลกมากวา่ 30 ปี

เมือ่ตอ้งจดัการโครงการตรวจสอบภายในหรอืตรวจสอบ

ซพัพลายเออร ์ดว้ยการมอบความไวว้างใจใหก้บัเราและ

ท�างานรว่มกบัผูต้รวจประเมนิทีเ่ชีย่วชาญทีถ่กูฝึกมาให ้

ตอบสนองความตอ้งการของคณุ ท�าใหค้ณุสามารถ 

มุง่ความสนใจไปทีส่ ิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ นัน่คอืการจดัการธุรกจิ 

ของคณุ

เราใหค้วามส�าคญักบัขอ้แนะน�าทางเทคนิคทีเ่ขม็แขง็  
การใหค้�าปรกึษาทีเ่ป็นอสิระ ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น  
และความยดืหยุน่ของ LRQA ทีพ่ฒันาโซลชูัน่เฉพาะ 
ซึง่เหมาะสมกบัความตอ้งการทางธรุกจิเฉพาะของเรา 

คณุ วอง แยง ซง

ผูช้ว่ยรองประธาน Mengniu Group

‘‘ ‘‘
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ความเช่ียวชาญของเรา

ผูต้รวจประเมินระดบัโลก

ความรูเ้ชงิเทคนิคของผูฝึ้กสอนและผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัการ 

ฝึกอบรมขัน้สงู เป่ียมดว้ยประสบการณ์ และมชีือ่เสยีง 

ระดบัโลกของเราชว่ยรบัประกนัไดว้า่เราสามารถปรบับรกิาร

การฝึกอบรมและการประเมนิของของเราใหเ้ขา้กบั 

ความตอ้งการของธุรกจิของคณุได ้เราน�าความช�านาญการ

ระดบัโลกและขอ้มลูเชงิลกึสูส่งัเวยีนแหง่คณุภาพ โดยไดร้บั

การสนบัสนุนจากผูจ้ดัการโครงการและทกัษะในการสือ่สาร

ชัน้เยีย่ม

การปฏิบติังานด้วยความซ่ือตรง

เราไมม่ผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นคนของเรา เราจงึเป็นอสิระ  

และเป็นกลางในทกุสิง่ทีเ่ราท�า เรามุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินการ 

ดว้ยความซื่อตรง และเทีย่งธรรมตลอดเวลา

เมือ่กลา่วถงึการรบัรองมาตรฐาน ISO 17021 ซึง่บรรจ ุ

หลกัการและขอ้ก�าหนดส�าหรบัความสามารถ  

ความสม�่าเสมอ และความยตุธิรรมขององคก์รทีท่�าการ 

ตรวจสอบและใหก้ารรบัรองทกุชนิดของระบบการจดัการ 

โดยการรอ้งขอบรกิารแต่ละอนัจะไดร้บัการทบทวน 

เพือ่ท�าใหแ้น่ใจวา่จะไมม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นเกดิขึน้ 

น่ีท�าใหแ้น่ใจวา่สถานะการรบัรองมาตรฐานของเรา 

จะถกูรกัษาไว ้แต่โดยส�าคญัทีส่ดุแลว้ การรบัรองโดย 

บุคคลทีส่ามของคณุจะไมต่กอยูใ่นความเสีย่ง ดว้ยเหตุผลน้ี 

อาจจะมบีางสถานการณ์ทีเ่ราไมส่ามารถสง่มอบบรกิาร 

การปรบัปรงุธรุกจิทีอ่อกแบบเฉพาะใหก้บัคณุได้

การสร้างรปูแบบอตุสาหกรรม

ผูเ้ชีย่วชาญของเราเป็นผูม้สีทิธิม์เีสยีงเป็นทีย่อมรบั 

ในอุตสาหกรรม ดว้ยการเป็นสมาชกิของ IIOC นัน้  

LRQA ไดเ้ขา้รว่มในคณะกรรมการเทคนิคอยา่งสม�่าเสมอ  

ซึง่ชว่ยสรา้งรปูแบบในอนาคตของมาตรฐานระดบัโลกของ 

ISO อยา่ง ISO 9001 (คณุภาพ) ISO 14001 (สิง่แวดลอ้ม) 

และ ISO 45001 (มาตรฐาน ISO ใหมส่�าหรบัอาชวีอนามยั

และความปลอดภยั ซึง่น�ามาทดแทน OHSAS 18001)

เก่ียวกบัเรา

LRQA คอืองคก์รทีเ่ป็นผูน้�าในดา้นบรกิารการรบัประกนั 

ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัโลก เราเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

ดา้นการปฏบิตัติามระบบการจดัการ และใหค้�าแนะน�าระดบั

ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นมาตรฐาน แผนการ และโครงการรบัรอง 

ทีก่�าหนดเองหลากหลายแบบ เราเป็นทีย่อมรบัจาก 

หน่วยงานรบัรองคณุภาพเกอืบ 50 แหง่ และสง่มอบ 

บรกิารของเราแก่ลกูคา้ในมากกวา่ 120 ประเทศ

วธิกีารประเมนิผลทีโ่ดดเดน่ของเราท�าใหร้ะบบการจดัการ

ของคณุ กา้วจากการปฏบิตัไิปจนถงึประสทิธภิาพ 

เพือ่ลดความเสีย่งทางธรุกจิและเพิม่ประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และปรบัปรงุระบบการจดัการของคณุ 

