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สเปลนดดิ คอนซัลแทนท์ 

เป็นบริษัทท่ีบริการให้ค  าปรึกษา  จัดท าและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานของท่านให้มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล แบบ 360 องศา ในทุกดา้นอยา่งประสมประสาน เพื่อให้เกิดความสามารถ
ในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

         
         สเปลนดิด คอนซลัแทนท์ ทีมงานมีความช านาญและประสบการณ์การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ เป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นท่ีปรึกษา อาจารยม์หาวิทยาลยั และมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ ซ่ึงประสบการณ์
แต่ละท่านท่ีสั่งสม ถึง 30 ปี เคยผ่านปัญหาต่างๆท่ี ท่านๆเจออยูม่ากมาย ใช้หลกัวิชาอย่างประสมประสาน 
ทุกดา้น จนเอาชนะปัญหาต่างๆ ได ้เราเช่ือมัน่ในทีมงานมืออาชีพของเรา ช่วยให้องค์กรท่านพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนืได ้ 

ดว้ยความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ในการปฏิวติัแนวทางการให้ค  าปรึกษารูปแบบใหม่ท่ีเน้น การสร้างจิตส านึก
แห่งการพฒันาให้กบัพนกังานภายในองคก์รทุกระดบัรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสูงสุด เพื่อให้
เกิดวฒันธรรมการปรับปรุงองค์กร ของลูกคา้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการท่ีเราได้สร้างความ
ร่วมมือกบัสถาบนัรับรอง มาตรฐานสากลระดบันานาชาติ มีการน าเอาวิทยาการความรู้ใหม่ๆท่ี ทนัสมยั และ
การพฒันา หลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายในระยะเวลาไม่นาน เราจึงไดรั้บความไวว้างใจ 
จากบริษทัชั้นน าต่างๆ ในประเทศไทยให้เป็นท่ีปรึกษาในการจดัท าระบบคุณภาพและระบบ บริหารตาม
มาตรฐานสากลอ่ืนๆ รวมทั้งยงัไดรั้บความไวว้างใจในการจดัฝึกอบรมสัมมนาให้กบั องค์กรต่างๆ จ านวน
มากมาย 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ทุกคร้ังทีธุ่รกจิอุตสาหกรรมของท่าน ต้องการเพ่ือนแท้ทีพ่ร้อมร่วมพฒันาองค์กรอย่างมืออาชีพและจริงใจ 
ท่านจงนึกถึงเราเป็นทางเลือกแรกของท่าน " 

 

1. พฒันาองค์ความรู้ ประสานหลกัวชิา ประสบการณ์ คุณธรรมและธรรมชาติธุรกจิไทย เพ่ือหาแก่น
แท้ของนวตักรรมการให้ค าปรึกษาทีด่ีทีสุ่ดส าหรับธุรกจิไทย 

2. ลูกค้า คือพนัธมิตร ทีเ่ราต้องใส่ใจในความต้องการ อย่างจริงจังและจริงใจ สุดความสามารถ 
3. ให้ค าปรึกษาต่อองค์กร เพ่ือไปสู่การพฒันาอย่างยั่งยืน 
4. ประสานหลกั ถูกกลยุทธ์ ถูกยุทธศาตร์ ถูกต้อง  ถูกใจ  ถูกเร่ือง ถูกเวลา ถูกหลกั ถูกวิธีการ อย่าง

เหมาะสม 

ท าไมต้อง SPLENDID CONSULTANT 
• เราไม่ใช่นักวชิาการแต่เราคือนักบริหารทีม่ีประสบการณ์จริงกว่า 30 ปี รวมถึงที่ปรึกษาช่ือดัง

ระดับประเทศทุกสาขา 

• ครบวงจรในการให้ค าปรึกษาช่วยวางระบบบริหาร 

• วางระบบและให้ค าปรึกษาในมิติมุมมองผู้ประกอบการ 

• ราคาแข่งขันได้ (ไม่ถูกจนน่าสงสัย/แพงจนไม่น่าใช้) 

• รับประกนัผ่านการรับรอง 100 % 

• มีทมีงาน Call Center ทีค่อยตอบข้อส่งสัยของการวางระบบ 

• มีทมีช่วยท าเอกสาร และข้อมูลแบบมืออาชีพ 

• มีลูกค้ามากกว่า 300 รายทีผ่่านการรับรอง 

• เน้นเพิม่มูลค่าให้กบัองค์กรมากกว่าใบ Certificate 

 

