Highlight ของงาน
FTI BCG Pavilion
นำเสนอภำยใต้ธมี BCG for Modern Living in the Future ชีวิตวิ ถีใหม่ในโลกอนาคต

เปิ ดโลก BCG กับควำมก้ำวหน้ำของประเทศไทยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สูว่ ถิ ชี วี ติ แบบ Now Normal ทีร่ วมเอำภำค
เกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคชุมชนอยู่ร่วมกันอย่ำงยังยื
่ น นิทรรศกำร ชีวิตวิ ถีใหม่ในโลกอนาคต นำเสนอให้
เห็น หรือ SEE

Smart AGRICULTURE Eco FACTORY

Eco Living for Eco Life

เริม่ จำกทรัพยำกรต้นทาง ทีใ่ ช้เกษตรกรรมนำทรัพยำกรจำกธรรมชำติมำใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยใช้
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี AGRI-TECH SHAPING THE FUTURE OF FARMING ทีเ่ ป็ นเทคโนโลยีเกษตร
เปลีย่ นโลก สร้ำงควำมมันคงด้
่ ำนอำหำร
ด้วยอุตสำหกรรมเพือ่ กำรเกษตร รูปแบบกำรเพำะปลูกแนวตัง้ ควบคุมระบบด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม สร้ำงควำม
แม่นยำทำงกำรเกษตร เพิม่ มูลค่ำสินค้ำเกษตรใหม่ ก้ำวสูอ่ นำคตอย่ำงมันคง
่ ยังยื
่ น ด้วยเกษตรอุตสำหกรรม
กำรนำทรัพยำกรมำสูอ่ ุตสำหกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมใน ระหว่างทาง ด้วยนวัตกรรมในอุตสำหกรรม (BCG
Innovation) ทัง้ ในแง่ของกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอำด กำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงคุม้ ค่ำ กำรจัดกำรมลพิษที่ดี
กำรหมุนเวียนของเสียและพลังงำนกลับมำใช้ใหม่ และกำรอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

ปลายทาง เมื่ออุตสำหกรรมส่งต่อสินค้ำสูม่ อื ผูบ้ ริโภค Eco-Life จึงเป็ นวิถที ต่ี อบรับโจทย์ BCG ในชีวติ ประจำวันได้
โดยนิทรรศกำรนำเสนอตัวอย่ำงกำรใช้ชวี ติ ในบ้ำนบ้ำนทีอ่ อกแบบ modular circularity ทีใ่ ห้ควำมสำคัญกับทีม่ ำของ
วัตถุดบิ ทีย่ งยื
ั ่ น กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม กำรจัดกำรภำยหลังกำรใช้งำนทีม่ งุ้ เน้นกำรหมุนเวียน
เพือ่ ใช้ประโยชน์ใหม่อกี ครัง้ และกำรเพิม่ มูลค่ำของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้แล้ว (Upcycling) โดยกำรยกระดับ
เพือ่ เพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
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Highlight ของงาน
การรับรอง Made in Thailand (MiT)
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กำรรับรอง Made in Thailand เป็ นกุญแจสำคัญของกำรเข้ำสูก่ ำรจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ
จำกกำรผลักดันของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย นำไปสู่ มติ ครม.ให้แก้ไปประกำศกฎกระทรวง กำร
จัดซือ้ จัดจ้ำงพัสดุทร่ี ฐั ต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พร้อมออกแนวปฏิบตั จิ ดั ซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐให้กำหนดสินค้ำ Made
in Thailand ใน TOR กำหนดให้หน่วยงำนรัฐจัดซือ้ จัดจ้ำงสินค้ำทีผ่ ลิตในประเทศไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 โดยกำหนดให้
สภำอุตสำหกรรมฯ เป็ นหน่วยรับรองสินค้ำ Made in Thailand
ปั จจุบนั มีผปู้ ระกอบกำรมำขึน้ ทะเบียนแล้ว 3,500 รำย, จำนวน 26,000 ผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุมในทุกกลุ่ม
อุตสำหกรรม โดยใน 5 ลำดับสูงสุดคือ อุปกรณ์งำนก่อสร้ำง, ไฟฟ้ ำและอิเล็กทรอนิกส์, เหล็ก, ปูนซีเมนต์, เครื่องปรับ
อำกำศ และสำมำรถจำแนกตำมพืน้ ทีข่ น้ึ ทะเบียน 5 ลำดับสูงสุดคือ จังหวัดกรุงเทพฯ, สมุทรปรำกำร, สมุทรสำคร,
นครปฐม, ปทุมธำนี
สถานะการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: สำมำรถสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบกำรทีม่ ำขึน้ ทะเบียน MiT เข้ำสู่
กำรจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐได้แล้วคิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 68,000 ล้ำนบำท
ประโยชน์ของกำรรับรอง Made in Thailand นอกจำกโอกำสในกำรเข้ำสูก่ ำรจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐแล้ว
ยังมีประโยชน์อ่นื ๆ อีก อำทิ
• สินค้ำได้รบั ควำมน่ำเชื่อถือมำกขึน้ จำกคู่คำ้ / ผูบ้ ริโภค
• สร้ำงโอกำสในกำรขยำยกำรค้ำไปยังต่ำงประเทศทีน่ ิยมสินค้ำไทยได้มำก มีกำรจัดทำข้อมูล
ประชำสัมพันธ์ไปยังคู่คำ้ ต่ำงประเทศ ให้เข้ำใจในกำรรับรองสินค้ำ Made in Thailand ผ่ำนทำงทูต
พำณิชย์ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ของ ส.อ.ท. ทีเ่ กีย่ วกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
นอกจำกนี้ สภำอุตสำหกรรมฯ ยังกำลังผลักดันประโยชน์รปู แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกับผูบ้ ริโภค (B2C)
• ไม่ว่ำจะเป็ นกับกลุ่มเซ็นทรัลทีร่ ่วมส่งเสริมนำ supplier มำขึน้ ทะเบียน MiT
• กำรส่งเสริมกำรบริโภคร่วมกับ สสว.และ Shopee ทีน่ ำสินค้ำ MiT ขึน้ บนแพลตฟอร์ม
• กำรจัดทำ Made in Thailand Pavilion ในงำน FTI Expo 2022 จ.เชียงใหม่ ทีจ่ ะเปิ ดโอกำสให้สนิ ค้ำที่
ได้รบั กำรรับรองไปนำเสนอในงำน
ขอเชิญชวนสมำชิกมำขึน้ ทะเบียนขอกำรรับรอง Made in Thailand เพือ่ ประโยชน์ของสมำชิกทุกท่ำน เพือ่
เพิม่ โอกำสในกำรแข่งขันทำงธุรกิจทัง้ ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ โดยสำมำรถขึน้ ทะเบียนได้ท่ี www.mit.or.th
หรือสอบถำมได้ทโ่ี ทรศัพท์ 02-345-1100 หรือทำง Line Official : @mitofficial หรือ Call center 1453
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Highlight ของงาน
กำรเตรียมควำมพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในกำรเป็ นเจ้ำภำพ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกับจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง หน่วยงาน สมาคม ในพืน้ ทีภ่ ายใต้
ความร่วมมือของหน่วยงานภาคเอกชน กกร.และองค์กรเครือข่าย ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกิจกรรมที่จะ
เกิดขึน้ ภายใต้งาน FTI EXPO 2022 โดยทุกภาคส่วนยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนทุกกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดเตรียม
เรื่อง 1. โรงแรมทีพ่ กั 2. ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ 3. ร้านอาหาร 4. สปาและนวดแผนไทย 5. โปรแกรมการ
ท่อ งเที่ยวสาหรับผูม้ าร่วมงาน 6.แหล่งช้อปปิ้ ง โดยผู้มาร่วมงาน FTI EXPO 2022 จะได้รบั บริการพิเศษในราคาสุด
พิเศษจากผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ ว
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิดยังคงดาเนินอยู่ แต่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยังคงต้องมีการ
ขับเคลื่อนเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดและลดปั ญหาการเลิกจ้างพนักงานให้น้อยที่สุด
ดังนัน้ จึงต้องมีการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนว่าเศรษฐกิจและโควิดจะต้องดาเนินไปแบบสมดุลย์และส่ง
ผลกระทบต่อการใช้ชีวติ ของประชาขนให้น้อยที่สุด งาน FTI EXPO 2022 ที่จดั ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6กุมภาพันธ์
2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็ นงาน
ใหญ่ระดับประเทศงานแรกทีจ่ ดั ในภูมภิ าคทีจ่ ะช่วยฟื้ นฟูภาคอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ซึง่ จะ
ทาให้ผปู้ ระกอบการได้มชี ่องทางการตลาดทีส่ ามารถเชื่อมต่อกับลูกค้า ซึ่งจะเป็ นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเดินหน้าไป
ได้อย่างเร็วทีส่ ุด ขณะเดียวกันยังเป็ นการเพิม่ ช่องทางในระบายสินค้า และเพิม่ สภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจและการ
