วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรื่อง

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “เราพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้ าแล้วหรือยัง?”

เรียน

ท่านผูป้ ระกอบการ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วย บริ ษัท สื่ อ สากล จ ากัด ผู ้ผลิ ต และจาหน่ ายนิ ตยสาร “ฟอร์มูลา”, “4 WHEELS” และ “โลกรถยนต์”
รายการโทรทัศน์ “โลกรถยนต์” และ “CARNATOMY” รวมทั้งเป็ นผูด้ าเนิ นการจัด งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33”
หรือ “THE 33rd THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2016” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2559 ได้ริเริ่มโครงการ “Motor Expo Professional Seminar” เพื่อสนับสนุ นอุตสาหกรรมการผลิต
และส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ด้วยการจัดอบรมสัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสร้างเครือข่ายในหน่ วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2559 โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถ และเพิ่ม
ศักยภาพของผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้พร้อมสาหรับการขยายตลาดสู่อาเซียน
ในปี นี้ ประเด็นเด่นของอุตสาหกรรมของประเทศไทย นั้นก็คือ ยานยนต์ไฟฟ้ า ซึ่งเริ่มได้รบั ความนิ ยมในหลาย
ประเทศทัว่ โลก และมีแนวโน้มชัดเจนว่า จะเข้ามาทดแทนยานยนต์ขบั เคลื่ อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน และใช้น้ ามันเป็ น
เชื้ อเพลิง ในอนาคตอันใกล้ แต่ทนั ทีที่รฐั บาลประกาศมาตรการสนับสนุ นการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ าในบ้านเรา กลับมี
คาถามจากหลายฝ่ ายเนื่ องจากอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้ นส่วนที่ เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นรายได้หลักของ
ประเทศอย่างรุนแรง รวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้ า ที่ยงั ต้องเตรียมการหลายด้านเพื่อรองรับ
โดยเฉพาะ Infrastructures ที่สาคัญ ๆ เช่นระบบพลังงานไฟฟ้ า ความพร้อมภาคครัวเรือน ระบบ Power Grid รวมถึงความรูแ้ ละ
ความเข้าใจของประชาชน โดยเพื่อให้ผูป้ ระกอบการด้านยานยนต์รวมถึงประชาชนทัว่ ไปมีความรูแ้ ละ โครงการ “Motor Expo
Professional Seminar” จึงได้จดั การสัมมนาในหัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้ าแล้วหรือยัง ” วันพฤหัสบดีท่ี
8 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในโอกาสนี้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโดยลงทะเบียนได้ตามแบบตอบรับที่แนบมาด้วยนี้ และส่งมาที่
อีเมล์ motorexposeminar@gmail.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่ คุณเพนนี ผูป้ ระสานงานโครงการ โทร. 087426-7598
ขอแสดงความนับถือ
(นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์)
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริษัท สื่อสากล จากัด

การสัมมนาภายใต้โครงการ MOTOR EXPO PROFESSIONAL SEMINAR
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อาคารชาแลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
หัวข้อ เราพร้อมก้าวสูย่ คุ ยานยนต์ไฟฟ้ าแล้วหรือยัง?”
จัดโดย บริษทั สื่อสากล จากัด ผูจ้ ดั งานมหกรรมยานยนต์ (Motor Expo 2016)
กาหนดการ
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.

กล่าวเปิ ดงาน โดย นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จากัด

09.10 – 09.30 น.

การบรรยายหัวข้อ “ปั จจุบนั และอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้ าในประเทศไทย”
โดย ดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้ าไทย (EVAT)

09.30 – 09.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

09.45 – 10.05 น.

การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางยานยนต์ในอนาคตกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”
โดย คุณธนวัฒน์ คุม้ สิน นายกสมาคมยานยนต์ไทย (TAIA)

10.05 – 10.15 น.

การบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวของผูผ้ ลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ไทยต่อยานยนต์สมัยใหม่”
โดย คุณสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคมผูผ้ ลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)

10.15 – 10.35 น.

การบรรยายหัวข้อ “ความพร้อมด้านสถานี บริการไฟฟ้ าในประเทศไทย”
โดย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบลู ย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หน่ วยธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

10.35 – 10.55 น.

การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของสื่อมวลชนในการสนับสนุ นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ าในประเทศไทย”
โดย คุณยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผูส้ ื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์

10.55 – 11.15 น.

การบรรยายหัวข้อ “นโยบายและเป้ าหมายของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ า”
โดย คุณสมชาย หาญหิรญ
ั ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

11.15 – 11.30 น.

ถาม – ตอบ

11.30 – 11.40 น.

มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

12.00 น.

จบการบรรยาย

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33”
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาแลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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