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No.Ref  �	�/���� 

      	�  ตุลาคม  ���� 

เรื�อง ขอเชิญเขา้ร่วมงานสมัมนาวชิาการประจาํปี งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ���� และงานเลี,ยงสงัสรรค ์ 
เรียน    สมาชิกทุกท่าน 

 ดว้ย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ไดมี้กาํหนดจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปี / งานประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี ����  และงานเลี,ยงสงัสรรค ์ขึ,น ในวนัศุกร์ ที� 	7  พฤศจิกายน ���� โดยเริ�มลงทะเบียนตั,งแต่เวลา 	�.;< น. เป็นตน้ไป  ณ 
หอ้งอุบลชาติ  ชั,น ; โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด  ถนนรัชดาภิเษก โดยมีหลกัการและวตัถุประสงคก์ารจดังานดงักล่าวมีดงันี, -. 
คือ 

  	.  การจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปี ���� (ระหวา่งเวลา 	;.<< น. – 	F.<< น.) ณ หอ้งอุบลชาติ ชั,น ; ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับ
จาํนวน �  คน  สมาชิกที�สนใจเขา้ร่วมงานในครั, งนี,  กรุณาตอบรับกลบัสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข <�-;	I-7	�< พร้อมชาํระค่ามดั
จาํล่วงหนา้ เป็นเงินจาํนวน �<< บาทโดยสมาคมฯจะคืนเงินใหส้มาชิกเป็นเงินสดในวนัลงทะเบียน (สมาชิกจะตอ้งยื�นบตัรสมาชิกของ
สมาคมฯหรือบตัรประจาํตวัประชาชนในการติดต่อขอรับเงินคืน) ทั,งนี,  สมาคมจะพิจารณาชื�อสมาชิกที�ตอบรับเขา้ร่วมสมัมนาพร้อม
กบัชาํระเงินมดัจาํค่าลงทะเบียนตามลาํดบัก่อน-หลงั กรณีที�ท่านไดส้าํรองชื�อพร้อมชาํระเงินล่วงหนา้แต่ไม่มาในวนังาน(โดยไม่ได้
แจง้ใหส้มาคมฯทราบล่วงหนา้) สมาคมฯใคร่ขอสงวนสิทธิK ในการคืนเงินค่ามดัจาํจาํนวนดงักล่าว   

 �. การจดังานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ���� (ระหวา่งเวลา 	F.<< น.–	I.<< น.) ณ หอ้งอุบลชาติ  ชั,น ; ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั,งนี,
เพื�อรักษาสิทธิของสมาชิกของสมาคม จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกเขา้ร่วมฟังการแถลงผลการดาํเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน 
ประจาํปี ����  รวมทั,ง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงานของสมาคมในปีถดัไป  สาํหรับระเบียบวาระการ
ประชุม มีดงัต่อไปนี, -. 
 ระเบียบวาระที� 	    เรื�องรับรองรายงานการประชุมครั, งที�แลว้/ปี ���F 
 ระเบียบวาระที� �    เรื�องรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี ���� 
 ระเบียบวาระที� ;    เรื�องงบแสดงฐานะการเงินสิ,นสุด ณ วนัที� ;	 ตุลาคม ���� 
 ระเบียบวาระที� 7    เรื�องแต่งตั,งผูต้รวจสอบบญัชี  

 ระเบียบวาระที� � เรื�องแจง้ผลการเลือกตั,งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจาํปี ���I-���P 
 ระเบียบวาระที� F เรื�องเสนอเพื�อพิจารณา (ถา้มี) 

 ระเบียบวาระที� �     เรื�องอื�น ๆ 

 หมายเหตุ   หลงัจบการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี ���� สมาชิกที�อยูร่่วมในงาน ลุ้นจบัสลากรางวลั 

 ;. งานเลี,ยงสงัสรรค ์ประจาํปี ���� (ระหวา่งเวลา 	I.<< น. – ��.;< น.) ณ หอ้งเลอคองคอร์ด บอลรูม  สาํหรับวตัถุประสงค์
ในการจดังานเพื�อใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณของสมาคมฯ ไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคแ์ละมีโอกาสไดรู้้จกั กรรมการที�ปรึกษา 
กรรมการบริหารสมาคม บุคคลผูมี้ชื�อเสียงในวงการปรับอากาศ และตวัแทนของสมาคมวชิาชีพวศิวกรรมสาขาต่างๆ ภายในงาน
ผูเ้ขา้ร่วมงานจะไดพ้บกบัความบนัเทิงต่างๆ รวมทั,ง ร่วมเล่นเกมส์ และลุน้รางวลัจบัสลากมากมาย   ผูเ้ขา้ร่วมงานมีประมาณ 7�< คน 
จาํหน่ายบตัรในราคา 	,<<< บาท  

   ในการนี,  จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมงานในครั, งนี,  โดยสมาชิกที�ประสงคจ์ะเขา้ร่วมงานดงักล่าว กรุณากรอก
แบบฟอร์มตอบรับไปไดที้�โทรสาร <�-;	I-7	�< หรือ E-mail : manageracat@gmail.com 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                          
                                                                                                                       (นายนิรัญ    ชยางศุ) 
                  เลขาธิการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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สําหรับสมาชิก  ฟรี ! 