อยา่งต่อเน่ือง

LRQA เป็นสว่นหน่ึงของ Lloyd's Register Group  

และดว้ยการทีเ่รามกีารกุศลในหวัใจของเราเสมอกบั 

มลูนิธลิอยดส์ รจีสิเตอร ์องคก์รสว่นมากท�าบางอยา่ง 

เพือ่ผลก�าไร แต่ที ่Lloyd’s Register เราสรา้งผลก�าไร 

เพือ่ผลลพัธอ์ืน่ จากการทีผ่ลก�าไรสว่นหน่ึงของเรา 

ถกูมอบใหก้บัมลูนิธลิอยดส์ รจีสิเตอร ์ทกุครัง้ 

ทีค่ณุเลอืก LRQA นัน้ ไมเ่พยีงแต่คณุจะไดร้บับรกิาร 

การรบัประกนัทีด่ทีีส่ดุ แต่คณุยงัไดช้ว่ยสรา้งความแตกต่าง

กบัโลกใบน้ีได้

พดูคยุกบั LRQA

ดว้ยโครงการทีอ่อกแบบมาใหเ้หมาะกบัองคก์รจ�านวนมาก 

ในตลาด LRQA สามารถชว่ยคณุระบุโซลชูัน่เฉพาะ 

เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นการรบัประกนัของคณุ 

กวา่ 30 ปี ทีเ่รามสีว่นรว่มในการสรา้งมาตรฐานและ

กระบวนการระดบัโลกทีช่ว่ยใหธ้รุกจิสรา้งความแตกต่าง

ทีแ่ทจ้รงิและตรวจวดัไดเ้พือ่ปกป้องผลติภณัฑ ์ 

แบรนดส์นิคา้ และลกูคา้ของพวกเขา เราปรบัใช ้

ความเชีย่วชาญทัว่โลกในบรกิารการพสิจูน์ยนืยนั  

การรบัรอง การฝึกอบรม และการรบัประกนัเพือ่ชว่ยลกูคา้

ของเราพฒันาโครงการตามความตอ้งการของลกูคา้ 

ทีเ่หมาะสมและน่าเชือ่ถอื 

พดูคยุกบั LRQA วนัน้ี เรารูว้า่จะตอ้งรบัฟังและปรบัใช ้

ขดีความสามารถและความเชีย่วชาญของเราเพือ่ชว่ยให้

คณุจดัการความตอ้งการ ความเสีย่ง และชือ่เสยีงของคณุ
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เพือ่ดวูา่ LRQA สามารถชว่ยเหลอืคณุในการพฒันาธุรกจิของคณุไดอ้ยา่งไร 

เขา้ไปที ่www.th.lrqa.com หรอือเีมลหาเราที ่enquiriesth@lr.org หรอืโทร +66 (0)2 367 5594

การตรวจประเมนิประสทิธภิาพดา้นพลงังานของ LRQA  
ไดด้�าเนินการโดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามเขา้ใจมมุมองส�าคญั 
ของธรุกจิของเรา 

ซึง่แสดงใหเ้หน็ในค�าแนะน�าทีใ่หก้บั Ekala Tire Division 1  
ของ Camso Loadstar (Pvt) Limited ซึง่เราก�าลงัอยูใ่นระหวา่ง
การน�าไปใช ้ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน
และปรบัปรงุคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องเรา
อเมลา แซมพารธ์ 

ผูอ้�านวยการโรงงาน Ekala Tyre Division 01 ของ Camso Loadstar

วธิกีารของ LRQA ชว่ย DB Schenker Malaysia ใหแ้น่ใจวา่เรา
จะสรา้งความเขม้แขง็ในดา้นความมัน่คงของหว่งโซ่อุปทาน 
อยา่งต่อเน่ือง ซึง่ชว่ยปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทัและ 
เพิม่ความมัน่ใจของลกูคา้ของเราในการด�าเนินธรุกจิกบัเรา
วลูฟ์แกง แลบส์

ผูอ้�านวยการฝ่ายการจดัการ, DB Schenker Logistics, มาเลเซีย

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
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Lloyd’s Register และ LRQA เป็นชือ่ทางการคา้ของหน่วยงาน Lloyd’s Register Group

ใหบ้รกิารโดยสมาชกิของ Lloyd’s Register Group หากตอ้งการรายละเอยีด ดทูี ่www.th.lrqa.org 

Lloyd’s Register Quality Assurance เป็นสมาชกิของ Lloyd’s Register Group

ส�านกังานจดทะเบยีน: 71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS

หมายเลขจดทะเบยีน: 1879370 

เราพรอ้มดแูลเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทัง้หมดทีใ่หน้ัน้ถกูตอ้งและทนัสมยั อยา่งไรกต็าม LRQA ของ Lloyd’s Register  

จะไมร่บัผดิชอบต่อความผดิพลาดหรอืการเปลีย่นแปลงของขอ้มลู Lloyd’s Register และชือ่อืน่ ๆ  

เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Lloyd’s Register Group Limited บรษิทัยอ่ย และบรษิทัในเครอื  

สงวนลขิสทิธิ ์© Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, 2016 สมาชกิของกลุม่ Lloyd’s Register

Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
No. 3388/78 Sirinrat Building, 22nd floor, 
Rama IV Road Klongton, Klongtoey, 
Bangkok 10110, Thailand

อเีมล enquiriesth@lr.org
โทร +66 (0)2 367 5594

ตดิตามเราที:่


