11 ส.ค. 2561

CLMVT Forum 2018
วันที่ 2 – 17 สิงหาคม 2561 (14.00 – 16.00น.)
การเสวนาเป็นคู่: สร้างแรงบันดาลใจ คนรุ่นใหม่ CLMVT
(The Duets: Inspiring Young CLMVT)
ผู้อภิปรายหลัก:
 คุณ ซอง ฮอก คูน (Mr. Song Hock Koon) ผู้อานวยการ องค์การเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งมาเลเซีย
(Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd) และ คุณ ไผท ผดุงถิ่น ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลค์ จากัด
 คุณ วีร์ จารุนันท์ศิริ (Mr. Vee Charununsiri), กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Head of Business
Development) และ ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Advisor) Grab ประเทศไทย และ คุณ เอเดรียน สจ๊วต
(Mr. Adrian Stewart) หุ้นส่วน บริษัท Galaxy Venture จากัด และ ที่ปรึกษา บริษัท Sokochan
จากัด
 คุณ ปารดา ทรัพย์ประเสริฐ (Ms. Pahrada Sapprasert) ผู้อานวยการ 500 Startups Thailand (TBC)
และ คุณ ทิวา ยอร์ค (Mr. Tiwa York) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Head Coach แห่ง
Kaidee.com

ความเป็นมาและภาพรวม
การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Landscape) เป็นสิ่งที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน ช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถใช้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัล และประสบ
ความสาเร็จได้
เศรษฐกิจดิจิทัล สร้างโอกาสอันมีค่าแก่ผู้มีความสามารถและสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ด้วยการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและช่องทางตลาดใหม่ๆ ซึ่งทาให้รูปแบบการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน
ในขณะที่ ธุร กิจแบบดั้งเดิมมุ่งเน้น การจาหน่ายสิ นค้าและบริการ การจาหน่ายสินค้าและบริการผ่าน
แพลตฟอร์มได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีซื้อขายแบบเดิมในหลายอุตสาหกรรม (While traditional companies focus
on selling products or services, currently it is the platforms through which they sell the
products and services that drive the change in the various industries.) รูปแบบใหม่ของธุรกิจ
แพลตฟอร์ม ช่วยให้บริษัทสามารถทาธุรกิจได้อย่างแตกต่าง อานวยความสะดวกให้แก่ ชีวิต และเป็นแหล่งรวม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (source of value creation )ในเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้อภิปรายจากภาคเอกชน
อันประกอบด้วย Builk, Grab ประเทศไทย, Galaxy Venture, Sokochan และ Kaidee จะร่วมแบ่งปัน
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ประสบการณ์และความสาเร็จซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการใน
ภูมิภาค CLMVT ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
รูปแบบธุรกิจใหม่ (New business models) ต้องการคนที่มีความคิดเชิงนวัตกรรม และตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ความท้าทายคือจะผลักดันผู้มีความสามารถรุ่นใหม่อย่างไรให้สามารถเติบโตได้
ซึ่งหน่วยงานที่เป็นผู้นาในด้านการปรับเปลี่ยนอย่างเช่น MDEC Sdn Bhd หรือ บริษัทร่วมทุน (venture capital
firm) อย่าง 500 Startups ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้โปรแกรมพัฒนาความสามารถต่างๆ (various capacitybuilding programs) เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ
ผู้อภิปรายในการจับคู่สนทนาแต่ละท่านจะเริ่มต้นด้วยการนาเสนอสินค้า/บริการของตน และประโยชน์ที่
ช่วยอานวยความสะดวกแก่การดาเนินชีวิต จากนั้นจะเข้าสู่การอภิปรายองค์ประกอบที่จาเป็นต้องมีในธุรกิจที่
ประสบความสาเร็จ และความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างผู้อภิปรายในแต่ละการจับคู่เสวนา
 คู่ที่ 1: ระหว่างภาครัฐและสตาร์ทอัพบริหารจัดการสินค้าวัสดุก่อสร้าง (MDEC Sdn Bhd – Builk)
 คู่ที่ 2: ระหว่างแพลตฟอร์มการคมนาคมขนส่งและหน่วยงานที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจด้วยเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Grab Thailand – Galaxy Venture and Sokochan)
 คู่ที่ 3: ระหว่างบริษัทร่วมทุนและแพลตฟอร์มตลาดระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน (consumer-to-consumer
marketplace platform) (500 Startups – Kaidee)
ประเด็นที่อาจนามาอภิปราย
(1) คิดว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไรในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า ถ้ามีการใช้แพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างมีประสิทธิภาพ?
(2) จุดเจ็บปวด (pain points) หรือประเด็นที่ท้าทายที่สุด (biggest challenges) ในการดาเนินธุรกิจของท่าน
คืออะไร?
(3) การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ มี ค วามสามารถรุ่ น ใหม่ ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบอะไรบ้ า ง? ต้ อ งเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถ (Capacity building) ประเภทไหนจึงจะจาเป็น ส าหรับการเตรีย มความพร้อมให้แก่
ผู้ประกอบการในการรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจใหม่?
(4) โอกาสและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีใหม่ในภูมิภาค CLMVT?
(5) ใจความสาคัญหลักที่ต้องการสื่อ (Key messages) ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในภูมิภาค CLMVT ในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล?
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