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 Day 1  November 26, 2018 
เวลำ ห้องสัมมนำใหญ่ 

08.00-10.00 น. 

 

ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ 

พิธีเปิดโครงการ eLogistics Summit 2018 อย่างเป็นทางการ 

กล่ำวรำยงำน 

โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Reimaging The Future of Digital Logistics 

ประเทศไทยจะเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่แห่งเศรษฐกิจเอเชีย เป็นจุดสนใจของการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ ความเจริญ

ทางเศรษฐกิจก าลังก้าวเข้าสู่เอเชีย อนุภูมิภาคอาเซียนมีบทบาททั้งในแง่ของตลาด ห่วงโซ่เศรษฐกิจ แห่งทรัพยากร และ

แรงงาน  ประเทศไทยเราอยู่ตรงยุทธศาสตร์ที่ตั้งที่ส าคัญที่สุด  และการเชื่อมโยงทั้งหมดนี้ ต้องการ โลจิสติกส์ปฐมบท

แห่งอนาคต 

โดย พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  

10.00 – 10.30 น พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

10.30 – 11.10 น. 

(40 นาที) 

 ปำฐกถำ 1 : Achieving Effective Digital Logistics Transformation to Gain Competitive 
Advantage 
เราต้องสร้างความได้เปรียบบทใหม่ในการแข่งขันนานาชาติ  โลกยุคหน้า แข่งกันที่ความเร็ว และความยั่งยืนที่
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  อนาคตโลจิสติกส์ไทย จะไปถึงฝั่งฝันได้อย่างไร ?? ดิจิทัลเทคโนโลยี จะเข้ามาปรับเปลี่ยน
และพัฒนาให้ ผู้ประกอบการภาคการค้าและผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ท่ีจะยืนหยัดและ
เอาชนะความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงนี้      
โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ *** 

 

11.10 – 11.40 น. กรณีศึกษำ 1: บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

11.40 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 2 : What Does The Future Logistics Look Like? 

เทรนด์แห่งโลจิสติกส์อนาคต ที่น่าจับตามอง เพื่อให้เราวิ่งตามให้ทัน และแซง  เราจะสร้างความแตกต่าง 

Differentiation อย่างไร ?  เราจะปรับตัวให้สอดรับ consolidation customer needs? ได้ทันท่วงทีไหม และ เราจะ
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น าเอาดิจิทัลเทคโนโลยี Digital Transformation เข้ามาใช้ให้ทันกระแสการเติบโตในอัตราเร่งของ eCommerce และ 

Digital Commerce ส าหรับคนท้ังโลก?? เราพร้อมไหม 

โดย คณุสมร เทิดธรรมพิบลู กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด *** 

13.40 – 14.10 น. กรณีศึกษำ 2 :  

14.10 – 14.50 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 3 : Designing Practical Framework for Trust Digital Commerce “Trust Mark” 

Digital Commerce โอกาสใหม่ของธุรกิจไทย ใน CLMV เพราะการเข้าถึง Internet และ Social Media ที่เติบโต

อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด เปน็ปัจจัยส าคญั ที่จะท าให้เกดิการพัฒนาช่องทางการค้าใหม่ เมื่อแพลตฟอร์มพร้อม 

ตลาดผู้บรโิภคขนาดใหญ่ใน CLMV จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับธรุกิจไทย การสร้างความนา่เชื่อถือของ 

“Trust & Shop Thailand Brand” จึงเป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จที่เราจะต้องร่วมกันสร้าง framework นี้ข้ึนมา

ให้เป็นมาตรฐาน 

โดย ปลดักระทรวงพาณิชย์ *** 

14.50 – 15.20 น. กรณีศึกษำ 3 :  

15.20 - 15.50 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี  

15.50 – 17.00 น. 

(70 นาที) 

เสวนำ1 :  Winning The Last Mile Logistics Battle 
สนามแข่งขัน Logistics นี้ วัดกันที่จุดสุดท้าย  จุดที่สินค้าและบริการ จะถึงมือลูกค้า หรือ ผู้บริโภค  ระบบที่ดีเยี่ยม 
และ การส่งต่อจากทุกกระบวนการของ Logistics จะต้องสอดรับอย่างเช่ือมโยงสูงสุด  ซึ่งดิจิทัลเทคโนโลยี จะเป็น
ตัวเชื่อมส าคัญนั้น  ได้ดีแค่ไหน อย่างไร 
น ำเสวนำโดย 
❖ คุณณรงค์ ท าประโยชน์ รองประธานสมาพันธ์โลจสิติกสไ์ทย *** 

