กำหนดกำร
Blockchain the Series @ BOT ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 29 พฤษภำคม 2562 เวลำ 9.00 – 12.15 น.
ณ ห้องภัทรรวมใจ อำคำร 2 ชั้น 2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ : งานสัมมนา Blockchain the Series @ BOT มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain ระหว่างสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของไทย และต่อยอดความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคการเงิน
ของประเทศ โดยเนื้อหาของงานจะมีทั้ง การแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ความคืบหน้าของพัฒนาการของ
เทคโนโลยี Blockchain และโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และการนาเทคโนโลยี Blockchain
มาใช้ในภาคธนาคารและภาคธุรกิจจริง โดยจะมีการจัดงานสัมมนาต่อเนื่องเป็นระยะ ตลอดปี 2562
Blockchain the Series @ BOT ครั้งที่ 3 จะเผยแพร่ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจไทย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาบริการทางการเงิน
ด้วย Blockchain อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมีแนวคิดนา Blockchain มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับ
ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานภาครัฐเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับภาคธุรกิจและภาคประชาชน ด้วยความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ร่วมงานในการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ และส่งเสริมการคิดต่อยอด
ในการนา Blockchain ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนต่อไป
8.30
9.00
9.15

9.50

Registration
Opening Remarks
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Press Conference กำรแถลงข่ำว : เปิดตัวบริษัท BCI (ประเทศไทย) จำกัด ภำยใต้กรอบควำม
ร่วมมือ Thailand Blockchain Community Initiative และ เปิดตัวบริกำร Letter of
Guarantee on Blockchain
– Keynote Speaker
คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานคณะกรรมการ บริษัท บีซีไอ
(ประเทศไทย) จากัด
– Presentation : Letter of Guarantee on Blockchain
คุณฐากร ปิยะพันธ์ ตัวแทน บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด
– Photo Sessions
Refreshment Break
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10.10

Session I – กำรประยุกต์ใช้ Blockchain ในกำรให้บริกำรภำครัฐ

10.30

Keynote Speaker
คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
Session II – Blockchain กับกำรยกระดับอุตสำหกรรมไฟฟ้ำไทย

11.00

Panelists
1) คุณเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) คุณสาธิต ครองสัตย์ ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) คุณอาพล สงวนวงศ์ ผู้อานวยการกองอัตราค่าไฟฟ้าและพยากรณ์พลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
4) คุณอภิชัย ฤทธิบุตร ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และ Project Director, Center of Digital
Energy บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
Moderator
คุณสถาพน พัฒนะคูหา CEO บริษัท SmartContract Thailand และบริษัท Distributed Electric
Session III - โอกำสและควำมท้ำทำย ของกำรใช้เทคโนโลยี Blockchain ภำยใต้บริบทภำครัฐไทย

12.15

Panelists
1) ภก.ปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน ผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2) ดร.มณฑา ชยากรวิกรม ผู้เชี่ยวชาญส่วนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายนวัตกรรม สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
3) คุณเดช ฐิตวิ ณิช ผู้ชว่ ยผูว้ ่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
4) คุณวิลาสินี จันทร์นฤกุล Manager and Blockchain Champion บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
Moderator
คุณพีรพงศ์ ปาริสุทธิวานิช Senior Manager บริษัท Accenture ประเทศไทย
End of Seminar

ผู้เข้ำร่วมงำน : ประมาณ 300 คน จากสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจที่มีศักยภาพในการใช้บริการ
Letter of Guarantee on Blockchain หน่วยงานกากับดูแล และสื่อมวลชน
กำรแต่งกำย : smart casual
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม :
ทีมงาน Blockchain the Series ธปท. e-mail - blockchaintheseries@bot.or.th
โทรศัพท์ 0 2283 6816, 0 2283 6812
หมำยเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

