InterMold Forum 2019

“ปฎิวัตเิ ทคโนโลยีแม่ พมิ พ์ ส่ ูการผลิตยุคชีวภาพ”
วันศุกร์ ที่ 21 มิถนุ ายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้ อง MR 210 ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
ร่วมจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) และ บริ ษัท รี ด้ เทรดเด็กซ์ จากัด
ปั จจุบันกระแสรักษ์ โลกและเทรนด์การใช้ พลาสติกชีวภาพเข้ ามามีอิทธิ พลต่ออุตสาหกรรมแม่พิมพ์ซึ่งถือเป็ น
อุตสาหกรรมการผลิตที่สาคัญของประเทศมากขึ ้น การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิต รวมถึง
ความรู้ ความเข้ าใจระบบการทางานและความเชื่อมโยงของเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์สมัยใหม่เพื่อรองรับการ
ผลิตด้ วยการใช้ วตั ถุดิบชีวภาพอยูใ่ นกระแสที่ผ้ ปู ระกอบการในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ให้ ความสนใจ
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ไทย (TDIA) ร่ วมกับ บริ ษัท รี ด้ เทรดเด็กซ์ จากัด เล็งเห็นถึงความสาคัญในการ
ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และเตรี ยมความพร้ อมให้ กับผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมในการก้ าวเข้ า สู่ระบบ
การผลิต ยุค ใหม่ด งั กล่า วข้ า งต้ น จึง มีก าหนดจัด สัม มนา INTERMOLD FORUM 2019 ในหั ว ข้ อ “ปฎิ วั ติ
เทคโนโลยีแม่ พิมพ์ ส่ ูการผลิตยุคชีวภาพ” การสัมมนาดังกล่าวถือเป็ นเวทีสาหรับการเผยแพร่ ข้อมูล องค์ความรู้ ผ่าน
การถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ผู้เข้ าร่ วมสัมมนาจะได้ รับฟั งประสบการณ์ ในการ
ดาเนินธุรกิจจากผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงโอกาสในการสร้ างเครื อข่ายสาหรับคนในแวดวงอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุน ระหว่างการสัมมนาในครัง้ นี ้ โดยเนือ้ หาการสัมมนาจะครอบคลุมถึง
ประเด็นดังนี ้

เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่สามารถรองรับกระบวนการผลิตแบบชีวภาพ โดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพ

มาตรฐานการผลิตที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์

บทบาทและนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์จากภาครัฐ
กลุ่มเป้ าหมาย:

ผู้บริ หาร ผู้ประกอบการ เจ้ าของกิจการและนักธุรกิจอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุน

นักอุตสาหกรรม ผู้จดั การโรงงาน ผู้จดั การฝ่ ายการผลิต วิศวกรและช่างเทคนิค

ผู้อานวยการ/ ผู้จดั การด้ านการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร

สมาชิกอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมสนับสนุนและสมาคมที่เกี่ยวข้ อง และผู้สนใจทัว่ ไป
หมายเหตุ: กาหนดการ ณ วันที่ 23 พ.ค. 2562
 บรรยายไทยตลอดการสัมมนา
 สัมมนาฟรี ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย ขอสงวนสิทธิ์แก่ผ้ ลู งทะเบียนล่วงหน้ า สนใจติดต่อลูกค้ าสัมพันธ์ อีเมล์ contactcenter@reedtradex.co.th หรื อ โทร 02 686 7222
 กาหนดการสามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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