วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

จัดโดย

หลักการและเหตุผล
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสาคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มี ความเข้มแข็ง
เอื้ออานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาในทุกๆ ด้านของประเทศ ดังนั้น ทิศทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการ
ขยายขีดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุ กกลุ่ม
ในสังคมสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแล
ให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานสากล เพื่อยกระดั บประเทศไทยสู่ อ นาคตการเป็นประเทศที่ มีรายได้ สู ง High
Income Country สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SGDs
พร้อมสนับสนุนการปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการสร้างและสนับสนุนให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานรากที่สาคัญต่อกระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทย เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย สนับสนุนการทาธุร กิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยกระดับการ
ให้บริการของภาครัฐ จึงได้ดาริการจัดงาน eLogistics Summit เพื่อผนวกรวมทุกองคาพยพของการปฏิรูป
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและรบบโลจิสติกส์ไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่อนาคต
และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ “ยกระดับความสามารถของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า
การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
2. เป็นเวทีในการระดมสมอง เสวนา หาแนวทางในการร่วมกันพัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้า
ให้ได้มาตรฐานสากล
3. เพื่อผนวกการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ
4. เพื่อเป็นเวทีนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ขอบเขต
•
•
•
•
•

Logistics supergrid
Big data is the new logistics tool
Living up to customer expectations
Stop moving goods—start printing
Logistics automation

ระยะเวลาในการจัดงาน
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบี ย นจากผู้ เข้ารั บ การอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้ า พันเก้าร้อยบาทถ้ว น) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทน
วิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาอบรมตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่ าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข้ารับการ
ฝึ กอบรมของเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีชาระค่าลงทะเบียน
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชาระเงิน (Pay in slip)
ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์) หรือ (อีเมล) Tanya@absolutealliances.com ,
Pimphatsara@absolutealliances.com
ชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท
แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
• ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
• ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
• ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4
รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: การยกเลิกการลงทะเบียน จะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทาการยกเลิกก่อน
7 วันทาการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋า และ
เอกสารประกอบการสัมมนา)
สถานที่การจัดงาน
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
รูปแบบการจัดงาน
▪ การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
▪ การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และ ดิจิทัลเทคโนโลยี
▪ กิจกรรม Focus Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกรณีศึกษาต่างๆ ที่สาคัญใน
การยกระดับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
CEO / CIO / CTO, หัวหน้าฝ่ายขนส่ง, หัวหน้าซัพพลายเชน, หัวหน้าโรงงาน, วิศวกร, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม
▪ Foods & Beverage
▪ Retail
▪ Personal Care
▪ Automotive
▪ Electronic
▪ eCommerce
▪ Transportation/Packaging/Warehouse/Loading+ Government/State Enterprise
and Public Agency
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
“ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ การอานวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในตลาดต่างประเทศ และบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น “
โครงสร้างการจัดงาน
ร่วมจัดโดย
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการโดย
• สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***
• สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ***
• สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***
• กระทรวงพาณิชย์ ***
• สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ***
• สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ***
• บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ***
(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
• นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธานที่ปรึกษา)
• นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รองประธานที่ปรึกษา)
• ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)
• คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ (กรรมการ)
• คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล
ผู้อานวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
• คุณวัลภา สถิรชวาล
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (กรรมการ)
• น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง คณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรรมการ)
• นางสมร เทิดธรรมพิบูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (กรรมการ)

• คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
• คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
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

Co-Hosted By:

กำหนดกำร eLogistics Summit 2018
Theme: Reimaging The Future of Digital Logistics
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
As of 26.10.2018

Day 1
เวลำ
08.00-10.00 น.

November 26, 2018
ห้องสัมมนำใหญ่
ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ
พิธีเปิดโครงการ eLogistics Summit 2018 อย่างเป็นทางการ
กล่ำวรำยงำน
โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Reimaging The Future of Digital Logistics
ประเทศไทยจะเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่แห่งเศรษฐกิจเอเชีย เป็นจุดสนใจของการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจกาลังก้าวเข้าสู่เอเชีย อนุภูมิภาคอาเซียนมีบทบาททั้งในแง่ของตลาด ห่วงโซ่เศรษฐกิจ แห่งทรัพยากร และ
แรงงาน ประเทศไทยเราอยู่ตรงยุทธศาสตร์ที่ตั้งที่สาคัญที่สุด และการเชื่อมโยงทั้งหมดนี้ ต้องการ โลจิสติกส์ปฐมบท
แห่งอนาคต
โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

10.00 – 10.30 น

พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 – 11.10 น. ปำฐกถำ 1 : Achieving Effective Digital Logistics Transformation to Gain Competitive
Advantage
(40 นาที)
เราต้องสร้างความได้เปรียบบทใหม่ในการแข่งขันนานาชาติ โลกยุคหน้า แข่งกันที่ความเร็ว และความยั่งยืนที่
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม อนาคตโลจิสติกส์ไทย จะไปถึงฝั่งฝันได้อย่างไร ?? ดิจิทัลเทคโนโลยี จะเข้ามาปรับเปลี่ยน
และพัฒนาให้ ผู้ประกอบการภาคการค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ที่จะยืนหยัดและ
เอาชนะความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงนี้
โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ***
11.10 – 11.40 น. กรณีศึกษำ 1: บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
11.40 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.40 น. ปำฐกถำ 2 : What Does The Future Logistics Look Like?
(40 นาที)
เทรนด์ แ ห่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ อ นาคต ที่ น่ า จั บ ตามอง เพื่ อ ให้ เ ราวิ่ ง ตามให้ ทั น และแซง เราจะสร้ า งความแตกต่ า ง
Differentiation อย่างไร ? เราจะปรับตัวให้สอดรับ consolidation customer needs? ได้ทันท่วงทีไหม และ เราจะ
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นาเอาดิจิทัลเทคโนโลยี Digital Transformation เข้ามาใช้ให้ทันกระแสการเติบโตในอัตราเร่งของ eCommerce และ
Digital Commerce สาหรับคนทั้งโลก?? เราพร้อมไหม
โดย คุณสมร เทิดธรรมพิบลู กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
13.40 – 14.10 น. กรณีศึกษำ 2 :
14.10 – 14.50 น. ปำฐกถำ 3 : Designing Practical Framework for Trust Digital Commerce “Trust Mark”
(40 นาที)

