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Day 1
เวลา
08.00 - 10.00 น.

10.00 – 10.30 น
10.30 – 11.10 น.
(40 นาที)

11.10 – 11.40 น.
11.40 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
(40 นาที)

13.40 – 14.10 น.

November 25, 2020
ห้องสัมมนาใหญ่
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
พิธีเปิดโครงการ Privacy & Security Summit 2020 อย่างเป็นทางการ
กล่าวรายงาน
โดย นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลั ไทย (DUGA)
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ: Executive Keynote: Trusted Digital Economy in the Next
Normal
ความเชื่อมั่น และเชื่อใจในโลกดิจิทัล คือ ปราการด่านสำคัญที่จะชี้ชะตาว่า digital economy จะพัฒนาการไปได้
ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ในโลกที่วิถีเดิมได้ถูกทลายราบลง และดิจิทัลเทคโนโลยีได้เข้ามาแทนที่ในทุกกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม เราต้องสร้างให้ “โลกเสมือนจริง”เป็น “โลกจริง” ให้ได้
โดย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***
พักรับประทานอาหารว่าง และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ปาฐกถา 1: Fostering Privacy & Security Through Cultural Transformation
พฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง หากเราคิดจะเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมองค์กรให้ตระหนักถึง Privacy &
Security Mindset ว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ “ควรทำ” แต่คือ “ต้องทำ” และอยู่ในทุกวิถีปฏิบัติขององค์กรและ
ธุรกิจตลอดเส้นทาง เพราะผลแห่งการละเลยคือการละเมิดทั้งกฎหมายและก่อให้เกิดความสูญเสียมหาศาลอันคาด
ไม่ถึง
โดย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย ***
กรณีศึกษา 1:
พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ปาฐกถา 2: Five Elements of Trust: Reliability, Compliance, Ethics, Privacy and Security
หัวใจ 5 ข้อที่จะสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจในโลกดิจิทัล ประกอบด้วย Reliability, Compliance, Ethics, Privacy
และ Security นั้น แต่ละหัวข้อมีบทบาทสำคัญอย่างไร ขนาดไหน ในฐานะองค์กรต้องใส่ใจอะไร และ ทราบหรือไม่ว่า
ลูกค้าให้ความสำคัญกับข้อใด มาตรฐานขององค์กรเราสอดรับหรือยัง?
โดย บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด ***
กรณีศึกษา 2:
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14.10 – 14.50 น.
(40 นาที)

14.50 - 15.20 น.
15.20 – 16.30 น.
(70 นาที)

Day 2
เวลา
09.00 – 09.40 น.
(40 นาที)

ปาฐกถา 3: The Privacy Imperatives of Consumer Data
อาจเป็นความย้อนแย้งระหว่างความเป็นส่วนตัวที่คนส่วนใหญ่มักหวงแหน กับความสะดวกสบายที่คนส่วนใหญ่มักหวง
แหน กับความสะดวกสบายที่คนส่วนใหญ่ต้องการจากองค์กรหรือแบรนด์ การเก็บข้อมูลของลูกค้าทีล่ กู ค้าก็มักจะ
กังวลเรื่อง Privacy กับไม่มีข้อมูลแล้วจะดูแลลูกค้าได้อย่างไร จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ธุรกิจกำลังสับสนว่า แล้วจะ
เดินหน้าต่ออย่างไร Privacy กับการพัฒนา Customer Experience ยังจะเดินไปพร้อมกันได้หรือไม่
โดย พล.อ.ท. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ***
พักรับประทานอาหารว่าง และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
เสวนา1: Data Privacy & Cybersecurity are Everybody’s Business
ในโลกแห่งข้อมูล เมื่อเราเชื่อมต่อ device ใด device หนึ่ง ข้อมูลของเรากำลังถูกโอนถ่ายไปยังที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลา
ไม่ว่าจะในฐานะปัจเจกบุคคล หรือ องค์กร หรือ ธุรกิจ ดังนั้นการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในแง่ของความ
ตระหนักรู้และมาตรการจึงเป็นบทบาทภาระหน้าที่ของทุกคน ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ไม่ว่าท่านกำลังรับบทบาทใด
ร่วมเสวนา โดย
❖ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ***
❖ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ***
❖ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ***
❖ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) ***
❖ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ***
❖ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ***
ผู้ดำเนินรายการ โดย
❖ คุณชยธวัช อติแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***
November 26, 2020
ห้องสัมมนาใหญ่
ปาฐกถา 4: The Cybersecurity & Data Privacy Skills Gap
สำคัญมาก แต่สร้างคนไม่ทัน ในแวดวงระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษถึงกับกล่าวว่า Security Skills Gap will
Take a Decade to Fill ต้องใช้เวลาร่วมทศวรรษที่ระบบการศึกษาจะผลิตทุนมนุษย์ทมี่ ีทักษะสำคัญนี้ได้ทัน แล้ว
หนทาง ทางออก ขององค์กรหรือภาคธุรกิจ คืออะไร และอย่างไร
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09.40 – 10.10 น.
10.10 – 10.40 น.
10.40 – 11.50 น.
(70 นาที)

