Open House Network
ศึกษาดูงานแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ผูน้ าด้านการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้วรายใหญ่และมีกาลังการผลิตรวมกันมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน
โรงงานสีเขียวที่นาพลังงานความร้อนทิ้งมาหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้ า

บริษทั อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จากัด
วันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2562 เวลา 06.30 – 15.00 น.
ณ อยุธยากล๊าส อิ นดัสทรี บจก. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธรุ กิจ สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

06.30– 06.45 น.

•

ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับประทานอาหาร ชา-กาแฟ ณ ชัน้ 8 อาคารปฏิ บตั ิ การเทคโนโลยีเชิ งสร้างสรรค์ 2 ถนนนาง
ลิ้ นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(** สาหรับท่านที่ ประสงค์เดิ นทางร่วมกับคณะสภาอุตสาหกรรมฯ**) แผนทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย

06.45 – 09.00 น.

•

เดิ นทางสู่ บริษท
ั อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จากัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
(08.30 – 09.00 น. ** ลงทะเบียนสาหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์เดิ นทางไปยังสถานที่ดงู านเอง **) แผนที่ โรงงาน คลิ กที่ นี่

09.00 – 10.00 น.

•
•
•

10.00 – 10.15 น.

•

11.00 – 12.00 น.

•

12.00 – 13.30 น.

•

ศึกษาดูงาน : บริ ษทั อยุธยากล๊าส อิ นดัสทรี จากัด
เยี่ยมชม โรงงาน
❖ กระบวนการผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว
❖ เรียนรู้งานศิ ลปะการเป่ าแก้ว พร้อมร่วม เวิ รก์ ชอป
❖ ศูนย์วิจยั และพัฒนา (Research and Development Center)
❖ Solar Rooftop โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติ ดตัง้ บนหลังคา ขนาด 4.84 เมกะวัตต์
❖ ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.

•

เดิ นทางกลับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับและกล่าวที่มาของกิ จกรรม โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กล่าวต้อนรับโดยผู้บริ หารจาก บริ ษทั อยุธยากล๊าส อิ นดัสทรี จากัด
บรรยาย : โดย บริ ษทั อยุธยากล๊าส อิ นดัสทรี จากัด
❖ Company Overview บริ ษทั อยุธยากล๊าส อิ นดัสทรี จากัด
❖ กระบวนการผลิ ต ที่มีเสถียรภาพ และความยืดหยุ่นสูง รองรับการผลิ ตในปริ มาณมาก และการผลิ ตได้หลากหลาย
❖ โรงไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนทิ้ ง (Waste Heat Recovery)
รับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

** หมายเหตุ ** รายละเอียดกาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม
(กิ จกรรม Open House Network ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนี้ มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน สาหรับเป็ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าบนรถ
บัส ค่ารถบัส ค่าเอกสาร และค่าบริ หารจัดการของสภาอุตสาหกรรมฯ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดงู านแต่อย่างใด)
อัตราค่ าสมัคร (บาท ต่ อท่ าน) | ยังไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม่

สมาชิก
BM Platinum

** พิเศษ ** สมาชิก (1)+(2):
สมาชิกสภาอุตฯ & BM Member

(1) สมาชิกสภาอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย

(2) สมาชิก BM
(Business Matching)

3,500

3,600

3,800

3,800

ผู้ประกอบการทั่วไป

หมายเหตุ : BM Platinum, Business Matching, และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ สามารถสะสมคะแนนเมื่อเข้ าร่ วมกิจกรรมนี้

4,200

ผูป้ ระสานงาน
ค่าสมัครเข้ า:ร่ วมกิจกรรม เป็ นค่าบริหารจัดการของหน่ วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ไม่ เกีย่ วข้ องกับสถานที่ศึกษาดูงานแต่ อ่างใด
ย
หน่ วยงานจับคูธ่ ุรกิจ สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณสิริ | คุณนิศาชล
Tel. 02-345-1124, 02-345-1132 • มือถือ 086-329-1978, 086-329-1977
E-mail: siric@fti.or.th, siric.fti@gmail.com, nisachons@fti.or.th