 



 

 

บริการของ SPLENDID CONSULTANT 

• วางระบบมาตรฐานสากล 
▪ ISO9001:2015 
▪ ISO14001:2015 
▪ ISO/TS16949:2012 
▪ OHSAS18001:2007 
▪ ISO17025:2015 
▪ ISO20000:2011 
▪ ISO27000:2012 
▪ ISO27001:2003 
▪ FSSC22001:2010 
▪ HACCP,GMP 
▪ ISO22301:2012 
▪ ISO31000:2009 

• วางระบบการขายและการตลาด 
▪ วางแผนการตลาด 
▪ วางแผนการขาย และ ระบบบริหารทมีขาย และ Commission 
▪ วางแผนส่ือการตลาด และ โปรโมช่ัน 
▪ วางระบบกจิกรรมการสร้าง Brand 
▪ วางระบบ CRM และ Call Center 

• วางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
▪ วางระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  HRD 
▪ วางระบบ และ จัดกจิกรรมแรงงานสัมพนัธ์ 

• วางระบบคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ  
▪ วางระบบ MIS และ IT ทั้งองกร  
▪ จัดท าและบริหาร WEBSITE แบบ E-commerce และ E-business 



 

 

บริการให้ค าปรึกษาและวางระบบมาตรฐานสากล 

 

ไม่วา่คุณจะเร่ิมตน้จากขั้นพื้นฐานหรือจากขณะอยู่ในขั้นตอนการเปล่ียนแปลงท่ีจะสร้างมาตรฐานใหม่
หรือตอ้งการเคล็ดลบั ณ.นาทีสุดทา้ยก่อนท่ีจะตรวจประเมินในบริษทัฯของคุณปรึกษาของ SPLENDID 
CONSULTANT  คือค าตอบ ซ่ึงเรามีประสบการณ์ในการให้ค  าปรึกษาด้านการจัดการคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มและดา้นต่างๆท่ีสามารถช่วยให้คุณประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการสร้างระบบท่ีมีคุณภาพ
ในองคก์รของคุณ 

การท างานบนพื้นฐานของระบบการจดัการ ISO ท่ีเหมาะสมควรเก่ียวกับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
คุม้ค่าและกลายเป็นสินทรัพยใ์ห้องคก์ร ไม่ใช่สร้างให้เกิดภาระตน้ทุนท่ีมากข้ึน นัน่คือเหตุผลท่ีคุณตอ้ง
ใชท่ี้ปรึกษาท่ีมีความสามารถในการใหค้  าปรึกษาตามจรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีปรึกษา 

 

 



 

 

ผูเ้ช่ียวชาญของเราท างานร่วมกบัคุณในการพฒันาระบบการจดัการ ISO ตามท่ีเติมเตม็ส่ิงท่ีคุณเป็น - 
ไม่ให้คุณงานแบบถูกอดัในกระป๋อง "รูปแบบเดียวเอาไปใชก้บัทุกธุรกิจ" เทมเพลทท่ีบงัคบัให้เปล่ียนแปลง
ทัว่ทั้ งบริษทัของคุณ ท่ีปรึกษาของ SPLENDID CONSULTANT สามารถปรับแต่งระบบการจดัการด้าน
คุณภาพและส่ิงแวดล้อมให้เฉพาะเจาะจงเพื่อองค์กรของคุณ  ระบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีจะ
กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ  โดยไม่ค  านึงถึงขนาดของ
บริษทัหรืออุตสาหกรรมท่ีใหบ้ริการของคุณ 

 

 

 

SPLENDID CONSULTANT  สามารถบริการใหอ้งคก์รของคุณดว้ยค าปรึกษาทางดา้นคุณภาพ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและดา้นต่างๆตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี 

 

 

 



 

 

