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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.

November 25, 2020
ห้องสัมมนาใหญ่
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
พิธีเปิดโครงการ eLogistics Summit 2020 อย่างเป็นทางการ
กล่าวรายงาน
โดย นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลั ไทย (DUGA)
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ: Reshaping Logistics to Transform Business Value
ถึงเวลาจะยกระดับศักยภาพระบบโลจิสติกส์ จากภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรม
อนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ แนวทางและยุทธศาสตร์คืออะไร
โดย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***
พักรับประทานอาหารว่าง และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ปาฐกถา 1: Transforming Logistics Strategy to Enable Business Growth
โลจิสติกส์ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งได้อย่างมหาศาลเกิน
คาดคิด องค์กรใดมีการบริหารการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ดี ก็จะสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการลูกค้า และครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน
โดย คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ***
กรณีศึกษา 1:
พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

13.40 – 14.10 น.
14.10 – 14.50 น.

ปาฐกถา 2: Putting Sustainability Front and Center of Logistics Capability
ต้องเริ่มที่การวางหลักคิดใหม่ ว่าองค์กรและประเทศของเราจะมีแนวพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนได้อย่างไร การ
เพิ่มประสิทธิภาพของโลจิสติกส์เต็มศักยภาพนั้น ควบคูไ่ ปอย่างไร้รอยต่อกับการยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
หรือไม่ ควรมีปัจจัย มาตรการ หรือกลไก อะไร เริม่ อย่างไร
โดย รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***
กรณีศึกษา 2:
ปาฐกถา 3: How Digital Technology can Optimize Logistics Capabilities

(40 นาที)

รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง ดิจิทัลเทคโนโลยีคือการปฏิวัติโลกแห่งการทำ

(40 นาที)

ธุรกิจและการดำเนินชีวิต รวมไปถึงความสามารถใน logistics การนำพาสินค้าหรือบริการไปสู่ลูกค้าได้อย่างมี
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นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี ธุรกิจสามารถรับมื อเชิงรุกกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
ยังสามารถใช้เพื่อการออกแบบการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อรังสรรค์ logistics ให้ไปได้ไกลที่สุด ดิจิทัลคือคำตอบหรือไม่
อย่างไร ด้วยวิธีใด และการลงทุนแบบไหน
14.50 - 15.20 น.
15.20 – 16.30 น.
(70 นาที)

Day 2
เวลา
09.00 – 09.40 น.
(40 นาที)

09.40 – 10.10 น.

โดย ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ***
พักรับประทานอาหารว่าง และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
เสวนา1: National Digital Logistics Platform to Meet the Global Value Chain
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลจิสติกส์ ทั้งในภาพใหญ่ภายนอกประเทศหรือในระดับโลก และภายในประเทศ เราจึง
จำเป็นต้องมีการวาง ยุทธศาสตร์ประเทศดิจิทัลโลจิสติกส์แพลตฟอร์มกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นทั้งบรรทัดฐานและ
มาตรฐานของระบบนิเวศน์ด้านโลจิสติกส์ของไทย ขับเคลื่อนไปทั้งองคาพยพสู่ห่วงโซ่ในระดับโลกได้
ร่วมเสวนา โดย
❖ อธิบดี กรมศุลกากร ***
❖ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ***
❖ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***
❖ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ***
ผู้ดำเนินรายการ โดย
❖ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
November 26, 2020
ห้องสัมมนาใหญ่
ปาฐกถา 4: Supply Chain Integration : Myth and Reality in the Digital Age
จะปล่อยไว้เป็นเพียงแค่มายาแห่งตำนานเรื่องเล่า หรือ เรื่องที่เกิดขึน้ ได้จริงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยี การบูรณาการ
supply chain ทั้งกระบวนการ เราผ่านการพูดคุย ทฤษฎี และโมเดลต่าง ๆ มามาก เพียงแต่การเกิดขึ้นได้จริงนั้น ยัง
เป็นเพียงภาพลางๆ ที่ไม่ชัด แต่ในยุคที่ Digital Technology เข้ามาปรับเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง อาจจะได้เวลาของ
supply chain integration
โดย ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และกรรมการศูนย์ฝึกอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล SCM
จำกัด ***
พักรับประทานอาหารว่าง และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
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10.10 – 11.20 น.
(70 นาที)

11.20 – 12.00 น.
(40 นาที)

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
(40 นาที)

13.40 – 13.50 น.