จ้างงานได้ นอกจากนี้ยงั กระตุ้นให้เกิดกาลังซื้อของประชาชนในภูมภิ าคที่จะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการจัดงานในครัง้ นี้
กิ จกรรมภำยในงำน (ส่วนของภำคเหนื อรับผิดชอบ)
1. โซน Northern Thailand Food Valley เป็ นการนาเสนอศักยภาพของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรแปรรูปในภาคเหนือทีส่ ามารถพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมทีม่ คี วามโดดเด่นและ
สร้างมูลค่าเพิม่ เช่น สวนผักโอ้กะจู๋ / เนื้อจากพืชของบริษทั นิธฟิ ้ ูดส์ จากัด / บรรจุภณ
ั ฑ์จากธรรมชาติ
ของ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) / เเป้ งเมล็ดมะขาม
เวเนก้ามะขาม เครื่องสาอางจากมะขาม ของบริษทั ไนน์ เเทมมะรินด์ จากัด / ชาออร์แกนิค สุวริ ุฬห์
ชาไทย / บ๊วยแผ่นจาก บริษทั ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จากัด และกลุ่มฟู้ดทรัค จังหวัดเชียงใหม่
2. โซน Lanna Expo เป็ นเวทีการค้าทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ประชาชนและนักธุรกิจทีส่ นใจได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทีไ่ ด้คดั สรรผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นจากผูป้ ระกอบการ SME
ทีไ่ ด้รบั การคัดสรร จากกลุ่มอาหารเกษตรแปรรูป สินค้าไลฟ์ สไตล์ แฟชันและสิ
่
ง่ ทอ ของฝากของที่
ระลึก รวมถึงการนาเสนอผลงานการสืบสานภูมปิ ั ญญาล้านนาทีส่ ะท้อนอัตลักษณ์อาทิ การจัดแสดง
เครื่องจักสาน, การสาธิตการลงสีร่มกระดาษสา,การจัดแสดงเครื่องเงินแห่งเมืองล้านนา,การจัดแสดง
โคมล้านนา
นอกจากนี้ยงั มีกจิ กรรมพิเศษทีจ่ ะเกิดขึน้ ในงาน คือการเยีย่ มชมโรงงานของผู้ประกอบการในภาคเหนืออีกด้วย
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Highlight หน่วยงาน
สถำบันรหัสสำกล (GS1 Thailand) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมจัดงำน FTI Expo 2022 เพื่อมุ่งยกระดับมำตรฐำนบำร์โค้ดของสิ นค้ำสู่สำกล
สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand เป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไร อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย มีภารกิจหลักในการเป็ นนายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ประจาประเทศไทย ทาหน้าที่
ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
ตลอดจนระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในภาคอุตสาหกรรมไทยให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น พร้อมเผยแพร่
ความรู้ และนาเสนอเทคโนโลยีใ หม่ๆ ที่น่าสนใจให้แก่ส มาชิกโดยมีเ ป้ าหมายเพื่อ ขับเคลื่อ นภาคธุ รกิจไทยด้ว ย
เทคโนโลยีขนั ้ สูงตามแนวทางมาตรฐานของ GS1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย
และเพิม่ ประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดโลก
สถาบัน รหัส สากล (GS1 Thailand) ร่ ว มออกบู ธ แสดงสิน ค้ า ภายในงาน FTI Expo 2022 จัด โดย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยสถาบันฯ มีพน้ื ทีจ่ ดั แสดงภายในบูธกว่า 135 ตารางเมตร จึงได้วางแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ภายในบูธให้ครอบคลุมประวัตกิ ารใช้บาร์โค้ดในการขายสินค้าและการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล GS1 เพื่อ
ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภค พร้อมสนับสนุนและช่วยโปรโมทสินค้าให้แก่สมาชิกบาร์โค้ดในประเทศไทย ดังนี้
1. จัดแสดงสิ นค้ำ GS1 Thailand Marketplace ภำยใต้แคมเปญ #สิ นค้ำดีมีบำร์โค้ด
ภายในบูธจัดเป็ นโซนจัดแสดงสินค้าตัวอย่างของสมาชิกบาร์โค้ด GS1 Thailand จาก 5 ภูมภิ าค ทีม่ เี ลขหมาย
