Blockchain the Series @ BOT Ep. 4
Wednesday 30th October 2019, 9.00 am – 12.35 pm
Phatra Ruam Jai Room, 2nd Floor, Building 2, Bank of Thailand
Objective: Blockchain the Series @ BOT seminar aims to facilitate the dissemination together with the
knowledge and experience sharing on Blockchain technology between financial institutions, private
entities, government agencies, and other related parties in order to promote financial innovations and
enhance financial collaborations. The event focuses on the development of Blockchain technology from
experts’ views and experiences in international initiatives, the progress of innovative projects in Thailand,
and the application of Blockchain technology in financial and real sector. It has been held as an ongoing
seminar throughout the year 2019.
Blockchain the Series @ BOT Ep. 4 focuses on the implementation of Blockchain projects including
the key considerations to determine which types of projects that Blockchain would be the best-fit
solution to enhance efficiency for business processes and to further develop other related services
to facilitate reliable information exchange among related parties such as public agencies, businesses,
and financial institutions. As there are several well-known Blockchain platforms, this event will also
address the characteristics of those platforms along with their suitable use cases. The experience
sharing on implementation of Blockchain projects will be discussed by practitioners who are actively
involved in the successful projects from both financial and non-financial sectors.
The implementation of Blockchain projects : Learning from real experiences
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Registration
Opening Remarks
คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
Session I – Blockchain : Do and Don’t
Keynote Speaker
Mr. David Treat, Managing Director and Global Blockchain Lead
Accenture, USA
Session II – How to choose the right Blockchain platform
Keynote Speaker
Mr. N.V. Narendra Kumar, Assistant Professor
Institute for Development and Research in Banking Technology, India
Refreshment Break
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Session III – Experience Sharing and Learning from the True Stories
This session will contain experience sharing from practitioners who actively involved in
various initiatives to implement Blockchain (The session will be conducted in Thai)
10.50

Session III (A) – Thailand Blockchain Community Initiative
คุณอิทธิพันธ์ เจียกเจิม
กรรมการบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด และ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารฝ่าย Global Transaction Banking Services ธนาคารไทยพาณิชย์
ดร.วิโรจน์ บัวคลี่
ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี
กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย

11.25

Session III (B) – From Analog to Digital : Blockchain as a Service
คุณอานาจ บุญขวัญ
ผู้อานวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน)
คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จากัด
คุณรัฐพงษ์ หาญพันธ์พงษ์ CEO and Co-Founder บริษัท Capital Mine Global

12.00

Session III (C) – Blockchain for Government Services
คุณอรพร ถมยา
ผู้อานวยการส่วนนโยบายตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศ สานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
คุณอุทัย ดวงสูงเนิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร กรมศุลกากร
คุณอัครเดช ดาวเงิน
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคลาวด์และซอฟต์แวร์โซลูชั่น
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จากัด

12.35

End of Seminar

Attendees: Financial institutions, Private entities, Government agencies, Consulting firms, Regulators,
and other related parties
Dress code: smart casual
Contact Information:
Financial Technology Department - blockchaintheseries@bot.or.th
Tel +662 283 6816, +662 283 6812

