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INTERMOLD FORUM 2018
“ปรั บโฉมอุตสาหกรรมแม่ พมิ พ์ รองรั บระบบการผลิตแห่ งอนาคต”
(Reshaping the Molding Industry with Smart Factory and Workforce 4.0)

วันศุกร์ ที่ 22 มิถนุ ายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้ อง MR212-213 ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
ร่วมจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) และบริ ษัท รี ด้ เทรดเด็กซ์ จากัด
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ นับเป็ นอุตสาหกรรมสนับ สนุนหลั กที่สาคัญ ของภาคการผลิตประเทศไทย การพัฒ นา
โรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ให้ ก้าวสู่ Smart Factory ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ รวมถึงการสร้ างและ
พัฒ นาทักษะของบุคคลากรให้ ทันกับเทคโนโลยีขนั ้ สูงในยุค Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) และ
Big Data เป็ นแนวทางสาคัญในการปฏิรูปอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยไปสูย่ คุ ประเทศไทย 4.0
การพัฒ นาระบบเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและการเชื่ อ มอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งจัก รผ่ า นเครื อ ข่ า ยถื อ เป็ นการเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพของกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมแม่พิ มพ์ และเป็ นขัน้ ตอนสาคัญ ในการพัฒ นาไปสู่รูปแบบโรงงาน
อัจฉริ ยะ ยิ่งไปกว่านัน้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใน
อนาคตเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับผู้ประกอบการในการขับเคลือ่ นธุรกิจให้ สอดคล้ องตามนโยบายประเทศไทย 4.0
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) ร่ วมกับ บริ ษัท รี ด้ เทรดเด็กซ์ จากัด เล็งเห็นถึึ งความสาคัญในการ
พัฒนาศักยภาพและเตรี ยมความพร้ อมให้ กับ ผู้ประกอบการและนักอุต สาหกรรมในการก้ าวเข้ าสู่ยุค ประเทศไทย 4.0
อย่างแท้ จริ ง จึงมีกาหนดจัดสัมมนา INTERMOLD FORUM 2018 ในหัวข้ อ “ปรั บโฉมอุตสาหกรรมแม่ พิมพ์ รองรั บ
ระบบการผลิตแห่ งอนาคต” การสัมมนาดังกล่าวถือเป็ นเวทีสาหรับการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ ผ่านการถ่ายทอดโดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ผู้เข้ าร่ วมสัมมนาจะได้ รับฟั งประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจยุค
ประเทศไทย 4.0 จากผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงโอกาสในการสร้ างเครื อข่ายสาหรับคนในแวดวงอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนระหว่างการสัมมนาในครัง้ นี ้
กลุ่มเป้าหมาย:





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
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กาหนดการ:
13.30-14.00 น. ลงทะเบียน
14.00-14.10 น. กล่าวต้ อนรับ
โดย
คุณอิสระ บุรินทรามาตย์
กรรมการผู้จดั การ บริษัท รีด้ เทรดเด็กซ์ จากัด

14.10-14.40 น. กล่าวเปิ ดงาน และบรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้ อมของโรงงานแม่ พิมพ์ ส่ ยู ุคอุตสาหกรรม 4.0”
โดย
คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

14.40-16.00 น. เสวนาพิเศษ “ปรับโฉมอุตสาหกรรมแม่ พิมพ์ รองรับระบบการผลิตแห่ งอนาคต”
โดย
คุณวิธาน จริยประเสริฐสิน
ผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย-เยอรมัน

คุณภานุรุจ มงคลบวรกิจ
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ไทยโมลด์แอนด์ดาย จากัด

คุณจารึก แสงเพชร
ผู้อานวยการฝ่ าย Alliance and Overseas Business
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ ท อินดัสตรี จากัด

ดร. บรรเจิด ดอนเนตรงาม
นักวิจยั และพัฒนาชานาญการพิเศษ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ดาเนินรายการโดย
คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์
นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
หมายเหตุ กาหนดการ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2561

บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา

สัมมนาฟรี ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย ที่นงั่ มีจานวนจากัด ขอสงวนสิทธิ์แก่ผ้ ลู งทะเบียนล่วงหน้ า

สนใจติดต่อลูกค้ าสัมพันธ์ที่ อีเมล์ contactcenter@reedtradex.co.th หรือ โทร 02 686 7222

กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