 
สัมมนาวิชาการ ประจาํปี $%%& 

เรื(อง  “การปรับปรุงระบบการจ่ายนํ*าเย็นด้วยวาล์วควบคุมอจัฉริยะ” 
โดย… 

Mr. Dennis Ho, Regional Application Consultant, Asia Pacific Belimo Actuators Ltd. 
Mr. Alvin Chan, Regional Application Consultant, South East Asia Belimo Actuators Ltd. 
คุณทรงยศ เสมอวงษ,์ Regional Manager , South East Asia (Thailand) Belimo Actuators Ltd 
 

 

หลกัการและเหตุผล ...      
การลดค่าลงของค่าความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมินํ,าเยน็ดา้นส่งกบันํ,าเยน็ดา้นกลบัในระบบนํ,าเยน็ของ

ระบบปรับอากาศหรือที�เราเรียกวา่ ∆T เป็นสาเหตุหลกัหนึ�งของ การสิ,นเปลืองพลงังานของการทาํงานของปัoมนํ,าเยน็ 
และเครื�องทาํนํ,าเยน็ที�การทาํงานภายใตส้ภาวะการทาํความเยน็นอ้ย ๆ ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของระบบนํ,าเยน็ทั,ง
ระบบลดตํ�าลง ในการสัมมนาครั, งนี, จะยกตวัอยา่งกรณีศึกษาที�ไดท้าํการติดตั,งจริงใน � สถาบนัการศึกษาที�ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ University of Colorado Boulder กบั Massachusetts Institute of Technology ใน ปี �<		 
วตัถุประสงคข์องการศึกษานี, เพื�อลดปัญหาของการลดค่าของ ∆T ของทั,ง � สถาบนั ดว้ยการติดตั,งวาลว์ควบคุม
อจัฉริยะ ( Intelligent Pressure-Independent Control Valve) เพื�อปรับปรุงและควบคุมปริมาณการจ่ายนํ,าเยน็ให้กบั
อาคาร 

 ผลการศึกษาพบวา่วาลว์ควบคุมอจัฉริยะ ( Intelligent Pressure-Independent Control Valve) เมื�อติดตั,งควบคู่
ไปกบัชุด ∆T Management Strategy ทาํใหใ้ชจ่้ายนํ,าเยน็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีปริมาณนํ,าเยน็เหลือที�จะจ่ายไป
ใหก้บัภาระความเยน็ที�เพิ�มขึ,นของสถาบนัฯ ดว้ยระบบนํ,าเยน็เดิม 
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กาํหนดการ 

	2:30-13:00 น.  ลงทะเบียนและพิธีเปิดการสมัมนา 
	3:<<-	;:	� น. พิธีเปิด 
                               โดย... ผศ.ดร.ตุลย ์   มณีวฒันา  นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

	;:	�-	7:	5 น.  บรรยายหวัขอ้ “กรณีศึกษาการปรับปรุงระบบการจ่ายนํ, าเยน็ดว้ยวาลว์ควบคุมอจัฉริยะ” 
  โดย.. Mr. Alvin Chan และ คุณทรงยศ เสมอวงษ ์

	7:	5-	4:45 น.  บรรยายหวัขอ้ “ววิฒันาการของของวาลว์ควบคุมนํ, าเยน็” 
 โดย.. Mr. Alvin Chan และ คุณทรงยศ เสมอวงษ ์

14:45-15:00 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 
	5.00-15.50 น. บรรยายหวัขอ้ “Why Building don’t perform” 
 โดย.. Mr. Dennis Ho และ คุณทรงยศ เสมอวงษ ์

	5.5<-	F.<< น. ร่วมถาม-ตอบ จากประสบการณ์จริงในประเทศไทย 
 โดย.. คุณสมนึก ชีพพนัธ์ุสุทธ์, Mr. Alvin Chan, Mr. Dennis Ho และ คุณทรงยศ เสมอวงษ ์

16.00-16.15 น. พิธีปิด  
                               โดย... ผศ.ดร.ตุลย ์   มณีวฒันา  นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