บาร์โ ค้ด GS1 ถู ก ต้ อ ง เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ แ ละส่ ง เสริม การขายสิน ค้ า ดัง กล่ า วให้เ ป็ น ที่รู้ จ ัก ตลอดการจัด งาน
(ประชาสัมพันธ์ ฟรี! ไม่มคี ่าใช้จ่าย) ซึ่งผู้ท่สี นใจที่เข้าเยี่ยมชมงานสามารถสแกน QR Codeและสังซื
่ ้อสินค้าผ่ า น
ช่องทางออนไลน์ของสมาชิกต่อไป
2. จัดกิ จกรรมให้ ควำมรู้และแบ่งปั นประสบกำรณ์ จำกสมำชิ กและผู้ให้บริ กำรเทคโนโลยีโซลูชนที
ั ่ ่เป็ นพำร์ท
เนอร์ของสถำบันฯ
ทางสถาบัน ฯ จัด เวทีก ลางภายในบริเ วณบู ธ เพื่อ สร้า งเป็ น พื้น ที่แ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้แ ละแบ่ ง ปั น ข้อ มูล
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกบาร์โค้ดและผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชนั ่ (Solution Provider) ที่เป็ นพาร์ทเนอร์ของ
สถาบันฯ รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ โดยเน้นการให้ความรูด้ า้ นการนาบริการหรือเทคโนโลยีโซลูชนที
ั ่ ท่ นั สมัย
ไปปรับใช้ใ นกระบวนการทางธุ รกิจ เพื่อ มุ่งส่งเสริมด้าน Productivity ในการดาเนินงานทางธุ รกิจได้อ ย่ างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ยงั ครอบคลุมทัง้ การใช้งานมาตรฐานสากล GS1 บาร์โค้ดในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย
3. นำเสนอเทคโนโลยีบำร์โค้ด 2 มิ ติ ที่ช่วยส่งเสริ มควำมปลอดภัยให้แก่ผ้บู ริ โภค ณ จุดขำยสิ นค้ำ (POS)
จัดแสดงสินค้าทีม่ กี ารประยุกต์ใช้บาร์โค้ด 2 มิติ ซึ่งเป็ นบาร์โค้ดขนาดเล็กทีส่ ามารถรองรับข้อมูลจานวนมาก
เช่น หมายเลข Batch / Lot หมายเลขซีเรียล วันที่ควรบริโภคก่อน วันหมดอายุ โดยเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตรวจสอบย้อนกลับ ที่มาของสินค้า ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ปั จจุบนั และอนาคต พร้อมให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ จากการสแกนบาร์โค้ดดังกล่าว ณ จุดขายสินค้า
(POS) ภายในบูธ รวมถึงนาเสนอการตรวจสอบข้อ มูลสินค้าผ่ านการสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภันฑ์ เป็ นเทคโนโลยี
บาร์โค้ดทีช่ ่วยส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภค
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Highlight หน่วยงาน
เอสซีจี (SCG)
หลังจากประกาศจุดยืนทีจ่ ะเดินหน้าแก้วกิ ฤตครัง้ ใหญ่ของโลก ทีก่ าลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน
ทรัพยากรขาดแคลน และความเหลื่อมล้าในสังคม ด้วยการดาเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG (Environmental, Social,
Governance) ในงาน “ESG Pathway เริม่ ด้วยกัน เพือ่ เรา เพือ่ โลก” แล้ว เอสซีจีก็พร้อมจะขับเคลื่อน “ESG” ออกไป
ในวงกว้าง โดยมีกลไกสาคัญคือ การชักชวนทุกภาคส่วนมาร่วมมือขับเคลื่อนไปด้วยกัน
ESG เป็ นกรอบการพัฒนาด้วยมาตรฐานการดาเนินธุรกิจระดับโลก ทีส่ อดคล้องกับ BCG Economy ด้วย
เป้ าหมายของการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ทีไ่ ม่เพียงมุ่งยกระดับเศรษฐกิจของประเทศสูก่ ารเติบโตอย่างยังยื
่ น แต่ยงั มุ่งแก้
วิกฤตใหญ่ทโ่ี ลกกาลังเผชิญอยู่ ทัง้ สภาพอากาศแปรปรวน ทรัพยากรขาดแคลน และความเหลื่อมล้าในสังคม
เอสซีจไี ด้วางแนวทาง ESG 4Plus เพือ่ กูว้ กิ ฤต สร้างโลกทีย่ งยื
ั ่ น ได้แก่
1. มุ่ง Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ในปี 2050
2. Go Green เพิม่ นวัตกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ให้เรารักษ์โลกไปด้วยกัน
3. Lean เหลื่อมล้า พัฒนาทักษะอาชีพให้ชุมชนและ SMEs
4. ย้าร่วมมือ ขับเคลื่อน ESG ร่วมกันกับหน่วยงานระดับประเทศ อาเซียน และในระดับโลก
5. Plus ความเป็ นธรรม โปร่งใส ในทุกการดาเนินงาน
