InterMold Forum 2017
Smart Factor Smart Factory for Molding Industry 4.0
กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ จับจุดอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ยุค 4.0
ร่วมจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ไทย และบริษทั รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด
วันพฤหัสบดีท่ี 22 มิถนุ ายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ชัน้ 2 ไบเทค กรุงเทพฯ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุ นที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตสาขาต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเลคทรอนิคส์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้น เนื่องจากแม่พมิ พ์เป็ นต้นกาเนิดของ
ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติก โลหะ และยาง ดังนัน้ การเจริญเติบโตอย่ างเข้มแข็งและยัง่ ยืน จะช่ วยสนับสนุ นนโยบายรัฐบาลที่ให้
ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กบั อุตสาหกรรมไทย ซึ่งต้องมีการพัฒนาทัง้ ด้านบุคลากร
เครื่องจักร เทคโนโลยี การตลาด และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบ
อย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ไทยยังต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้สอดคล ้องกับการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมการผลิตอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแนวนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 โดยปัจจัยทีน่ าไปสู่ความสาเร็จใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ตอ้ งคานึงถึงการกาหนดมาตรฐานโรงงาน ผลิตภัณฑ์ บุคลากรแม่พมิ พ์ ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร
เครื่องจักร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดังนัน้ ในงานสัมมนาครัง้ นี้ ผูร้ ่วมงานจะได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากบรรยายพิเศษและเสวนาทีจ่ ดั ขึ้นเป็ นการเฉพาะ โดยเปิ ดโอกาสให้แก่นกั
อุตสาหกรรม ผูน้ าธุรกิจในอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ รวมถึงอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับบุคลากรในวงการอุตสาหกรรม
โดยท่านจะมีโอกาสได้พบกับ :
1. เจ้าของธุรกิจ เจ้าของแบรนด์ เจ้าของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมสนับสนุน
2. ผูบ้ ริหารระดับสู งหรือตัวแทนด้านเทคนิควิศวกรรม และด้านการตลาดของธุ รกิจในอุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
3. ผูบ้ ริหารองค์กรภาครัฐและสมาคมทีเ่ กี่ยวข้อง
4. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / R&D

หมายเหตุ **ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2560**
 * วิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ
 บรรยายไทยตลอดการสัมมนา
 สัมมนาฟรี ไม่มคี ่าใช้จ่าย ทีน่ งั ่ มีจานวนจากัด ขอสงวนสิทธิแก่ผูล้ งทะเบียนล่วงหน้า
 สนใจติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ ทีอ่ เี มลล์ contactcenter@reedtradex.co.th หรือ โทร 02 686 7222
 กาหนดการสามารถเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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กาหนดการ
13.00 – 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 – 13.35 น.

กล่าวต้อนรับ
โดย
คุณ อิสระ บุรินทรามาตย์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด

13.35 – 13.40 น.

กล่าวรายงาน
โดย
รศ. สถาพร ชาตาคม
เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ไทย

13.40 – 14.05 น.

กล่าวเปิ ดงาน และปาฐกถาพิเศษ : “พิชิตธุ รกิจแม่พิมพ์ บนเส้นทางสู่โรงงานอัจฉริยะ”
“Pathway to Become A Smart Molding Factory“
โดย
คุณภานุ วฒั น์ ตริยางกูรศรี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

14.05 – 15.20 น.

เสวนา :
โดย

“ล้วงลับ จับทิศทาง ยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ สู่ยุค 4.0”
“Empowering Molding Business Toward Industry 4.0”

คุณบุญเลิศ ชดช้อย
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซี.ซี. ออโต้พาร์ท จากัด

คุณภานุ รุจ มงคลบวรกิจ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยโมลด์แอนด์ดาย จากัด

คุณวิเชียร ศรีสวัสดิ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศรีไทยโมลด์ส จากัด
ดาเนินรายการโดย

คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ
ผูอ้ านวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน
15.20 – 15.30 น.

ถาม-ตอบ

