
            

 

 

 

 

 

 

  

ใบตอบรับเข้าร่วมงาน 
“Dinner Talk” 

วันจันทร์ ที  9 พฤษภาคม พ.ศ. )**9 
ระหว่างเวลา ./.00 น. – )..00 น. 

ณ  ห้องกฤษณา  ชั 5น 2 ณ โรงแรม  สวิสสวิส  โซเทล เลอ คองคอร์ดโซเทล เลอ คองคอร์ด  

ชื�อ-สกลุ................................................................................ 

หน่วยงาน/บริษัท................................................................... 

ที�อยู่...................................................................................... 

............................................................................................. 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี.......................................................... 

โทรศพัท์...................................มือถือ.................................... 

E-mail.................................................................................. 

� สมาชิก  ASHRAE Thailand Chapter   
� สมาชิก  ACAT เลขสมาชิก................................. 

ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงนิ    
� ในนามบคุคล      
� ในนามบริษัท 
     (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบเุลขประจําตวัผู้เสียภาษี) 

กรณีโอนเงินกรุณาสง่แฟ็กซ์ใบตอบรับพร้อมระบรุายละเอียดชื%อ-ที%อยูใ่น
การออกใบเสร็จรับเงินที%ถกูต้อง 

พร้อมแนบสลิปใบโอนเงิน ไปยงัหมายเลขโทรสาร ./-012-31/.       
หรือ Email :ashrae@ashraethailand.org 

             จึงจะถือว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 
 

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน     ชําระภายใน 30 เมย.59  ชําระหลัง 30 เมย. 59 

� สมาชิก ASHRAE / ACAT  � 1,200 บาท      �  1,500 บาท                
� บุคคลทั วไป                   � 1,700 บาท      � 2,000 บาท 

อตัราคา่ลงทะเบียนข้างต้น ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ%ม G% 

� สปอนเซอร์ ASHRAE  2015 – 2016 
        � Package   A   ฟรี   2  ท่าน 
        � Package   B   ฟรี   1   ท่าน 

      

     ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที& : 
      คณุอรวรรณ / คณุกลุิสรา 
        โทรศพัท์. ./-012-311K , ./-012-31/0  
     

    หมายเหตุ  

  1.  อตัราคา่ลงทะเบียนข้างต้น ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ%ม G%                    
 รวมคา่อาหารคํ%า แบบ WESTERN SET MENU เรียบร้อยแล้ว 
  /.   สมาคมไมอ่ยูใ่นข่ายที%ต้องถกูหกัภาษี ณ ที%จา่ย 0% 
 
วิธีการชาํระเงนิ  

� เงินสด ณ ที%ทําการสมาคมฯ                      
� เช็คสั%งจา่ย  “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหง่ประเทศไทย” 
� โอนเงินเข้าบญัชี ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาสี%แยกศรีวรา   
      บญัชี ออมทรัพย์  เลขที%บญัชี 13.-/1/03-12 
      ชื%อบญัชี   “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหง่ประเทศไทย”  
 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ดโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  

ที&อยู่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท์ (662)186-3186 โทรสาร (662)186-3182 

อยูใ่กล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง 
 

 

 

 

  

  

  

  

          ขอเรยีนเชิญเขา้รว่มงานขอเรยีนเชิญเขา้รว่มงาน  

DDiinnnneerr  TTaallkk      

 

 

 

 

 

 

 

พบกบัการพบกบัการเสวนาเสวนาเรื�องเรื�อง  

“ INDUSTRY 4.0 : กา้วต่อไปของอตุสาหกรรมไทย” 

โดย... 

คณุ เจน  นําชยัศิร ิ 
   รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  

วนัจันทร ์ที
 วนัจันทร ์ที
 99  พฤษภาคมพฤษภาคม    22555599  
      เวลา เวลา 1188..0000  น.น.  ––  2211..3300  น.น.  