หนึ่งในแนวทางของ ESG 4Plus คือ “ย้าร่วมมือ” เอสซีจจี งึ พร้อมผนึกกาลังกับสภาอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในงาน FTI Expo เพือ่ นาเรื่อง ESG มาเสริมสร้างความเข้าใจ และทาให้เกิดพลังความร่วมมือทีจ่ ะ
ขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยจะนานวัตกรรม โครงการต่างๆ ทีเ่ ป็ นตัวอย่างของการดาเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG มาจัด
แสดง อาทิ SCG Green Choice สินค้าและบริการทีช่ ่วยประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
และส่งเสริมสุขอนามัยทีด่ ี SCG Green Polymer นวัตกรรมรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาใช้งานได้อกี SCG
Solar Roof Solution ช่วยประหยัดไฟ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก EV Solution Platform บริการและโซลูชนั ครบ
วงจรเพือ่ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ า CPAC Green Solution เทคโนโลยีทช่ี ่วยลดวัสดุเหลือทิง้ จากการก่อสร้าง
Recyclable Packaging นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ทอ่ี อกแบบให้นากลับมารีไซเคิลได้ Fest Chill นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารปลอดภัย ย่อยสลายได้ รวมถึงโครงการพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ ทีช่ ่วยลดความเหลื่อมล้าในสังคม เช่น
โครงการพลังชุมชน โรงเรียนทักษะพิพฒ
ั น์ คิวช่าง และ Learn to Earn โดยมูลนิธเิ อสซีจี เป็ นต้น
ซึง่ นอกจากกลุ่มพันธมิตรของสภาอุตสาหกรรม ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศแล้ว ยัง
เป็ นโอกาสอันดีทจ่ี ะได้เผยแพร่แนวคิด และชักชวนกลุ่มนิสติ นักศึกษา และประชาชนทัวไปที
่ ม่ าร่วมชมงาน ให้มาร่วม
ขับเคลื่อนไปด้วยกัน
เอสซีจเี ชื่อว่า ด้วยความมุ่งมันและเป้
่
าหมายร่วมกันในการสร้างความยังยื
่ นให้สงิ่ แวดล้อม และสังคม ด้วย
ความเป็ นธรรม โปร่งใส จะช่วยสร้างโลกทีย่ งยื
ั ่ น เพือ่ ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
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Highlight หน่วยงาน
SYNNEX ร่วมโชว์นวัตกรรมคอนเซ็ปต์ IT Ecosystem ในงำน FTI Expo 2022
เชื่อมเทคโนโลยีสดุ ลำ้ ของกำรทำงำนและไลฟ์ สไตล์ยคุ ดิ จิตอล
ซิ นเน็คฯ นำไฮไลท์คอนเซ็ปต์ IT Ecosystem นวัตกรรมเชื่อมโยงเทคโนโลยีลำ้ สมัยในกำรทำงำนและ
ไลฟ์ สไตล์ยุคดิ จิตอลร่วมโชว์ ในงำน FTI Expo 2022 พร้อมเดิ นหน้ ำสนับสนุนและผลักดันวงกำรอีสปอร์ตไทย
สู่ระดับสำกล จัดกำรแข่งขันกีฬำอีสปอร์ตระดับอุดมศีกษำเป็ นซี ซนที
ั ่ ่ 2 ชิ งรำงวัลมูลค่ำรวมกว่ำ 200,000 บำท
ที่จะจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 2 - 6 ก.พ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสิ นค้ำนำนำชำติ จ.เชียงใหม่
นำงสำวสุธิดำ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) ร่วมขับเคลื่อนวงการ
อุตสาหกรรมประเทศไทย ในงาน “FTI Expo Expo 2022” ในฐานะดิสทริบวิ เตอร์ผนู้ าด้านไอทีอโี คซิสเต็ม
นานวัตกรรมโซลูชนั และสินค้าเทคโนโลยีชนั ้ นาระดับโลกกว่า 70 แบรนด์ พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร
ร่วมจัดแสดงในคอนเซ็ปต์ “IT Ecosystem” ไม่ว่าจะเป็ นการทางานผ่านวิดโี อคอนเฟอเรนซ์ การเรียนออนไลน์ การ
ติดต่อสือ่ สาร ทากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแชร์ขอ้ มูลและประสบการณ์ร่วมกันจากทุกมุมโลกเพียงปลายนิ้วสัมผัส
พร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยสูร่ ะดับสากล โดยเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอุดมศึกษา
เป็ นซีซนที
ั ่ ่ 2 หลังจากทีมซีซนแรกประสบความส
ั่
าเร็จอย่างสูง โดยได้รบั คัดเลือกเป็ นตัวแทนประเทศไทย ไปร่วม
แข่งขันในเวทีระดับสากล และคว้าแชมป์ โลกมาแล้ว
