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งานสัมมนา หัวข้อเรื่อง
Circularity of Aluminum Can
ภายในงาน Propack Asia 2020
ที่มาและความสําคัญ
บรรจุภณ
ั ฑ์ นับเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีท่ ําหน้าทีใ่ นการดูแล และปกป้ องสินค้าให้คงคุณภาพและส่งต่อ
ถึงมือผูบ้ ริโภค บรรจุภณ
ั ฑ์มหี ลากหลายประเภท แต่ละประเภทก็มคี ุณสมบัตแิ ละจุดเด่นทีแ่ ตกต่างกันไป
ผูผ้ ลิตสินค้าจําเป็ นต้องเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะกับสินค้าและกลุ่มเป้ าหมาย ซึง่ ในบางครัง้ บรรจุภณ
ั ฑ์ก็
อาจส่งผลต่อการตัดสินใจการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคด้วย
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการมีแนวโน้มในการให้ความสนใจดูแลสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ทัง้ การดูแลมลพิษจากการ
ผลิต ทรัพยากรทีน่ ํามาเป็ นต้นทุนการผลิต รวมถึงการดูแลและจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สามารถหมุนเวียน
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยสอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยในการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ด้ ว ยหลั ก การ Circular Economy ดัง นั ้น การสัม มนาครัง้ นี้ ซ่ึ ง จัด ขึ้น ในงาน Propak Asia 2020 มี
เป้ าหมายให้ผู้ประกอบการทีเ่ กี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์ท่เี ป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของงานเข้าใจในการแนวคิด
Circular Economy โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์กระป๋ องอลูมเิ นียม ซึ่งจะมาเป็ นตัวแทนบรรจุภณ
ั ฑ์ในการเล่า
เรื่องการหมุนเวียนอย่างยังยื
่ น ซึง่ แนวทางนี้กจ็ ะประยุกต์ใช้ในบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทอื่นๆ ได้ต่อไป
กิจกรรมนี้จะมีการบรรยายในหัวข้อเรื่องของเทตโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์อลูมเิ นียมและการร่วมเสวนาของ
วงจรการส่งต่อบรรจุภณ
ั ฑ์อลูมเิ นียมตัง้ แต่ผผู้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ผูผ้ ลิตสินค้า ผูร้ วบรวมและโรงงานรีไซเคิล
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา
- เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผปู้ ระกอบการและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน
ของบรรจุภณ
ั ฑ์อลูมเิ นียม
- เพื่อให้ผปู้ ระกอบการหรือผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามตระหนักและมองเห็นถึงความสําคัญของการ
หมุนเวียนบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างยังยื
่ น และประยุกต์ใช้ในบรรจุภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ ต่อไป
กลุ่มเป้ าหมาย
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จํานวนรวมทัง้ สิน้ 150 คน ประกอบด้วย
- หน่วยงานภาครัฐ 20 คน
- ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน 70 คน
- สถาบันการศึกษา / นักเรียน นักศึกษา 20 คน
- ผูท้ เ่ี ข้าชมงาน Propack Asia 2018 40 คน
วันที่จดั
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
สถานที่ ห้องสัมมนา ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา
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กําหนดการ Circularity of Aluminum Can
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.30 น.

09.30 - 10.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
การบรรยายในหัวข้อเรื่อง Circular Economy
ของบรรจุภณ
ั ฑ์
โดย นายสินชัย เทียนศิริ ผูอ้ ํานวยการ TIPMSE
การบรรยายในหัวข้อเรื่อง ............................
โดย ผูแ้ ทนจากบจก.คราวน์ฯ

- Circular Economy ของ
บรรจุภณ
ั ฑ์

- บรรจุภณ
ั ฑ์อลูมเิ นียมคือ...
มีรูปแบบใดบ้าง
- เทคโนโลยี / นวัตกรรม
ของบรรจุภณ
ั ฑ์อลูมเิ นียม

10.00 - 10.15 น.
10.15 - 11.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การเสวนาในหัวข้อเรื่อง
- บทบาทและนโยบายของ
Circularity of Aluminum Can โดย...
แต่ละบริษทั ในการ
หมุนเวียนบรรจุภณ
ั ฑ์ตาม
• ผูแ้ ทน TBC
หลัก Circular Economy
• ผูแ้ ทนบจก.เสริมสุข
- ทิศทางขององค์กรในเรื่อง
• ผูแ้ ทน ANGLO
บรรจุภณ
ั ฑ์ในอนาคต
• ผูแ้ ทน UACJ
ผูด้ าํ เนินรายการ
โดย นายสินชัย เทียนศิริ ผูอ้ ํานวยการ TIPMSE
11.45-12.00 น.
นวัตกรรมการสนับสนุน Circular Economy :
- นําเสนอ O.K.Application
ซึง่ พัฒนาโดย TBR
O.K.Recycle Application
ร่วมกับ TIPMSE
โดยผูแ้ ทน TBR
หมายเหตุ
ภายในห้องสัมมนาจะเชิญผูส้ นับสนุนทีผ่ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อลูมเิ นียมมานําเสนอสินค้าหรือ
บริการเพือ่ ประชาสัมพันธ์องค์กร (ยังไม่สามารถระบุพน้ื ที)่
ประเด็นการเสวนา ประกอบด้วย
คําถามที่ 1 แนะนําองค์กรและลักษณะธุรกิจ (โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับบรรจุภณ
ั ฑ์อลูมเิ นียม) มีเวลา
ตอบคนละ 10 นาที
คําถามที่ 2 บทบาทในฐานะของ ...(ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ผูใ้ ช้บรรจุภณ
ั ฑ์ ผูร้ วบรวม ผูร้ ไี ซเคิล) ในการ
หมุนเวียนบรรจุภณ
ั ฑ์อลูมเิ นียม (หมายถึงทําอะไร อย่างไร เกิดประโยชน์อะไร) เวลาคนละ 10 นาที
คําถามที่ 3 ทิศทางขององค์กรในเรื่องบรรจุภณ
ั ฑ์อลูมเิ นียมในอนาคต เวลาคนละ 3 นาที

