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                                                                                                                   วนัองัคารที่ 19 ธนัวาคม  พ.ศ.2560 
 

เร่ือง ขอเรียนเชญิเข้าร่วม งานสัมมนา  ‘The New Era of Digital for Business Solutions’ 
          “ ก้าวสู่ ธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยด้ีานดิจิตอล ” 
 
เรียน    ผู้จัดการฝ่ายไอท,ี ผู้ดูแลระบบไอทีในองค์กร,  ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้, ผู้จัดการโรงงาน 
 

บราเดอร์ ผู้น าด้านโซลชูนัเทคโนโลยีการพิมพ์แบบครบวงจรของโลก จบัมือผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ระดม
ความคิดชีเ้ทรนด์กระแสโลก เตรียมความพร้อมเพิ่มศกัยภาพองค์กรรองรับการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการชัน้น าของ
ไทย ด้วยการน าเสนอโซลชูนัและเทคโนโลยีพร้อมผู้คร ่าหวอดในวงการด้านเทคโนโลยี   ผา่นทางงานสมัมนา  ‘The New Era of 

Digital for Business Solutions’ การจดัสมัมนาครัง้นีมุ้่งให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กรภาครัฐ, ภาคเอกชน และธุรกิจทัว่ไปใน
จงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัใกล้เคียง 
 

ในงานดงักลา่วนี ้  ท่านจะได้พบกบัเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ   เชน่   Digital for Business Solutions and Digital 

Transformation  การเปลี่ยนผา่นธุรกิจไปสูโ่ลกดิจิตอล , Brother New Business Solutions   เทคโนโลยีสดุล า้จากบราเดอร์   
พร้อมมาร่วมอพัเดตความปลอดภยัหวัข้อ    " วิธีการปอ้งกนัองค์กรจากภยัคกุคาม "    โดยกรููด้านซีเคียวริตีช้ื่อดงัของเมืองไทย  
อ.ปริญญา หอมเอนก ผู้ เชี่ยวชาญและประธานผู้ ก่อตัง้ บริษัท  ACIS Online จะมาอธิบายแนวทางให้ท่านได้ทราบถึงภยัร้าย
ในโลกดิจิตอลและการปอ้งกนัไม่ให้องค์กรของท่านโดนคกุคามจากโลกไซเบอร์ 

 
             จงึใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้จดัการฝ่ายไอที, ผู้ดแูลระบบไอที,   ผู้จดัการโรงงาน,  ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้หรือสว่นท่ีเก่ียวข้อง    

เข้าร่วมงานสมัมนาดงักลา่วในวนัพฤหสับดีท่ี  8  กมุภาพนัธ์  2561  เวลา 09.00 - 16.00 น.     ณ  โรงแรมชลจนัทร์ พทัยา รีสอร์ท   
จ.ชลบรีุ ห้องริมทะเล ชัน้  1   โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 

        
      

                                                                                                                    ฝ่ายประสานการจดังาน  

สอบถามข้อมูลที่ ณัชชา ชูประดษิฐ์  โทร. 02-001-9973   โทรสาร. 02-277-5117  Email: event1@etpnews.com                                                                                                                          
หมายเหตุ :   1. ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธ์ิเข้าร่วมงานจะมีทีมงานตดิตอ่กลบัไปยืนยนัอีกครัง้  
                      2.  ผู้จดังานได้จดัเตรียมเอกสารการบรรยาย, อาหารวา่ง, อาหารกลางวนัและของที่ระลกึส าหรับผู้ลงทะเบียนทกุทา่น 
                      3.  รับผู้ เข้าร่วมสมัมนา 2- 3  ทา่น  /  บริษัทหรือองค์กร กรุณาน านามบตัรมาวนังานด้วยคะ่  

รางวัล 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!! 
ทุกท่ีนัง่ได้รบัของท่ีระลึกและลุ้นรบั

รางวลั 
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‘The New Era of Digital for Business Solutions’  
วันพฤหสับดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00-16.00 น.  

