(ร่ าง) สั มมนา “5G and Edge ConneX Data Centers”
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ห้ องประชุม Seminar Room A, Exhibition hall 100, BITEC บางนา
จัดโดย

สนับสนุนโดย

ปี 2020 เป็ นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็ นผลจำก 5G ซึ่ งไม่ใช่เรื่ องควำมเร็ วของกำรรับส่ ง
ข้อมูลเท่ำนั้น แต่ยงั รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงแพร่ หลำย ไม่ว่ำจะเป็ น IoT, Big Data, ML, AR, VR และ
AI โดยประมำณกำรณ์ปี 2020 จะมียอดขำยสมำร์ทโฟนทัว่ โลกมำกกว่ำ 1,400 ล้ำนเครื่ อง และสมำร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยี 5G
จะมียอดขำยไม่ต่ำกว่ำ 190 ล้ำนเครื่ อง และภำยในสิ้นปี 2025 คำดว่ำจะมีจำนวนกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT บนเครื อข่ำยเซลลูลำร์อยู่
ที่ 5,000 ล้ำนชิ้น เพิ่มจำก 1,300 ล้ำนชิ้นในช่วงสิ้นปี 2019 บริ ษทั เทเลคอมรำยใหญ่ของโลกอย่ำงอีริคสันคำดกำรณ์ว่ำภำยในปี ค.ศ.
2025 เครื อข่ำย 5G จะครอบคลุมเกือบครึ่ งหนึ่งของปริ มำณกำรใช้ขอ้ มูลบนมือถือของทั้งโลก และจะมีลูกค้ำสมัครบริ กำร 5G รำว
2,600 ล้ำนคน และมีกำรเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลอย่ำงมหำศำล คาถาม ข้ อมูลเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน?
วัน

เวลา

ลาดับการ

12 มิ.ย. 2563 08:30 - 09:00 ลงทะเบียน
กล่าวรายงานที่มาของงานสัมมนาโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
09:00 - 09:10 กล่าวเปิ ดงานโดย คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ดาเนินรายการ โดย คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ (วสท.)
คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.
09:10 – 09:40
บรรยายพิเศษ: การเชื่อมโลกด้วยการสื่ อสารยุคใหม่ของ IoT และ 5G
เสวนาเรื่ อง 5G กับโอกาศทางธุรกิจศูนย์ข้อมูลในประเทศ
คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.
09:40 - 11:00
คุณไกรทส องค์ชัยศักดิ์ CEO บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จากัด
คุณวรการ ลิขิตเดชาศักดิ์ Deputy CTO, Huawei Technology (Thailand)
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วัน

เวลา

ลาดับการ
ดาเนินรายการ โดย รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ BICSI Thailand Country Chair, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สจล. และผูก้ ่อตั้ง datacenteruniversity.org

11.00 - 11.10 พักรับประทานอาหารว่าง
11:10 – 12:00

ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ ปรีชา CEO, LINE ประเทศไทย
บรรยาย: Connecting Society by LINE

12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:00

14:00 - 14:25
14:25 - 14:50

14:50 - 14:15

เสวนาเรื่ อง กลยุทธ์ การเชื่ อมไทยให้ เป็ น ASEAN Data Center Hub
คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ประธานกรรมการมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ (วสท.)
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึ กษา สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
ดร.นิติพงษ์ บุญหล่อ Commercial Director, SuperNap (Thailand)
คุณสุ รศักดิ์ อุทโยภาศ Enterprise Technical Planning & Implementation, AIS
ดาเนินรายการ โดย รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ BICSI Thailand Country Chair, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สจล. และผูก้ ่อตั้ง datacenteruniversity.org
หัวข้ อ: Data Center Connectivity by Vertiv
โดย คุณพิเชฏฐ เกตุรวม ผูจ้ ดั การภูมิภาคอินโดจีน บริ ษทั Vertiv
หัวข้ อ: Data Center Connectivity by Delta
โดย คุณศักดิ์ดา แซ่ องึ้ ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย UPS และ Data Center จากบริ ษทั Delta Electronics
(Thailand) PCL
หัวข้ อ: Data Center Connectivity by Huawei
โดย Mr. Guo Songtao, Regional solution Manager – Data Center จากบริ ษทั Huawei
Technologies Co., Ltd. (Thailand)

15.15 - 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง
หัวข้ อ: Data Center Connectivity by Sitem
โดย - แจ้งให้ทราบภายหลัง หัวข้ อ: Data Center Connectivity by Schneider
15:55 - 16:20
โดย คุณพัฒน์ พงศ์ เพชร์ แก้วณา, DC Solution Architect จาก บริ ษทั Schneider Electric
หัวข้ อ: Data Center Connectivity by HIP
16:20 – 16:45
โดย - แจ้งให้ทราบภายหลัง 15:30 - 15:55

******** เข้ าร่ วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ เชิญลงทะเบียนออนไลน์ ได้ ที่หัวข้ อ **********
สัมมนาวิชาการ “อนาคตการลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานศูนย์ข้อมูลของประเทศไทย”
Website: http://www.asew-expo.com/
โดยทาการเลือกวันที่ 12 มิถุนายน 2563 หัวข้ อ
หรื อสอบถามได้ ที่ นำงสำวตัสนีม ครุ ธเนตร โทร: 02-036-0500 ต่อ 752 อีเมล์ Tasneem.K@informa.com
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ผู้สนับสนุนด้ านความรู้ ทางเทคโนโลยี

ร่ วมจัดโดย

ผู้สนับสนุนอย่ างเป็ นทางการ
Gold Sponsor by:

Platinum Sponsor by:
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