ไฮไลท์ในงาน ไม่ว่าจะเป็ น ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ HUAWEI IdeaHub Series โซลูชนั การประชุมทางวิดโี อ และ
การศึกษาแห่งอนาคต แชร์ขอ้ มูลจากทุกมุมโลกร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ และยังมีนวัตกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม,
Microsoft HoloLens 2 แว่นตำ Mixed Reality ทีส่ ามารถโต้ตอบกับภาพโฮโลแกรมได้อย่างสมจริง เหมาะสาหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต การดูแลสุขภาพ และการศึกษา เช่น การฝึกซ้อมใช้งานอุปกรณ์การผ่าตัด การฝึกบินใน
วงการอากาศยาน การดูรายงาน Power BI ในสถานทีจ่ ริง ไปจนถึงการสร้าง Avatar เพือ่ ไปโต้ตอบกันในโลกเสมือน
จริง และร่วมส่งเสริมสินค้าไทยผ่านคอมพิวเตอร์ LEMEL พีซี House Bran ที่ได้รบั เครื่องหมำย Made In Thailand
ซึง่ เป็ นเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบตามสเปคของผูซ้ อ้ื บนอุปกรณ์ชน้ิ ส่วนทีไ่ ด้รบั มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับในระดับโลก
สำหรับกำรจัดแข่งขันกีฬำอีสปอร์ตระดับอุดมศึกษำ “Synnex Gaming & Esport” ซีซนั ่ 2 จะเปิ ดรับสมัคร
ในเดือนมกรำคม 2565 และแข่งขันรอบชิ งชนะเลิ ศในงำน FYI Expo 2022 ชิ งรำงวัลรวมมูลค่ำกว่ำ 200,000 บำท
ติ ดตำมรำยละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Synnexthailand และ Line OA @Synnexthailand หรือ
คลิ ก https://bit.ly/2YDsKH1 สอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ทำง Synnex Care 1251
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Highlight หน่วยงาน
กลุ่ม ปตท. (PTT Group)
กลุ่ม ปตท. ยินดีอย่างยิง่ ทีจ่ ะมีโอกาสได้แนะนาทุกๆ ท่านโดยเฉพาะชาวเหนือและเมืองเชียงใหม่ ให้ได้รจู้ กั
กับกลุ่ม ปตท. ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ powering life with future energy and beyond ขับเคลื่อนทุกชีวติ ด้วยพลังแห่ง
อนาคต
เราพร้อมทีจ่ ะเป็ นพลังร่วมในการก้าวเดินไปสู่อนาคตทีส่ ดใสร่วมกัน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม โดยภายในงานทุกท่านจะได้เปิ ดประสบการณ์กบั นิทรรศการภายใต้ธมี Journey to the Green Future
and Beyond ทีน่ าพาไปพบกับความก้าวหน้าของธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้ าแบบครบวงจร อาทิ การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ า
สถานีอดั ประจุยานยนต์ไฟฟ้ า (EV Charging Station) การให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้ าผ่านดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม EVMe
และสถานีสลับแบตเตอรีม่ อเตอร์ไซค์ไฟฟ้ า swap & go ทีพ่ ร้อมขับเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า
สมัยใหม่ ส่งเสริมภาคการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมดันไทยสูส่ งั คม Low Carbon และการเป็ นศูนย์กลาง
ยานยนต์ไฟฟ้ าแห่งอนาคตเต็มรูปแบบ รวมทัง้ การนาเสนอนวัตกรรมทีเ่ กิดจากการนา Bio หรือ Green มาใช้ประโยชน์
อาทิ Coffee Chaff ผลิตภัณฑ์จากเยื่อกาแฟ, Bio-Cellulose Composite นวัตกรรมวัสดุปิดแผลชนิดเส้นใยนานโน
เซลลูโลส, Hawa an air quality monitor เครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 วัสดุทาจาก recycle plastic ผสมใบอ้อย ซึง่ ช่วยลด
การเผาใบอ้อยทีเ่ ป็ นแหล่งกาเนินของฝุ่นละอองและลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ ตลอดจนการนาพลังงานความเย็น
ทีเ่ หลือจากการเปลีย่ นสถานะ LNG มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบ Circular Economy
แล้วยังมาร่วมสนุกลุน้ รับงรางวัลกับพีก่ อ็ ตจิได้ทเ่ี วทีกลาง สามเวลา
o วันที่ 2 ก.พ. เวลา 14.15 น.
o วันที่ 2 ก.พ. เวลา 16.30 น.
o วันที่ 3 ก.พ. เวลา 15.00 น.
ห้ำมพลำดเด็ดขำด!