เสวนา2: Bridging the Digital Logistics Skills Gap
ทุนมนุษย์ เป็นทั้งทรัพยากรสำคัญและความท้าทายในโลกยุคใหม่ ทุกอุตสาหกรรม ที่พลังเทคโนโลยียุคใหม่ได้เข้ามา
เป็ น ตั ว จั ก รสำคั ญ ทั ก ษะเฉพาะด้ า นการจัด การโลจิ สติ ก ส์ จะผนวกรวมกั บ ทั ก ษะด้ า นดิ จ ิ ท ั ลเทคโนโลยี เพื่ อ
ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ยุคใหม่นี้ได้อย่างทันท่วงทีอย่างไร เราจะสร้าง หรื อ บริหารจัดการทักษะ และทุนมนุษย์ใหม่กัน
อย่างไร
ร่วมเสวนา โดย
❖ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ***
❖ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ***
❖ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ***
ดำเนินรายการ โดย
❖ ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปาฐกถา5: Creating a Customer Centric Supply Chain
เพราะลูกค้าเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลโจทย์ธุรกิจทั้งปวง ทุกวันนี้เรามิได้เพียงแข่งขันกันที่คุณภาพของสินค้า หรือ
ราคา แต่ที่จะครองใจลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อและยัง่ ยืน คือการที่ธุรกิจใด ๆ ก็ตามจะต้องออกแบบทุกกระบวนการโดย
มีความรู้สึก นึกคิดและประสบการณ์ทั้งหมดของลูกค้าเป็นคำถามแรก และเป็นคำถามหัวใจ ตั้งแต่กระบวนการเริ่ม
ผลิต ส่งมอบสินค้า และเมื่อลูกค้าได้ใช้สินค้าหรือบริการนั้น นี่คือวงจรแห่ง customer centric supply chain ที่ไม่มี
วันสิ้นสุด เราจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ด้วยหลักคิดใด และเทคโนโลยีเข้ามาส่วนเสริมได้ไหม
โดย คุณพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ สายงานธุรกิจองค์กร บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด ***
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Keynote 6: Proactive Supply Chain Risk Management in a VUCA World
ในยุคที่เรามั่นใจได้เพียงว่า ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่อยู่กับเรา ในคำนิยามว่า Volatility, Uncertainty, Complexity
และ Ambiguity คือความท้าทายสำหรับผู้นำยุคใหม่ ที่ต้องเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือภาคธุรกิ จและอุตสาหกรรม
ต่างตื่นตัวอย่างยิ่ง ว่าโจทย์ในการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ จากสารพัดปัจจัยเสี่ยงทั้งในและนอกประเทศ ทั้งภัย
ธรรมชาติ ภัยจากจลาจลทางการเมือง ภัยจากโรคระบาด และยังจะตามมาอีกในอนาคตนั้น การจัดทำแผนเชิงรุก ต้อง
ดำเนินอย่างไร เราจะหา disruptive innovation เจอหรือไม่
โดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ***
รับประทานอาหารว่าง
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13.50 – 15.00 น.
(70 นาที)

Debate Panel: Unlocking the Logistics Standard & Regulatory for Effective Trade Facilitation
ลำดับ 36 ดัชนีความสมามารถโลจิสติกส์ประเทศไทย จะปรับลำดับได้ดยี ิ่งขึ้นอีกแค่ไหน ล้วนเป็นคำถามที่ทุกภาคส่วน
ต้องช่วยกันถกเถียงเพื่อหาคำตอบ กฎหมาย กฎระเบียบ การอำนวยความสะดวกทางการค้า National Single
Window และ E-Service หรือ Cross Borders Trade เราจะช่วยกัน ปลด คลายล็อค ปรับมาตรฐานกันอย่างไร
ให้ทันกับการค้าทั้งในประเทศและในระดับโลก
ร่วมเสวนา โดย
❖ อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ***
❖ อธิบดี กรมศุลกากร ***
❖ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ***
❖ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ***
ดำเนินรายการ โดย
❖ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***
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