- 1/2 กาหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "LSPs Networking Thailand 4.0 "
วันอาทิตย์ที่ 20 - อังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
วัน/เวลา
หัวข้อกิจกรรม / สัมมนา
วิทยากร/การดาเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
08.20-08.45 น. ลงทะเบียนการสัมมนา
08.45-09.00 น. กล่าวต้อนรับ"LSPs Networking Thailand 4.0" นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
09.00-12.30 น. Work shop “Logistics ในโลกอนาคต ”
ผู้เชีย่ วชาญการศึกษาธุรกิจต้นแบบและวางแผนการพัฒนาธุรกิจ
• ร้อยตารวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิง่ รุจริ าลัย
• นางสาววริศรา เกษมศรี วิทยากรรอง
• นางสาวชวิกา ไตรศิวะกุล วิทยากรรอง
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30 น. เสวนา " E-Logistics & IT Trend "
ผู้เชีย่ วชาญด้านระบบ IT และ Software
'ตรวจสอบสุขภาพ Logistics และปรับตัวยุค 4.0'
นางเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย
'ความมัน่ คงและปลอดภัยทางไซเบอร์สาหรับการจัดการ นายอภิรักษ์ เชียงเจริญ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย
โลจิสติกส์และโซอุปทาน'
นายธนพล ต่อสิทธิเดชกุล บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทิฟ อินเทลลิเจ้น จากัด
นายนริส อุไรพันธ์ ที่ปรึกษา บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จากัด
16.30-17.30 น. เสวนา "ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย จะไปต่ออย่างไร
ผู้เชีย่ วชาญด้าน IT Logistics จาก กลุม่ บริษัท JWD
ในยุค 4.0"
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-22.00 น. กิจกรรม “ Business matching”
• เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
• นาเสนอ “Me and my business”
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
• Software Showcase
• วิทยากรจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย
• matching
• ผู้ประกอบการ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนการสัมมนา
09.00-12.00 น. กิจกรรม " Business Networking : Step 1" ทีมงานผู้เชีย่ วชาญด้านการเชือ่ มโยงเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร
• กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
กลุ่มที่ 1 – 2
'การสือ่ สารเพื่อทีมงาน'
นายชัยวัฒน์ ศิริโต
วิทยากรหลัก
นางสาวภาขวัญ ทัศนธนากร วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 3 - 4
นางสาวณัฐศรัญ อภิวัชรมาศ วิทยากรหลัก
นายธนโชติ สุนันต๊ะ
วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 5 - 6
นายภูวสิษฏ์ สิริพัทธ์วรัญ
วิทยากรหลัก
นางสาวเวชวรี แซ่อึ้ง
วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 7 - 8
นายยศวสิษฐ์ ด้วงมัน่
วิทยากรหลัก
นายวิศรุต โซ๊ะสลาม
วิทยากรรอง
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วัน/เวลา
หัวข้อกิจกรรม / สัมมนา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. กิจกรรม " Business Networking : Step 2"
• กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
'สร้างพลังสร้างทีม'

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-19.15 น. พิธเี ปิด "LSPs Networking Thailand 4.0"
19.00-22.00 น. กิจกรรม " Business Networking : Step 3"
• กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
'รวมพลังสร้างสรรค์ผลงาน'
*ตรีมกิจกรรมกลางคืนเป็น white & bule jeans
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนการสัมมนา
09.00-12.00 น. กิจกรรม " Business Networking : Step 4"
• กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
'Team Building'

วิทยากร/การดาเนินการ
ทีมงานผู้เชีย่ วชาญด้านการเชือ่ มโยงเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร
กลุ่มที่ 1 – 2
นายชัยวัฒน์ ศิริโต
วิทยากรหลัก
นางสาวภาขวัญ ทัศนธนากร วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 3 - 4
นางสาวณัฐศรัญ อภิวัชรมาศ วิทยากรหลัก
นายธนโชติ สุนันต๊ะ
วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 5 - 6
นายภูวสิษฏ์ สิริพัทธ์วรัญ
วิทยากรหลัก
นางสาวเวชวรี แซ่อึ้ง
วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 7 - 8
นายยศวสิษฐ์ ด้วงมัน่
วิทยากรหลัก
นายวิศรุต โซ๊ะสลาม
วิทยากรรอง
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร
พร้อมทีมงาน
• เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
• ผู้ประกอบการ

ทีมงานผู้เชีย่ วชาญด้านการเชือ่ มโยงเครือข่ายและพัฒนาบุคลากร
กลุ่มที่ 1 – 2
นายชัยวัฒน์ ศิริโต
วิทยากรหลัก
นางสาวภาขวัญ ทัศนธนากร วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 3 - 4
นางสาวณัฐศรัญ อภิวัชรมาศ วิทยากรหลัก
นายธนโชติ สุนันต๊ะ
วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 5 - 6
นายภูวสิษฏ์ สิริพัทธ์วรัญ
วิทยากรหลัก
นางสาวเวชวรี แซ่อึ้ง
วิทยากรรอง
กลุ่มที่ 7 - 8
นายยศวสิษฐ์ ด้วงมัน่
วิทยากรหลัก
นายวิศรุต โซ๊ะสลาม
วิทยากรรอง