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Highlight หน่วยงาน
บริ ษทั พี.เอฟ.พี เทรดดิ้ ง จำกัด
1. พบกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ PFP ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแบบครบวงจรทีท่ าจากเนื้อปลา
ทะเลแท้เกรดพรีเมีย่ ม โปรตีนสูง ไขมันต่า ปราศจากวัตถุกนั เสีย ใช้สธี รรมชาติ และผ่านกระบวนการผลิตภายใต้
มาตรฐานสากลและกระบวนการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2. พบกับผลิตภัณฑ์แนะนา “ปูอดั PFP ทำนสดอร่อยสุด” ทีป่ รับสูตรเอาใจกลุ่มเด็ก นักศึกษา และวัยทางาน
- PFP แครบบีช้ สี ขนาด 30 กรัม ปูอดั หอมชีส เต็มชิน้
- PFP ชีสซีแ่ ครบ ขนาด 80 กรัม ปูอดั เนื้อนุ่ม หอมชีส ชีสเยิม้
- PFP ไฮ-แครบ ขนาด 80 กรัม ปูอดั ไขมันต่า
โดยปรับปริมาณและขนาดแพคเกจจิง้ ให้เล็กลงเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในการพกพา สะดวก ฉีก
รับประทานได้เลย แพคเกจจิง้ ขนาดเล็กลงช่วยลดพลาสติก รักษาสิง่ แวดล้อม
3. พบกับ PFP เต้าหูป้ ลาเทสตีฟ้ ิ ต 200 กรัม เต้าหูป้ ลาไม่ผ่านการทอดผสมผักได้โปรตีนจากเนื้อปลาทะเล
และวิตามินจากผัก ได้สญ
ั ลักษณ์ รักษ์หวั ใจ มีฤทิ ธ์ตา้ นอนุมลู อิสระและต้านการอักเสบ
4. พบแบรนด์ PFP Gold แบรนด์สาหรับคนรักสุขภาพโดยแท้จริง ทีท่ าจากเนื้อปลาทะเลแท้เกรดส่งออก
ปราศจากผงชูรสและวัตถุกนั เสีย ใช้สจี ากธรรมชาติ
- PFP Gold ลูกชิน้ ปลาผสมเห็ดหอม ขนาด 300 กรัม เห็ดทีเ่ ป็ นแหล่งไฟเบอร์ชนั ้ ดี
- PFP Gold ทอดมันปลา ขนาด 300 กรัม ทีม่ เี ชฟคิดสูตรเครื่องแกงให้ การันตีความอร่อย ชิ้นใหญ่เต็มคา
- PFP Gold เต้าหูป้ ลา 200 กรัม เต้าหูป้ ลาผสมถัวเหลื
่ อง อร่อยได้โปรตีนคูณสองจากเนื้อปลาทะเล
และถัวเหลื
่ อง
- PFP Gold ลูกชิน้ ปลา แฮปปี้ เซ็ท 300 กรัม เมื่อลูกชิน้ 6 แบบ มารวมความอร่อยอยู่ในแพคเดียวกัน
ปาร์ตล้ี ูกชิ้นแบบสุขภาพดี
5. พบกับ โครงการ “พี.เอฟ.พี สร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ” สาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ โควิท-19
และผูท้ อ่ี ยากมีธุรกิจเป็ นของตัวเอง
6. พบกับ มุมDisplayเมนูอาหารสร้างอาชีพ โดยใช้วตั ถุดบิ ท้องถิน่ ของภาคเหนือและผลิตภัณฑ์ พีเอฟพี มา
ผสมผสานปรับให้สอดคล้องกับThemeงาน ภายใต้แนวคิด BCG Economy กับ Concept “ล้ำนนำมำหน้ ำร้ำน..จำก
พื้นบ้ำนสู่ร้ำนหรู” โดยนักศึกษามหาวิทยาเชียงใหม่และกลุ่มบริษทั พี.เอฟ.พี
กลุ่มบริษทั พี.เอฟ.พี ได้จบั มือร่วมกับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวิชาบทบาทของผูบ้ ริโภคในระบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารผ่านโจทย์จริงจากบริษทั เอกชน โดยเสนอผลิตภัณฑ์กบั
ผูบ้ ริโภคผ่านงานแสดงสินค้า พร้อมทดลองงานขาย และการตลาดจริงในบูธแสดงสินค้าของกลุ่มบริษทั พี.เอฟ.พี เพือ่
เพิม่ ประสบการณ์ทางตรงให้นกั ศึกษาได้เข้าใจในบทเรียนมากยิง่ ขึน้ และสามารถนาไปปรับใช้ในชีวติ การทางานจริงใน
อนาคตได้
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Highlight หน่วยงาน
พลังงำนบริ สทุ ธ์ จำกัด (มหำชน)
Innovation Highlight ภำยในงำน
การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน ตลอดจนนวัตกรรมแบตเตอรีแ่ ละยานยนต์ไฟฟ้ า รวม
ไปถึงสถานีอดั ประจุไฟฟ้ า ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็ น New S-Curve ตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ และสนับสนุนด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดมลพิษและภาวะโลกร้อนให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างแท้จริง”

คลัสเตอร์ไฟฟ้ ำอิ เล็กทรอนิ กส์และเครื่องปรับอำกำศ
Innovation Highlight ภำยในงำน