           การด าเนินการของระบบการจัดการทางธุรกจิ ได้แก่ 

                    - ระบบการบริหาร ซ่ึงพฒันาและสนบัสนุน ISO 9001,  
                      ISO14001, OHSAS18001, ISO 13485, ISO/TS16949, FSSC22000 และมาตรฐาน ISO ต่างๆ  
                       อีกมากมาย 
                    - การตรวจสอบดา้นคุณภาพ,ดา้นส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัความปลอดภยัส าหรับระบบ 
                     ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO 13485, ISO/TS16949, FSSC22000 
                     - การพฒันานโยบายคุณภาพและนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มรวมถึงระเบียบวธีิปฏิบติั 
                    - ค าแนะน าส าหรับการเขียนคู่มือในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
                    - ตรวจติดตามภายในของผูรั้บเหมาช่วง 
                    - พฒันาระบบบริหารคุณภาพและการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยการเป็น 
                      ผูช่้วยตวัแทนฝ่ายบริหาร (MR) 
                    - การเขียนเชิงเทคนิค 

            การแนะแนวและการอ านวยความสะดวกของการท าแผนทีก่ระบวนการ ได้แก่ : 

                    - กระบวนการท่ีเนน้ดา้นลูกคา้ (COPs) 
                    - กระบวนการท่ีเนน้ดา้นการบริหารจดัการ (MOPs) 
                    - กระบวนการเชิงสนนัสนุน(SOPs) 

            รายการของการฝึกอบรมที่หลายหลาย ได้แก่: 

                   - การฝึกอบรมภาพรวมส าหรับมาตรฐาน ISO ดา้นต่างๆ 
                  - การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการพฒันาระดบัมืออาชีพ 
                  - แนวคิดดา้นการประกนัคุณภาพ 
                  - บริการลูกคา้สัมพนัธ์ 
                  - การฝึกอบรมส าหรับผูบ้ริหาร 
                  - การฝึกอบรมพนกังาน 

 



 

 

บริการการฝึกอบรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเป็นผลลัพธ์ท่ีส าคัญของหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ผลกระทบจากการฝึกอบรมควรเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาส าหรับการ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่การฝึกอบรมจะเป็นเร่ืองใด
หัวข้อการฝึกอบรมควรให้ประสบการณ์ เชิงบวกท่ีน่าจดจ าและมี
ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม แต่น่าเสียดายท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
ISOจ านวนมากและหลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีน าเสนอโดย
ท่ีเรียกวา่ ของผูเ้ช่ียวชาญจะกลายเป็นยานอนหลบัอยา่งดีของผูต้ ั้งใจเรียน
หรือค่าใชจ่้ายแพงแบบไร้สาระ 

ท่ี SPLENDID CONSULTANT  เราเช่ือวา่การฝึกอบรมดา้นคุณภาพและ
ส่ิ งแวดล้อม ใด  ๆ  ควรจะด า เนิ น การใช้ วิ ธี ก าร มี ส่ วน ร่วม เป็ น
ส าคญั หลกัสูตรการฝึกอบรมของเรารวมสถานการณของโลกแห่งความ
เป็นจริงและตัวอย่างท่ีสามารถน าไปใช้ได้ทันทีในองค์กรของคุณ ท่ี
ส าคญั การฝึกอบรมท่ีใหแนวทางปฎิบติัจริงไม่แค่ทฤษฎีเพียงอยา่งเดียว 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มของเราใช ้'การลงมือปฏิบติั
จริง' เพื่อเสริมสร้างแนวความคิดการเรียนการสอนในห้องเรียนของเรา อาจารย์
ท่ีปรึกษาของ  SPLENDID CONSULTANT ใช้เทคนิคต่างๆในการอบรม 
รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ท่ีผา่นมาท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้การอบรม 

 

 

 

 

 

 
หลายหลักสูตรของการฝึกอบรมด้านคุณภาพและด้านส่ิงแวดล้อมของเรา 
สามารถก าหนดเองให้เหมาะสมกบัความตอ้งการขององค์กรคุณ เราสามารถ
น าเอกสารขององค์กรของคุณมาลงในเน้ือหาหลักสูตร ท่ีปรึกษาด้านการ
ฝึกอบรมของ SPLENDID CONSULTANT สามารถอ านวยความสะดวกใน
การตรวจติดตามภายใน ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัทีมงานตรวจสอบภายในของคุณท่ี
เลือกใช้นโยบายของบริษทัฯ ระเบียบวิธีปฎิบติัและแบบฟอร์ม วิธีการน้ีจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าหลกัสูตรการบรรยายแบบทัว่ๆไปในท้องตลาด ท่ีใช้
ตวัอยา่งแบบสมมุติ 

ติดต่อเราเพื่อรับการให้ค  าแนะน าจากทีมงานฝึกอบรมระดับมืออาชีพของ  
SPLENDID CONSULTANT เราสามารถปรับหลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรับ 
บริษทัฯ ของคุณเพื่อช่วยจะเพิ่มการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภายใน
ธุรกิจของคุณดว้ยระบบ ISO 
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บริการการตรวจติดตามภายใน 

 
ระบบตรวจติดตามภายในของคุณ "ยงัไม่ได้ท ารึเปล่า"? 

