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วันที่ 27 - 28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

 

ร่วมจัดโดย 
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หลักการและเหตุผล 

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ิม
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
เอื้ออำนวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาในทุก ๆ ด้านของประเทศ ดังนั้น ทิศทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  จะมุ่งเน้นการ
ขยายขีดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่ม
ในสังคมสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับ
ดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่อนาคตการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง High 
Income Country สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
พร้อมสนับสนุนการปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(MDES) ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการสร้างและสนับสนุนให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานรากที่สำคัญต่อ
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย สนับสนุนการทำธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต 
และยกระดับการให้บริการของภาครัฐ  จึงได้ดำริการจัดงาน eLogistics Summit เพื ่อผนวกรวมทุก
องคาพยพของการปฏิรูประบบโครงสร้างพ้ืนฐานและรบบโลจิสติกส์ไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือขับเคลื่อน
ประเทศไทย สู่อนาคต และ Thailand 4.0 วิสัยทัศน์  “ยกระดับความสามารถของระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ  สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน” 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

2. เป็นเวทีในการระดมสมอง เสวนา หาแนวทางในการร่วมกันพัฒนาการอำนวยความสะดวกทาง
การค้าให้ได้มาตรฐานสากล   

3. เพ่ือผนวกการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ 

4. เพ่ือเป็นเวทีนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
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ขอบเขต   

• Logistics supergrid 

•  Big data is the new logistics tool 

•  Living up to customer expectations 

•  Stop moving goods—start printing 

•  Logistics automation 
 

ระยะเวลาในการจัดงาน  วันที่  27 - 28  พฤศจิกายน 2562 
 
สถานที่การจัดงาน   
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 
รูปแบบการจัดงาน 

▪ การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ  
▪ การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และ ดิจิทัลเทคโนโลยี 
▪ กิจกรรม Focus Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่สำคัญใน

การยกระดับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพ่ืออนาคตประเทศไทย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
CEO / CIO / CTO, หัวหน้าฝา่ยขนส่ง, หัวหน้าซัพพลายเชน, หัวหน้าโรงงาน, วิศวกร, ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 
ด้านอุตสาหกรรม 

▪ Foods & Beverage 
▪ Retail 
▪ Personal Care 
▪ Automotive 
▪ Electronic 
▪ eCommerce 
▪ Transportation/Packaging/Warehouse/Loading+ Government/State Enterprise 

and Public Agency 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

“ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน  ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในตลาดต่างประเทศ และบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น “ 
 
โครงสร้างการจัดงาน 
ร่วมจัดโดย 

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

• สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
 
ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการโดย 

• สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย *** 

• สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *** 

• กระทรวงพาณิชย์ *** 

• สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย *** 

• สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย *** 

• บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด *** 
***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ*** 

 
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 

• นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์    
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ประธานที่ปรึกษา)  

• ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์     
 ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)  

• คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร  
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ (กรรมการ)  

• ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี 

คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรรมการ)  
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• คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล 
ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรรมการ)  

• คุณวัลภา สถิรชวาล 
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (กรรมการ)  

• กระทรวงคมนาคม (กรรมการ)  

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (กรรมการ)  

• ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรรมการ)  

• คุณบุญรักษ ์ สรัคคานนท์ 
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

• คุณคุณธง ตั้งศรีตระกูล   
ประชาสัมพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

• คุณดิลก  คุณะดิลก 
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  
 

 

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย 
บริษัท แอ๊บโซลูทท์  อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)   
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2661-7750  โทรสาร 0-2661-7757 
อีเมล : Tanya@absolutealliances.com ; Info@absolutealliances.com 
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