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 น. Work shop and Focus Group
• เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
"ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจ LSPs ไทย"
• ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ - บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และ 15.00 - 15.15 น.
- กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กรกฎาคม 2560

ใบสมัครเข้ าร่ วมการสั มมนาเชิงปฏิบัติการ
“LSPs Networking Thailand 4.0”
วันอาทิตย์ ที่ 20 – อังคารที่ 22 สิ งหาคม 2560
โรงแรม เดอะรีเจ้ นท์ ชะอา บีช รีสอร์ ท จังหวัดเพชรบุรี

www.dbd.go.th

**********************

1. ประเภทกิจการ
นิติบุคคล
ประเภทนิติบุคคล
ชื่ อนิติบุคคล

ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

บริ ษทั จากัด

บริ ษทั มหาชนจากัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล
ธุรกิจจดทะเบียนพาณิชย์
ชื่อกิจการ................................................................เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ .............................................................
กิจการทีเ่ จ้ าของเป็ นบุคคลธรรมดา ชื่อกิจการ..........................................................................................................
ชื่อเจ้ าของกิจการ.....................................................เลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน................................................

2. ทีต่ ้งั สถานประกอบการ เลขที่.....................หมู่ที่..............ซอย....................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................
E-mail ของนิติบุคคล.............................................................ID Line ของนิติบุคคล...........................................................
โทรศัพท์

โทรสาร

3. ประเภทธุรกิจ .......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

4. ผู้เข้ าร่ วมสั มมนา ( 1 ธุรกิจ สมัครเข้ าร่ วมไม่ เกิน 2 ท่ าน โดยต้องเป็ นเจ้าของกิจการ หุน้ ส่ วน หรื อผูแ้ ทนระดับบริ หาร)
ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว)

นามสกุล

.

ตาแหน่ง
โทรศัพท์
E-mail

โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร
ID Line

ก

5. ผู้เข้ าร่ วมสั มมนา (1 ธุรกิจ สมัครเข้ าร่ วมไม่ เกิน 2 ท่าน โดยต้องเป็ นเจ้าของกิจการ หุน้ ส่ วน หรื อผูแ้ ทนระดับบริ หาร)
ชื่อ (นาย /นาง / นางสาว)

นามสกุล

.

ตาแหน่ง
โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

โทรสาร

ก

ID Line

6. ประสงค์ ทจี่ ะเข้ าพักคู่กบั ........(คู่พกั ท่ านต้ องเป็ นผู้ประกอบการทีส่ มัครเข้ าร่ วมงานนีเ้ ท่ านั้น)
โดยพักร่ วมกับ (นาย/นาง/นางสาว)

มือถือ....... ..............................

ชื่อกิจการ..................................................................... (ต้องเป็ นผูป้ ระกอบการที่สมัคเข้าร่ วมงานในครั้งนี้ )
ไม่ระบุคู่พกั ทางกรมฯ จะเป็ นผูจ้ ดั ห้องพักให้ท่าน (1 ห้อง พักได้ 2 ท่าน)
7. กิจกรรม Business Matching โปรดระบุประเภทธุ รกิจ (คู่เจรจา) ที่ท่านสนใจที่จะจับคู่เจรจาทางการค้า
1. .............................................................................. 2. ...............................................................................
3. ............................................................................. 4. ...............................................................................
ลงชื่อ ………………………………………………………
ตาแหน่ง
วันที่
/
/

**หมายเหตุ: สัมมนาครั้งนีไ้ ม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับงานสั มมนาได้ ที่ โทร. 02-547-5955 E-mail; logisticsdbd@gmail.com
กองส่ งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เงื่อนไขในการเข้ าร่ วม
 สมัครเข้ าร่ วม 1 ธุรกิจ ไม่ เกิน 2 ท่ าน
 ปิ ดรับสมัครภายใน วันพุธที่ 15 สิ งหาคม 2560
 ประกาศรายชื่อผูป้ ระกอบการที่ได้เข้าร่ วม ในวันที่ 17 สิ งหาคม 2560
 สามารถส่ งใบสมัครเข้าร่ วมได้ 3 ช่องทาง
1. กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงแล้วส่ งมาที่เบอร์ โทรสาร 0-2547-5952
2. กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงแล้วส่ งมาที่ E-mail : logisticsdbd@gmail.com
3. สมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/mEEPJgGwkIz10A8m1
 หากมีความประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่ วมงาน โปรดแจ้งก่อนวันเดินทาง อย่างน้ อย 2 วันทาการ มิฉะนั้นทางกรมฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่ วมการอบรมในหลักสู ตรอื่นๆ ของกรมในครั้งต่อไป