Digital Commerce โอกาสใหม่ของธุรกิจไทย ใน CLMV เพราะการเข้าถึง Internet และ Social Media ที่เติบโต
อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด เป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาช่องทางการค้าใหม่ เมื่อแพลตฟอร์มพร้อม
ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ใน CLMV จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจไทย การสร้างความน่าเชื่อถือของ
“Trust & Shop Thailand Brand” จึงเป็นปัจจัยสาคัญแห่งความสาเร็จที่เราจะต้องร่วมกันสร้าง framework นี้ขึ้นมา
ให้เป็นมาตรฐาน
โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ***

14.50 – 15.20 น. กรณีศึกษำ 3 :
15.20 - 15.50 น.

พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

15.50 – 17.00 น. เสวนำ1 : Winning The Last Mile Logistics Battle
สนามแข่งขัน Logistics นี้ วัดกันที่จุดสุดท้าย จุดที่สินค้าและบริการ จะถึงมือลูกค้า หรือ ผู้บริโภค ระบบที่ดีเยี่ยม
(70 นาที)
และ การส่งต่อจากทุกกระบวนการของ Logistics จะต้องสอดรับอย่างเชื่อมโยงสูงสุด ซึ่งดิจิทัลเทคโนโลยี จะเป็น
ตัวเชื่อมสาคัญนั้น ได้ดีแค่ไหน อย่างไร
นำเสวนำโดย
❖ คุณณรงค์ ทาประโยชน์ รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ***
17.00 – 19.00 น. Networking Cocktail Reception
Day 2
เวลำ

November 27, 2018
ห้องสัมมนำใหญ่

09.00 – 09.40 น. ปำฐกถำ 4 : Blockchain’s Role in The Modern Logistics
(40 นาที)
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Blockchain คือ เทคโนโลยีพลิกโลก ที่จะพลิกทุกโฉมหน้าแห่งการใช้เทคโนโลยีอนาคต ในทุกภาคธุรกิจ ทุกขั้นตอน
ของการดาเนินชีวิต บทบาทสาคัญที่ 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. เสวนำ2 : Digital Transformation From Logistics Service Provider Perspectives
(70 นาที)
ผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาดโลจิสติกส์ มีมุมมองในการสร้างจุดแข็งและจุดเด่น เพื่อสร้างการบริการที่เป็นเลิศที่สุด
ทางด้านโลจิสติกส์ โดยมีดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างไร ? ลองมาฟังการฉายภาพแนวคิด และ จินตนาการ
ว่า ดิจิทัลจะพลิกโฉมให้เป็น Loved Logistics Provider อย่างไร?
ร่วมเสวนำ โดย
❖ กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด ***
❖ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด ***
❖ คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษฎา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ***
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อานวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***
11.50 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.40 น. ปำฐกถำ 5: Optimizing Transportation Resources Through Two Way Logistics
เพราะต้นทุนคือหัวใจแห่งความสาเร็จของโลจิสติกส์ ทาอย่างไร ที่เราจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
(40 นาที)
ประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิดเรื่อง “เต็มสองทาง ไป และ กลับ” เป็นเหมือนภาคบังคับที่จะต้องเดิน หากจะมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านบริการโลจิสติกส์
โดย รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ***
13.40 – 14.20 น. ปำฐกถำ 6 : One Belt One Road: Leveraging The Opportunity to Connect EEC Both Physical &
Digital Logistics
(40 นาที)
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เมื่อพญามังกรจีนผงาดโครงการ One Belt One Road ที่จะเชื่อมต่อทั้งโลก ตามแนวคิดเส้นทางสายไหม่ แห่งความ
รุ่งเรืองในอดีต ประเทศไทยจะสามารถเชื่อมต่อ EEC กับเส้นทางแห่งความรุ่งเรืองนี้ได้อย่างไร ทั้งทางกายภาพ และ
ดิจิทัล แผนและจุดเชื่อมต่อนี้ เราควรเริ่ม และทาอย่างไร
โดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***
14.20 - 14.50 น. กรณีศึกษำ 5:
14.50 – 16.00 น. Debate Panel: CLMVT: Driving Connectivity to The World
(70 นาที)

CLMVT คือ ยุทธศาตร์ที่ตั้งใหม่ ของการตลาดการค้า การลงทุน และ แหล่งทรัพยากรคนใหม่ของโลก ที่นานาชาติต่าง
ให้ความสาคัญ และไม่ต้องการพลาดที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในสนามนี้ ประเทศไทยเราอยู่ตรงกึ่งกลางของ
CLMVT เรามีศักยภาพที่จะพัฒนาการค้า การลงทุน และเคลื่อนแรงงานอีกมากมายมหาศาล ในทุกมิติดังกล่าวนี้ เรา
มองทะลุหรือ ไม่ และเตรียมพร้อมหรือยัง?
ร่วมเสวนำ โดย
❖ ผู้อานวยการสานักกฎหมาย กรมการค้าระหว่างประเทศ ***
❖ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ***
❖ ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ***
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ คุณธง ตั้งศรีตระกูล สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ***
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