พลาสติก ฟอรั ่ม 2019
“พลิกวิกฤตอุตสาหกรรมพลาสติก ด้ วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”
“Transforming Plastics Industry via Circular Economy Concept”
ร่วมจัดโดย สถาบันพลาสติก และ บริ ษัท รี ด้ เทรดเด็กซ์ จากัด
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้ องบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์มาร์ ค กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐ ที่สง่ เสริ มและสนับสนุนการนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ตามแนวทางการ
พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก การปรับแผนการพัฒนาประเทศโดยหันมาให้
ความส าคั ญ กั บ ระบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ างความยั่ ง ยื น ให้ ภาคอุ ต สาหกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้ อมๆกัน การปรับตัวในภาคการผลิตให้ สอดคล้ องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเป็ นเรื่ องที่ต้อง
ตื่นตัวอย่างมาก เพื่อเตรี ยมการรับมือและปรับเปลี่ยนระบบความคิด ระบบการผลิต การลดของเสีย และการนาผลผลิต
กลับ มาใช้ ใ หม่ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด ตามแนวคิ ด การผลิต ยุค ใหม่ ที่ ค านึ ง ถึ ง ทัง้ กระบวนการผลิ ต โดยเน้ น และให้
ความสาคัญกับความต้ องการของผู้บริ โภคเป็ นสาคัญ
สถาบันพลาสติก ร่ วมกับ บริ ษัท รี ด้ เทรดเด็กซ์ จากัด ผู้นาด้ านการจัดงานแสดงสินค้ าแห่งอาเซียนเล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการปฎิรูปภาคอุตสาหกรรมพลาสติก จึงมีกาหนดจัดงานพลาสติก ฟอรั่ม 2019 ในหัวข้ อ “พลิกวิกฤต
อุตสาหกรรมพลาสติก ด้ วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนาได้ รับทราบถึงกรอบ
แนวคิด แนวทางและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก การบริ หารจัดการในโรงงาน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ านการ
ผลิตตามแนวคิดการผลิตยุคใหม่ และนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
สนับสนุนการขับเคลือ่ นประเทศสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้ จริ ง
กลุ่มเป้ าหมาย:
 ผู้บริ หาร ผู้ประกอบการ เจ้ าของกิจการ นักธุรกิจในอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง
 ผู้อานวยการ ผู้จดั การ นักออกแบบด้ านการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ กาพัฒนาบุคลากร
 นักอุตสาหกรรม ผู้จดั การโรงงาน ผู้จดั การฝ่ ายการผลิต วิศวกรและช่างเทคนิค
 สมาชิกสมาคมที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมพลาสติก และผู้สนใจทัว่ ไป

หมายเหตุ (กาหนดการ ณ วันที่ 5 มี.ค. 2562)
 บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา
 สัมมนาฟรี ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย ที่นงั่ มีจานวนจากัด ขอสงวนสิทธิ์แก่ผ้ ลู งทะเบียนล่วงหน้ า
 สนใจติดต่อลูกค้ าสัมพันธ์ ที่ อีเมล์ contactcenter@reedtradex.co.th หรื อ โทร 02 686 7222
 กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

กาหนดการ:
13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30-13.35 น. กล่าวต้ อนรับ
โดย
คุณกชสร โตเจริญธนาผล
ผู้จดั การกลุม่ โครงการ
บริ ษัท รี ด้ เทรดเด็กซ์ จากัด
13.35-13.40 น. กล่าวรายงาน
โดย
ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์ พร้ อมรัตน์
ผู้อานวยการ
สถาบันพลาสติก
13.40-14.10 น. ปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจแผนใหม่ เพื่ออุตสาหกรรมไทยที่ย่ งั ยืน” และกล่าวเปิ ดงาน
โดย
คุณเดชา จาตุธนานันท์
รองอธิบดี และผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
14.10-15.40 น. เสวนาพิเศษ “พลิกวิกฤตอุตสาหกรรมพลาสติก ด้ วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”
โดย
ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจยั ยุทธศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
และผู้เชี่ยวชาญด้ าน Circular Economy
ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์ พร้ อมรัตน์
ผู้อานวยการ
สถาบันพลาสติก
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ ามศรี
รองประธานกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ดาเนินรายการโดย รศ. ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
รองคณบดีและอาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.40-16.00 น. ถาม-ตอบ