-------------------------------------------------------------------------- 

ประวตัิวทิยากร 
Mr. Dennis Ho    Regional Application Consultant, Asia Pacific Belimo 
Actuators Ltd. 
MSc, BEng, BMS, MASHRAE 
BYME Engineering (HK) Ltd Engineering Manager 
Johnson Controls HK Ltd  Business Development Manager 
 
Mr. Alvin Chan    Regional Application Consultant, South East Asia Belimo 
Actuators Ltd. 
MASRAE, ASHRAE 
KTA Tenaga Sdn Bhd  Senior Consulting Engineer 
Technical / Sales Engineer  TROX Middle East 
R&D Manager    TROX Malaysia 
Senior Facility Engineer   Unisem (M) Sdn Bhd 
 
คุณทรงยศ เสมอวงษ์   Regional Manager , South East Asia (Thailand) Belimo 
Actuators Ltd. 
Civil Tech Design and Consultants M&E Senior Manager (งานออกแบบและควบคุมงาน) 
Airco Ltd.   Trane Parts Center Manager 
องคก์ารเภสชักรรม   หวัหนา้แผนกบาํรุงรักษา (งานออกแบบระบบและบาํรุงรักษา) 
 

 



         สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
          AIR - CONDITIONING  ENGINEERING  ASSOCIATION OF THAILAND . 

           ��� อาคาร วสท. ซอย รามคาํแหง �� (เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ #$�#$   
 โทรศพัท.์ $(-�#�-�#(�  โทรสาร. $(-�#�-�#($  E-Mail :info@acat.or.th  http://www.acat.or.th 

 

 
 

ใบตอบรับเข้าร่วม งานสัมมนาวชิาการ ประจาํปี $%%& 
งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี $%%&  และงานเลี*ยงสังสรรค์ 

วนัศุกร์ ที(  YZ  พฤศจกิายน  $%%&     
ณ  โรงแรม  สวสิ โซเทล เลอคองคอร์ด  ถนนรัชดาภิเษก 

 
ขา้พเจา้:นาย/นาง/นางสาว…………….....…….นามสกลุ………...............……………..หมายเลขสมาชิก...................……..……. 

ชื�องบริษทั/หา้งร้าน…………………….…................................................................…………………………. …………………… 

ที�อยู…่……………………………………………..........................................................................………………………….……… 

เบอร์โทรศพัท…์…........................………….โทรสาร……........................…………….มือถือ……………………….….………… 

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

สมาชิกที(ประสงค์จะมาร่วมงานกรุณากรอกข้อความต่อไปนี*     ข้าพเจ้าจะมาร่วมงาน :  โดย  
�. สมัมนาวชิาการ ประจาํปี ���� (เวลา ��.�� – ��.�� น.) โดยชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ จาํนวน ��� บาท ดงันี(   
 � เงินสด ณ ที*ทาํการสมาคมฯ                        
 � เช็คสั*งจ่าย “ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                       � โอนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                        ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อนิทาวน์  เลขที!บัญชี  $%% - & - '()*% - $ 

�. งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ���� (เวลา 	F.<< น. – 	I.<< น.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  � ยนิดีเขา้ร่วมงาน � ไม่สะดวกเขา้ร่วมงาน 
;. งานเลี,ยงสงัสรรค ์ประจาํปี ����  (เวลา 	I.<< น. – ��.;� น.) 
               ;.	  � จะมาเป็นการส่วนตวั (บตัรราคาท่านละ 	,<<< บาท)                  
               ;.�  � จะชวนเพื�อนมาดว้ย........... ท่าน (บตัรราคาท่านละ 	,<<< บาท) 

                 ;.;  � จองโต๊ะจาํนวน............... โต๊ะ (โต๊ะละ 	<,<<< บาท(	< ท่าน) โดยรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั,งโต๊ะ 

                    วิธีการชําระเงิน : 

 � เงินสด ณ ที�ทาํการสมาคมฯ  
 � เช็คสั�งจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
   � โอนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                           ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อนิทาวน์  เลขที!บัญชี  $%% - & - '()*% - $ 

  ยนิดสีนับสนุนรางวลัจบัสลากงานเลี*ยงสังสรรค์ ประจาํปี $%%&  ดงันี*  

รางวลั.................................................................. จาํนวน............................. รางวลั 

รางวลั................................................................... จาํนวน.............................รางวลั 

ลงชื�อ………………................……….ผูแ้จง้ความจาํนง 

                                  วนัที�…………….................……….. 

กรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับ และเอกสารการชําระเงนิ ไปที(โทรสาร  $-dY�-ZY$  


