โปรดอย่าพลาดโอกาสในการเรียนรู ้เพือ
่ นาไปพัฒนา
ั พลายเชนให ้กับองค์กรของท่าน
การบริหารซพ
จ ัดโดย สถาบ ันไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส ์

การจ ัดการ e-Supply Chain ในยุค Digital Economy

@โรงแรมทวินทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ (ห้องรองเมือง)
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 27 สงิ หาคม 2558 เวลา 08:30 – 12:30 น.

เป็นเวลานานมาแล้วทีก่ ารใช้

ั
สถาบ ันไฟฟ้าฯขอเรียนเชญิ ท่านให้มารูจ้ ักระบบร่วมประสานซพพลาย

เชน MC-Hub ทีต
่ อบโจทย์การจ ัดการ e-Supply Chain สาหร ับยุคเศรษฐกิจ
่ Fax และการใช ้ E-mail
เทคโนโลยีการสง
ดิจต
ิ อลทีก
่ าล ังมาถึง ในงานนี้ ท่านสามารถเรียนรู ้
เป็นเรือ
่ งปกติในธุรกิจ แต่หากธุรกิจท่าน
้ มีธร
้ มีการลงทุนใน
เติบโตขึน
ุ กรรมมากขึน
 วิธกี ารสร ้างทัศนวิสยั (visibility) ในการประสานงานและลดความคลาดเคลือ่ น
่
ระบบ ERP แต่ทา่ นพบว่าการใช ้ email และสง
ในการส่งข ้อมูลกับซัพพลายเออร์และผู ้ให ้บริการขนส่งของท่าน
fax เริม
่ สร้างปัญหาจาก
 กรณีศกึ ษาความคุ ้มค่าการสร ้างทัศนวิสยั ในการผลิตแบบ JIT
 ความไม่มป
ี ระสิทธิภาพของการตามงานด ้วย
 การเชือ่ มประสานคาสัง่ ซือ้ (PO) จากระบบ ERP ของท่านไปยังซัพพลายเออร์
การใช ้โทรสารและโทรศัพท์
เสมือนทางานระบบเดียวกันได ้อย่างไรในราคาทีไ่ ม่แพง
้ สร ้างปั ญหา
 การใช ้ email ในการส่งใบสัง่ ซือ

ประโยชน์การใช ้ข ้อมูล ASN (Advance Shipment Notice) ทีจ
่ ะช่วยให ้ซัพ
ในการสืบค ้นเรือ
่ งราวเกีย
่ วกับธุรกรรม
พลายเชนของท่
า
นมี
ค
วามยื
ด
หยุ
น
่
สู
ง
ได
้อย่
า
งไร
่ มโยงทีเ่ ป็ นอัตโนมัตเิ พือ
 การขาดระบบเชือ
่ ลด
 ประโยชน์ของการรับใบแจ ้งหนีจ้ าก Supplier ทางอิเล็กทรอนิกส์ทตี่ ้องเกิดขึน้
ความผิดพลาดและลดการใช ้แรงงาน
อย่างแน่นอนในยุค Digital Economy
 การเสียโอกาสเพราะเสียเวลารอคอย
 การเสียเวลาจากการทางานซ้าซ ้อน
 วิธรี ับสินค ้าจากซัพพลายเออร์ทมี่ บี าร์โค ้ดของท่านติดมากับสินค ้าได ้อย่างไร
 ความสามารถในการตอบสนองลูกค ้าลดลง
 การใช ้ระบบในการช่วยทา VMI (Vendor Managed Inventory) ได ้อย่างไร
เพราะซัพพลายเออร์รับรู ้การเปลีย
่ นแปลงช ้า
 กลยุทธ์การเชิญชวนและโน ้มน ้าวซัพพลายเออร์ให ้เห็นประโยชน์ในการเข ้าร่วม
ั ของสถานะของคูค
 การขาดทัศนวิสย
่ ้าในซัพ
โครงการ e-Supply Chain ของท่านทาอย่างไร
พลายเชนทาให ้การประสานงานคาดเคลือ
่ น
 การคิดค่าใช ้จ่ายทีเ่ ป็ นธรรมกับโครงข่ายซัพพลายเออร์ของท่านทาอย่างไร

Agenda
08:30 – 09:00 น.
09:00 – 09:30 น.
09:30 – 10:10 น.
10:10 – 10:30 น.
10:30 – 11:00 น.
11:00 – 11:40 น.
11:40 – 12:00 น.
12:00 – 12:30 น.
12:30 น.