ทมีงานตรวจติดตามภายในของคุณตอนน้ี "ยุ่งมากเกนิไปหรือไม่"? 

คุณต้องการรู้จักจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบของคุณมี ก่อนที ่Auditor มาตรวจคุณรึเปล่า!! 

ขอให้เราช่วยเปล่ียนการตรวจติดตามภายในของคุณให ้กลายเป็นการตรวจติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงช่วยใหคุ้ณสามารถพฒันากระบวนการท างานท่ีส าคญัใหดี้ข้ึนถึงขั้นสูงสุด 

SPLENDID CONSULTANT  สามารถด าเนินการตรวจประเมินภายในท่ีจะท าให้ระบบของคุณกลบัมาใน
เส้นทางท่ีถูกต้อง ผูต้รวจประเมินมืออาชีพและมีประสบการณ์สูงของเราจะเน้นการตรวจสอบภายในท่ี
ละเอียดเนน้จุดแขง็และจุดอ่อนในระบบการจดัการของคุณ  

หากมีปัญหาภายในระบบของคุณท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ข ผูต้รวจประเมินและท่ีปรึกษาของเรา สามารถช่วย
คุณในการพฒันากลยุทธ์ท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ  เรายงั
สามารถอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหากบัพนกังานเพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินการ
แกไ้ขท่ีมีประสิทธิภาพและขจดัปัญหาไดถ้าวร 



 

 

บริการพฒันาระบบบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญของ SPLENDID CONSULTANT ช้ีทางสวา่งใหคุ้ณ!! 

"Efficiency is doing better what is already being done."- Peter F. Drucker 

ปัจจุบนัน้ีมีบริษทัฯจ านวนมากท่ีมุ่งเนน้พฒันาความสามารถและทกัษะของพนกังานของพวกเขาใหมี้
ความสามารถในการแข่งขนั      แต่การปฏิบติัไม่ถูกทางจะท าใหเ้กิดความเสียหาย ดงันั้นการพฒันาระบบ
โดยผูเ้ช่ียวชาญจริงๆจึงเป็นเร่ืองส าคญั 

การวางโครงสร้างการจดัการท่ีไม่เหมาะสม จะท าใหร้ะบบบริหารคุณภาพขาดประสิทธิภาพ ท่ีปรึกษาของ 
SPLENDID CONSULTANT  สามารถช่วยคุณได!้! 

"Anything that is not managed will deteriorate." - Bob Parsons 

ท่ีปรึกษาของ SPLENDID CONSULTANT  เป็นผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์มีทกัษะและความรู้ท่ี
จ  าเป็นในการเปล่ียนแปลงระบบของคุณ  เราสามารถดูแลรักษาระบบและในหลายกรณีปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบของคุณโดยใชร้ะยะเวลาอนัสั้นพร้อมทั้งประหยดัค่าใชจ่้าย ช่วยใหคุ้ณและพนกังาน
ของคุณเนน้การจดัล าดบัความส าคญั 

 

 

http://www.peterfdrucker.com/
http://www.bobparsons.com/


 

 

ตวัอย่างลูกค้าของเรา 

TCC LAND Group 14 Company 

ISO9001:2008 & ISO14001:2004  INTEGRATION SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับ 28 Certificate ภายใน 4 เดือน !! 



 

 

ตวัอย่างลูกค้าของเรา 

SCG Chemicals 
Quality Management Systems ISO9001:2015 

 

 

 

 

 

 

CMG Central Marketing Group 
Quality Management Systems ISO9001:2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตวัอย่างลูกค้าของเรา 

Asian Engineering Consultants (AEC) 
Quality Management Systems ISO9001:2015 

 

 

 

 

 

บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
Business Continuity Management Systems ISO22301:2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตวัอย่างลูกค้าของเรา 

  

 

 

 

 

 



 

 

ตวัอย่างลูกค้าของเรา 

   

   

   

   

   

 

 



 

 

 