ณ  โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี ห้องริมทะเล ชัน้ 1 
 

 *** หมายเหต ุ: หวัข้อและการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

สอบถามข้อมูลที่ ณัชชา ชูประดิษฐ์  โทร. 02-001-9973   โทรสาร. 02-277-5117  Email: event1@etpnews.com                                                                                                                 

 

 

Time Agenda 

09.00 – 09.30 Registration 

09.30 – 09.40 
Welcome Speech :The New Era of Digital for Business Solutions 
ก้าวสูธุ่รกิจยคุใหมด้่วยเทคโนโลยีด้านดิจิตอล  
โดย ผูบ้ริหารระดบัสูงจาก บราเดอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

09.40 – 10.40 
Digital for Business Solutions and Digital Transformation  
วางแผนองค์กรสูก่ารเปลีย่นผา่นธุรกิจไปสูโ่ลกดิจิตอล 
โดยวิทยากรพิเศษ 

10.40 – 11.00 Refreshment | Booth Demo 

11.00 – 12.00 
Brother New Business solutions  
เตรียมพบกบัเทคโนโลยีใหมล่า่สดุจากบราเดอร์ที่จะมาเปิดประสบการณ์ให้แก่ธุรกิจคณุ 
โดยวิทยากรจากบริษัทบราเดอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

12.00 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 

13.30 – 14.30 
Customize solution for your business needs 
การปรับแนวทางและโซลชูัน่เพื่อเร่งประสทิธิภาพทางธุรกิจ 
โดยวิทยากรจากบริษัทบราเดอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

 14.30 – 14.50 Refreshment | Booth Demo 

14.50 – 15.50 
How to Protect your company with Cyber threat 
“วิธีการปอ้งกนัองค์กรจากภยัคกุคาม" โดยกรููด้านซีเคียวริตีช่ื้อดงัของเมืองไทย  
โดย อ.ปริญญา หอมเอนก  ผูเ้ชี่ยวชาญความปลอดภยัและประธานบริษัท ACIS Online 
 15.50 – 16.00 กลา่วปิดงานและถามตอบ 

16.00   จบัรางวลัใหญ่มอบโชคท้ายงานแก่ผู้ โชคด ี

http://etpnews.com/project/2017/purestorage/index.html
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ใบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา   

‘The New Era of Digital for Business Solutions’  
วันพฤหสับดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00-16.00 น.  

ณ  โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี ห้องริมทะเล ชัน้ 1 
 

 

 ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ……………..................................................................................................... 

ท่ีอยู่ส านกังาน …….……...................................................................................................................... 

เบอร์โทร (ส านกังาน) ....................................ตอ่..............  โทรสาร ...................................ตอ่................ 

ประเภทธุรกิจ ............................................................... website ......................................................... 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีในส านกังาน (ทกุแผนก)  ..............  คน  จ านวน Server ท่ีใช้ในหน่วยงาน ............. เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์, Notebook ในส านกังาน (ทกุแผนก) ........................... เคร่ือง 

 ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

1. ช่ือ ................................................................  นามสกลุ .................................................................. 

ต าแหน่ง ......................................................   Email ...................................................................... 

โทรศพัท์มือถือ                  

2. ช่ือ ................................................................  นามสกลุ .................................................................. 

ต าแหน่ง ......................................................   Email ...................................................................... 

โทรศพัท์มือถือ                  

กรุณาแฟกซ์กลับเพื่อส ารองที่น่ังได้ที่  :  โทรสาร 02-277 5117 

สอบถามข้อมูลที่ ณัชชา ชูประดิษฐ์  โทร. 02-001-9973   โทรสาร. 02-277-5117  Email: event1@etpnews.com                                                                                                                 

หมายเหตุ :  1. ลงทะเบยีนเพ่ือรับสิทธ์ิเข้าร่วมงานจะมีทีมงานติดต่อกลบัไปยืนยนัอีกครัง้ 
                      2.  ผู้จดังานได้จดัเตรียมเอกสารการบรรยาย, อาหารว่าง, อาหารกลางวนัและของท่ีระลกึส าหรับผู้ลงทะเบยีนทกุท่าน 
                      3.  รับผู้ เข้าร่วมสมัมนา 2- 3  ท่าน  /  บริษัทหรือองค์กร กรุณาน านามบตัรมาวนังานด้วยค่ะ 
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