11.50 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
(40 นาที)

13.40 – 14.20 น.
(40 นาที)

โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ***
กรณีศึกษา 3:
พักรับประทานอาหารว่าง และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
เสวนา2: Data Privacy & Security: What Every Executive Needs to Know
ในฐานะผู้บริหาร เราต้องใส่ใจอะไร บทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบนิเวศน์ขององค์กรหรือธุรกิจ ต้องประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อให้ทุกกิจกรรมเป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมาย
ร่วมเสวนา โดย
❖ คุณภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***
❖ ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***
❖ ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการธนาคาร ***
ดำเนินรายการ โดย
❖ คุณกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ***
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปาฐกถา5: Privacy by Design : Taking a Proactive Approach
ดีที่สุดคือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก Privacy by Design ผู้ควบคุมข้อมูลต้องคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ
ข้อมูลตั้งแต่ขั้นออกแบบ และคงความตระหนักคำนึงนี้ไว้ตลอดกระบวนการที่ตามมา ซึ่งควรประยุกต์ใช้ทั้งในบริบท
ของการพัฒนาระบบ ผลิตภัณฑ์ บริการและ แผนธุรกิจ เพราะปัจจุบันนี้ได้บัญญัติออกเป็นกฎหมายไปในเกือบทุก
ประเทศทั่วโลก
โดย ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต จํากัด ***
Keynote 6: Data Across Boarders: International Transfer of Data
กฎหมาย ระเบียบ การให้ความสำคัญเรื่องสิทธิแห่งข้อมูลส่วนบุคคล เป็นวาระที่นานาชาติให้ความสำคัญอย่างเป็น
รูปธรรมโดยการออกกฎหมายในประเด็นนี้ ไม่ว่าจะเป็น PDPA หรือ GDPR ซึ่งในแต่ละประเทศต่างก็จะระบุแนวทาง
และขั้นตอนปฏิบัติที่แตกต่างกันตามบริบทของประเทศนั้น ๆ แต่ในภาวะที่โลกเราโอนถ่ายเชื่อมต่อข้อมูลกันอยู่
ตลอดเวลา ความท้าทายสำคัญคือ เมื่อข้อมูลต้องถูกโอนถ่ายข้ามพรมแดนประเทศนั้น แนวทางป ฏิบัติคืออย่างไร
อะไรคือความสำคัญที่ต้องคำนึงถึง
โดย คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร บริษทั พริวี่ พาร์ทเนอร์ จำกัด ***
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14.20 – 14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.40 น.

Debate Panel: Balancing Risk, Trust and Opportunity in an Uncertain World

(70 นาที)

โลกไม่เหมือนเดิมและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ที่ไม่มีใครจะคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น โอกาส กับดัก หลุมพราง
ความผิดพลาด ล้วนเป็นไปได้ทั้งสิน้ แล้วเราจะบริหารให้เกิดสมดุลนีไ้ ด้อย่างไร ความเสี่ยง ความเชื่อมั่นที่มาพร้อมกับ
โอกาส ผิดพลาดอย่างไรให้รับมือได้
ร่วมเสวนา โดย
❖ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ***
❖ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ***
❖ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ***
❖ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ***
❖ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน) ***
❖ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ***
❖ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จำกัด (มหาชน) ***
ดำเนินรายการ โดย
❖ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
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