          ณ หอ้งกฤษณา ชั$นณ หอ้งกฤษณา ชั$น  22  
โรงแรม  สวสิสวสิ  โซเทล เลอ คองคอรด์โซเทล เลอ คองคอรด์  ถนนรชัดาภิเษกถนนรชัดาภิเษก  

อาหารคํ�าอาหารคํ�า  WWEESSTTEERRNN  SSEETT  MMEENNUU  



 

   หลักการและเหตุผล  

เนื%องจาก ในปัจจุบนั ทศิทางของอตุสาหกรรมกําลงัจะเข้าสู่การ

พลิกโฉมหน้าใหม่จากการเข้ามาของเทคโนโลยีที%ทนัสมยัซึ%งมีการเติบโต

และพัฒนาจนสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้

อย่างครอบคลุมทุก ๆ ด้าน จนอาจกล่าวได้เทคโนโลยีเหล่านี gกําลังจะ

ก่อให้เกิดการปฏิวตัิอุตสาหกรรมครั gงที% 4 ขึ gน ดงันั gน เพื%อให้สมาชิกของ 

ASHRAE Thailand Chapterได้ รับทราบถึงการเป ลี% ยนแปลงทาง

อุตสาหกรรมที%จะเกิดขึ gนนี g ทาง ASHRAE Thailand Chapter จึงได้

ดําเนินการจัดงาน Dinner Talk ขึ gน ในวันจันทร์ ที&  9 พฤษภาคม 

2559 ระหว่างเวลา 18.00 – 21.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 

คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก ในหวัข้อ “Industry 4.0: ก้าวต่อไปของ

อุตสาหกรรมไทย โดยได้เชิญผู้ทรงคณุวฒุิจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย “คุณ เจน นําชัยศิริ” ซึ%งได้ติดตามเรื%องนี gมาตั gงแต่ต้นและ

เป็นผู้ ที%มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื%องดังกล่าวรวมทั gงมี

ประสบการณ์งานทางด้านวิศวกรรมมาอย่างยาวนาน สามารถที%จะให้

มมุมองที%ลกึซึ gงและเป็นประโยชน์ในเรื%อง Industry 4.0 ได้เป็นอย่างดีมา

เป็นผู้บรรยาย  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรกิตติมศักดิH 
 

 
 
 
 
 
 

คุณ เจน  นําชัยศิริ 

ประวัตกิารศกึษา 
-จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั – วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต) 
-STANFORD UNIVERSITY,CALIF, USA.– M.SI.E., M.S.M.E.     
  (สาขาวิศวกรรมเครื%องกลและวิศวกรรมอตุสาหการ  

ตาํแหน่งปัจจุบัน 
   -กรรมการและผู้จดัการใหญ่  บมจ.เอเซียไฟเบอร์ 
   -กรรมการและผู้จดัการ บจก. ศิริโฮลดิ Nง  
   -กรรมการและผู้จดัการ บจก. เจน แอน จลุ 

ตาํแหน่งทางสังคม 
  -รองประธาน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  -ประธานคณะกรรมการสายงานสง่เสริมและสนบัสนนุอตุสาหกรรม 
   สงักดัสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  -รองประธานกรรมการ มลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรม 
  -กรรมการและที�ปรึกษา สถาบนัพลงังานเพื�ออตุสาหกรรม           
   สงักดัสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  -กรรมการ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  -กรรมการขบัเคลื�อนและสนบัสนนุการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ  
   อาเซียน (AEC) 
  -กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภาคเอกชนในคณะกรรมการ การแข่งขนั     
   ทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  -สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ (สปช.) 
   
 
                          
 

 
 
   กาํหนดการ 
 

18.00 – 18.30 น.   ลงทะเบียน 

18.30 – 18.45 น.    คณุเผชิญ  แสงบษุราคมั  
         President ASHRAE Thailand Chapter 
         กล่าวเปิดงาน 
                               กล่าวต้อนรับสมาชิก และผู้ เข้าร่วมงาน 

18.45 – 19.45 น.    เรียนเชิญทกุท่านร่วมรับประทานอาหารแบบ 
          WESTERN  SETMENU      

19.45 – 21.10 น.     พบกบัวิทยากรกิตตมิศกัดิ| เสวนาเรื%อง   
                       “INDUSTRY 4.0: ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมไทย”     
                   โดย... คุณ เจน นําชัยศริิ   

21.10 – 21.30 น.      ถาม – ตอบ กรอกแบบประเมินผล  
21.30 น.                  กล่าวปิดงาน    
       

………………………………………. 

  

  

  

  

  

 