17.00 – 19.00 น. Networking Cocktail Reception 

Day 2 November 27, 2018 
เวลำ ห้องสัมมนำใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 4 : Blockchain’s Role in The Modern Logistics 
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Blockchain คือ เทคโนโลยีพลิกโลก ที่จะพลิกทุกโฉมหน้าแห่งการใช้เทคโนโลยีอนาคต ในทุกภาคธุรกิจ ทุกขั้นตอน
ของการด าเนินชีวิต บทบาทส าคัญที่ Blockchain จะเข้ามาปฏิวัติ Logistics ยุคใหม่นั้น คืออะไร? มาฟังแนวคิด และ
การใช้จริง   
โดย Mr. Shawn Chen Section Manager The Departments of Marketing, AIDC/Training, Commercial 
Services, Industry Engagement Taiwan, The Republic of China *** 

09.40 – 10.10 น. กรณีศึกษำ 4 :  

10.10 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

10.40 – 11.50 น. 
(70 นาที) 

เสวนำ2 : Digital Transformation From Logistics Service Provider Perspectives 
ผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาดโลจิสติกส์  มีมุมมองในการสร้างจุดแข็งและจุดเด่น เพื่อสร้างการบริการที่เป็นเลิศที่สุด
ทางด้านโลจิสติกส์ โดยมีดิจิทัลเทคโนโลยเีป็นเครื่องมือส าคญัอย่างไร ? ลองมาฟังการฉายภาพแนวคิด และ จินตนาการ
ว่า ดิจิทัลจะพลิกโฉมให้เป็น Loved Logistics Provider อย่างไร? 
ร่วมเสวนำ โดย 

❖ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด *** 
❖ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั *** 
❖ คุณชวนินทร์ บัณฑติกฤษฎา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดบัเบิ้ลยดูี อินโฟ โลจสิติกส์ จ ากัด (มหาชน) *** 

ด ำเนินรำยกำร โดย 

❖ คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อ านวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย *** 
11.50 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 5: Optimizing Transportation Resources Through Two Way Logistics  
เพราะต้นทุนคือหัวใจแห่งความส าเร็จของโลจิสติกส์  ท าอย่างไร ที่เราจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  แนวคิดเรื่อง “เต็มสองทาง  ไป และ กลับ” เป็นเหมือนภาคบังคับท่ีจะต้องเดิน  หากจะมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านบริการโลจิสติกส์ 
โดย รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด *** 

13.40 – 14.20 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 6 : One Belt One Road:  Leveraging The Opportunity to Connect EEC Both Physical & 
Digital Logistics 
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เมื่อพญามังกรจีนผงาดโครงการ One Belt One Road ที่จะเช่ือมต่อทั้งโลก ตามแนวคิดเส้นทางสายไหม่แห่งความ
รุ่งเรืองในอดีต ประเทศไทยจะสามารถเช่ือมต่อ EEC กับเส้นทางแห่งความรุ่งเรืองนี้ได้อย่างไร ทั้งทางกายภาพ และ 
ดิจิทัล แผนและจุดเช่ือมต่อนี้ เราควรเริ่ม และท าอย่างไร 
โดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *** 

14.20 - 14.50  น. กรณีศึกษำ 5:  

14.50 – 16.00 น. 

(70 นาที) 

Debate Panel:  CLMVT: Driving Connectivity to The World  

CLMVT คือ ยุทธศาตร์ที่ตั้งใหม่ ของการตลาดการค้า การลงทุน และ แหล่งทรัพยากรคนใหม่ของโลก ที่นานาชาติต่าง

ให้ความส าคัญ และไม่ต้องการพลาดที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในสนามนี้ ประเทศไทยเราอยู่ตรงกึ่งกลางของ 

CLMVT เรามีศักยภาพที่จะพัฒนาการค้า การลงทุน และเคลื่อนแรงงานอีกมากมายมหาศาล ในทุกมิติดังกล่าวนี้ เรา

มองทะลุหรือ ไม่ และเตรียมพร้อมหรือยัง? 

ร่วมเสวนำ โดย 

❖ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมการค้าระหว่างประเทศ *** 
❖ อธิบดีกรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ *** 
❖ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม *** 
ด ำเนินรำยกำร โดย 

❖ คุณธง ตั้งศรีตระกลู  สมาพันธ์โลจสิติกสไ์ทย *** 
  


