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ก ำหนดกำรสัมมนำ 
งำน e-Commerce Day 2014 

วันจันทร์ที่ 25 – วันอังคำรที่ 26 สิงหำคม 2557  
 

วันจันทร์ที่ 25 สิงหำคม 2557 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

08.00 น. –  9.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงานสัมมนา และสื่อมวลชน 

9.00 น. – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ  “อนำคตธุรกิจออนไลน์ สร้ำงได้ด้วยตัวคุณ Anywhere/AnyTime” 
โดย คุณสรรเสริญ  สมัยสุต 
      หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์  
      บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

10.10 น – 10.30 น. พิธีเปิดงาน e-Commerce Day 2014  

โดย อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (นำงสำวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์) 

10.30 น. – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ  "Business trends and Global Trust Innovation for e-Commerce" 
โดย  DR.AMIRUDIN ABDUL WAHAB 
Chief Executive Officer of CyberSecurity Malaysia 
Chairman of World Trustmark Alliance 

13.00 น. – 15.00 น. การบรรยายพิเศษ “ธุรกิจออนไลน์ อนำคตคุณ อนำคตประเทศไทย” 
โดย คุณภาวุธ  พงษ์วิทยาภานุ 
นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 

9.00 น. – 17.00 น. นิทรรศการ  
   การให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์  
   บริการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce แบบครบวงจร  
   บริการให้ค าแนะน าปรึกษาด้าน e-Commerce เช่น การท าเว็บไซต์ การถ่ายภาพ  
การตลาด การจัดการภาษีและบัญชี 
   Business Matching  

 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ 

หมำยเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 น – 10.45 น. และเวลา 15.00 น. 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจสมัคร 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  : ส านักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
e-commerce@dbd.go.th  โทร 02 547 5959 - 61 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
คลิกที่นี่ 

http://www.thaitv8.com/register/landing.html


 
- 2 - 

 

วันอังคำรที่ 26 สิงหำคม 2557 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

09.00 น. - 10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงานสัมมนา และสื่อมวลชน 

10.00 น. – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ “Power of Branding แบรนด์นั้น ... ส ำคัญไฉน” 
โดย ดร.สรณ์  จงศรีจันทร์   
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสร้ำง Brand  
 

13.00 น. – 14.00 น. การบรรยายพิเศษ “กำรบริหำรธุรกิจออนไลน์อย่ำงมืออำชีพ” 
โดย คุณณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์ 
เจ้าของธุรกิจ BentoWeb.com 
 

14.00 น. – 15.00 น. การบรรยายพิเศษ “Export e-commerce for Thai SMEs” 
โดย คุณเอกชัย รุกขจันทรกุล 
Head of Southeast Asia Cross Border Trade 
eBay Marketing Thailand 

15.00 – 15.30 น. การบรรยายพิเศษ “กำรตลำดผ่ำนมือถือ Digital Catalog ลดต้นทุน+เพ่ิมยอดขำย ง่ำยนิดเดียว” 

โดยคุณอุกฤษฎ์   วิศิษฐ์กิจการ 

Managing Director Apptividia Co.,Ltd. 

09.00 น. – 17.00 น. นิทรรศการ  
   การให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์  
   บริการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce แบบครบวงจร  
   บริการให้ค าแนะน าปรึกษาด้าน e-Commerce เช่น การท าเว็บไซต์ การถ่ายภาพ  
การตลาด การจัดการภาษีและบัญชี 
   Business Matching  

 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ 
 

 
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 9.30 น – 10.00 น.  
              ก าหนดการและหัวข้อการอบรมสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
สนใจสมัคร 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  : ส านักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
e-commerce@dbd.go.th  โทร 02 547 5959 - 61 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
คลิกที่นี่ 
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