หลักการและเหตุผล

ทามกลางการเปลี่ยนผานของโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคมและบูรณาการ
เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมเขาดวยกัน ไดสงผลกระทบตอการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมในปจจุบันใหตองเผชิญกับ
ความทาทายหลายประการ
รัฐบาลภายใตการนําโดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จึงไดประกาศนโยบาย ‘Thailand 4.0’ เปน
โมเดลเศรษฐกิจใหมที่มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไปสู ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม’ โดยมี
เปาหมายสําคัญในการยกระดับประเทศไทยจากกลุมประเทศ ‘รายไดปานกลางขั้นสูง’ ใหกาวสูกลุม ‘ประเทศที่มีรายไดสูง’
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ดังนั้น ผูประกอบการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย จึงจําเปนตองปรับตัวใหเทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21
จากความสําคัญดังกลาว สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส จึงไดรวมกับ โครงการ Green Network
บริษทั เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด จัดงานสัมมนา เรือ่ ง “ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0” ขึน้ ใน วันจันทรที่ 4 กันยายน
พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอง Lotus ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค ‘Thailand 4.0’ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ดวยการใชกลยุทธทางการตลาดในรูปแบบ Digital Platform ตลอดจนเพื่อสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจไดอยางเต็มประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเปนเวทีในการแลกเปลีย่ นมุมมอง แนวคิดและประสบการณ
ในการประยุกตใช Digital Marketing ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค

เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวทาง
การดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค ‘Thailand 4.0’
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ดวยการใชกลยุทธทางการตลาดในรูปแบบ Digital Platform
เพื่อสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด
และประสบการณในการประยุกตใช Digital Marketing
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
●

●

●

●

กลุมเปาหมาย
●
●
●
●
●

ผูบริหาร
ผูประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน
นักอุตสาหกรรมยุคใหม
หนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ประชาชนผูที่สนใจทั่วไป

กําหนดการ (ราง)

งานสัมมนา “ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0”
วันจันทรที่ 4 กันยายน 2560
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.10 น.
09.10 - 09.40 น.
09.40 - 10.30 น.

10.30 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.30 น.

13.30 - 14.15 น.
14.15 - 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.
16.00 - 16.30 น.
16.30 - 17.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการสัมมนาอยางเปนทางการ
โดย คุณชัย ทองมีนสุข นายกสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส
Keynote Speaker : นโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0
โดย ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม*
Honorary Speaker : IOT in Industry 4.0
โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม
และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
พักรับประทานอาหารวาง
การปรับตัวของธุรกิจอุตสาหกรรม
โดย คุณธีรนันท ศรีหงส กรรมการผูจัดการ บริษัท เซลาร คอนซัลติ้ง จํากัด*
อดีตกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
พักรับประทานอาหารกลางวัน

การตลาด 4.0
โดย คุณปยชาติ อิศรภักดี ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท แบรนดิ คอรปอเรชัน จํากัด*
การใชขอมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ (Big Data)
โดย ผูแทนจาก Microsoft
พักรับประทานอาหารวาง
One Stop Service ศูนยบริการชวยเหลือแบบเบ็ดเสร็จทางอุตสาหกรรมซอฟตแวร
โดย ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โอกาสทางธรุกิจป ’61
โดย ผูแทนจาก Exim Bank
ความสําคัญของ ERP ตอธุรกิจอุตสาหกรรม
โดย ผูแทนจากบริษัท ERP
หมายเหตุ : * วิทยากรอยูระหวางการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใบตอบรับเขารวมสัมมนา

ธุรกิจและอุตสาหกรรม Thailand 4.0
วันจันทรที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ หอง Lotus ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
***ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีและสถานประกอบการ เนื่องจากเปนขอมูลสําคัญใชระบุออกใบเสร็จ
หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก
สํานักงานใหญ
สาขาที่ …………………………………
สมาชิก TFTA

สมาชิก Franco-Thai

สมาชิก สนฝ.

1. ชื่อ - สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………. ตําแหนง ………………………………………………………. อายุ …………… ป
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อบริษัท / หนวยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โทร. ………………………………………………………………….. แฟกซ ……………………………………………. e-Mail : ………………………………………………..………………………………….

สมาชิก TFTA

สมาชิก Franco-Thai

สมาชิก สนฝ.

2. ชื่อ - สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………. ตําแหนง ………………………………………………………. อายุ …………… ป
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อบริษัท / หนวยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โทร. ………………………………………………………………….. แฟกซ ……………………………………………. e-Mail : ………………………………………………..………………………………….
คาใชจายในการลงทะเบียน
สําหรับสมาชิก TFTA สมาชิก France-Thai และสมาชิก สนฝ. ทานละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท
สําหรับผูสนใจทั่วไป ทานละ 2,000 + Vat 140 = 2,140 บาท
(อัตรานี้รวมคาอาหารกลางวัน Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%)
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%
การชําระเง�น
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขที่ 162-0-74737-6
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน เลขที่ 047-2-56333-5
*** กรุณาสงแฟกซใบตอบรับพรอมสําเนาใบโอนเงินที่เบอร 0-2354-5322 ***
●
●

●

กรุณาชําระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันลงทะเบียน

สอบถามขอมูลเพิม่ เติม และสํารองทีน่ ง่ั ไดท่ี บริษทั เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด
(ผูไ ดรบั การมอบหมายจากสมาคมฯ ในการดําเนินการรับลงทะเบียน รับชําระคาลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน)
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 0-1055-36060-06-5 (สํานักงานใหญ)
โทร. 0-2354-5333 Ext. 510 (ภัทรกันต)/502 (กรวิภา) แฟกซ 0-2354-5322 e-Mail : seminar@tfta.or.th

ลงทะเบียน online : www.tfta.or.th/seminar