ลงทะเบียน
ั ทัศน์ “บทบาทของสถาบันไฟฟ้ าฯในยุคดิจต
ประธานกล่าวเปิ ดงานและแสดงวิสย
ิ อล”
คุณสมบูรณ์ หอตระกูล ผู ้อานวยการสถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
“คุณค่าของการแลกเปลีย
่ นข ้อมูลในห่วงโซ่อป
ุ ทาน”
ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย, กรรมการผู ้จัดการบริษัท เอ็มโฟกัส จากัด
“ภาพรวมของระบบ MC-Hub”
คุณพีรพล สาระโกเศศ, ผู ้จัดการฝ่ ายขายและการตลาด บริษัท เอ็มโฟกัส จากัด
พักรับประทานอาหารว่าง
“การสาธิตความสามารถของระบบ MC-Hub”
คุณกิตติพงษ์ สุนทรจักรพงษ์ , Presales Manager บริษัท เอ็มโฟกัส จากัด
“แนวคิดในการบริหารค่าบริการของรบบ MC-Hub”
ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย, กรรมการผู ้จัดการบริษัท เอ็มโฟกัส จากัด
คุณพีรพล สาระโกเศศ, ผู ้จัดการฝ่ ายขายและการตลาด บริษัท เอ็มโฟกัส จากัด
ถาม - ตอบ
เจ ้าหน ้าทีส
่ ถาบันไฟฟ้ าฯ และทีมงานบริษัท เอ็มโฟกัส จากัด
รับประทานอาหารกลางวัน

ั เ้ หมาะสาหร ับ
สมมนานี
 ผู ้บริหารระดับสูงทีร่ ับผิดชอบ
เรือ
่ งการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององค์กร
 ผู ้บริหารซัพพลายเชน
และโลจิสติกส์
 ผู ้จัดการฝ่ ายสารสนเทศ
้
 ผู ้จัดการฝ่ ายจัดซือ

สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติมได้ท ี่ ฝ่ายการตลาดเอ็มโฟก ัส
โทร. 02-513-9892 ต่อ 125 Fax: 02-512-3890 E-mail: marketing@m-focus.co.th
เว็บไซต์ www.m-focus.co.th , www.mc-hub.net

สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติมได้ท ี่ คุณน ัทธมน บริษ ัท เอ็มโฟก ัส จาก ัด
โทร. 02-513-9892 ต่อ 125
Fax: 02-512-3890 email: marketing@m-focus.co.th
เว็บไซต์ www.m-focus.co.th/ , www.mc-hub.net

ั
ใบสม ัครและลงทะเบียนสมมนา
้ า่ ย)
(ไม่มค
ี า่ ใชจ
การจ ัดการ e-Supply Chain ในยุค Digital Economy
@ โรงแรม The Twin Tower รองเมือง (ห้องรองเมือง)
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 27 สงิ หาคม 2558 เวลา 08.30–12.30 น.

ื่ - นามสกุล
1.ชอ

ตาแหน่ง

ั
โทรศพท์

E-mail

ื่ - นามสกุล
2.ชอ

ตาแหน่ง

ั
โทรศพท์

E-mail

ผูป
้ ระสานงาน

แผนก

ั
โทรศพท์

E-mail

บริษ ัท
ทีอ
่ ยู่
ทราบข่าวจากแหล่งใด

E-mail

Web site

อืน
่ ๆ ___________________

่ เอกสารการตอบร ับกล ับมาที่
กรุณาสง
โทรสาร: หมายเลข 02-512-3890 หรือ scan สง่ มาที่
E-mail: marketing@m-focus.co.th หรือ natthamon@m-focus.co.th