Smart Living Solutions และอุปกรณ์อจั ฉริยะทีผ่ ลิตในประเทศไทย
o ห้องความดันลบแบบ Modular Unit
o ตูเ้ ก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ Monitoring
o อุปกรณ์ Smart City & Smart Pole & Dashboard & Tele Med Mobile Kit
o Smart Air Conditioner :- ระบบ Dual Inverter Compressor ,ระบบ ECONAVI , ระบบ Smart Wifi
Inverterทีไ่ ด้ตรารับรอง MiT

คลัสเตอร์ผลิ ตภัณฑ์สขุ ภำพและควำมงำม
Innovation Highlight ภำยในงำน
นาเสนอนวัตกรรม “Bioactive Phytosterol Precursors”
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Highlight หน่วยงาน
สมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)
Innovation Highlight ภำยในงำน
Low Carbon Cement ‘ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก’ ช่วยลดโลกร้อน เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ให้กบั โลกของเรา
1. ประกำศเป้ ำหมำยใหม่ลดก๊ำซเรือนกระจก xx ตันCO2 ภำยในปี 20xx
2. พลังของการบูรณาการความร่วมมือนาสูค่ วามสาเร็จลดก๊าซเรือนกระจก 300,000 ตันCO2 ได้สาเร็จก่อนปี
เป้ าหมาย (2565)
เป็ นการสนับสนุนนโยบาย Thailand Carbon Neutrality & Net Zero แก้ปัญหาสภาพภูมอิ ากาศโลกอย่างยังยื
่ น
Info:
• การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็ นวาระสาคัญเร่งด่วนของโลก
• ทุกภาคส่วนต่างมีบทบาทสาคัญในการช่วยกันหาเเนวทาง เเละร่วมกันดาเนินการเพือ
่ ช่วยลดก๊าซเรือน
กระจก
• รวมทัง้ ภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยทีร
่ ่วมมือกับพันธมิตรกว่า 16 องค์กร ทัง้ ภาครัฐ
ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาชีพ และภาคการศึกษา โดยการสนับสนุนของ 5 กระทรวง
• เชิญชวนทุกท่านช่วยโลกลดก๊าซเรือนกระจก โดยร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

คลัสเตอร์พลังงำนที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม
Innovation Highlight ภำยในงำน
การซือ้ ขายคาร์บอนเครดิต

กลุ่มอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์
Innovation Highlight ภำยในงำน
เป็ นงานทีม่ บี ริษทั ชัน้ นา ผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออก มาจาหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทม่ี ดี ไี ซน์คุณภาพมาตรฐานส่งออก
รวมถึงการสร้างโอกาสให้มกี ารพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์โดยตรงจากผูผ้ ลิต
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Highlight หน่วยงาน
สำนักงำนส่งเสริ มวิ สำหกิ จขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว)
Innovation Highlight ภำยในงำน
1. SME Big Data
เพือ่ นาไปวิเคราะห์ในการวางแผนธุรกิจ แนวโน้มของตลาด เทรนด์ของธุรกิจ และแนวทางการเริม่
ธุรกิจใหม่ รวมทัง้ การนาข้อมูลมาจัดทาแผนการส่งเสริม SME ในด้านต่างๆ ซึง่ จะทาให้ SME ทีเ่ ข้ามาใช้
ฐานข้อมูลนี้ ยกระดับธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว
2. APPLICATION SME CONNEXT
สาหรับนาเสนอ ข่าวสาร กิจกรรม สิทธิประโยชน์ องค์ความรู้ และประเภทธุรกิจ เพือ่ ให้ SME ได้
ติดตามความเคลื่อนไหวทีน่ ่าสนใจในการประกอบธุรกิจของ SME ตามสโลแกนทีว่ ่า“ครบในคลิกเดียว เพือ่
SME” ซึง่ ผูป้ ระกอบการสามารถโหลดได้ทงั ้ Android และ iOS

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเปิ ดประเทศอย่างปลอดภัย
และสร้างความเชื่อมันในการเดิ
่
นทางท่องเทีย่ วในประเทศไทยแก่นกั ท่องเทีย่ ว ผ่านการนาเสนอภาพลักษณ์ใหม่ในยุค
วิถปี กติใหม่ (New Normal) ของสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพภายใต้มาตรฐาน SHA (Amazing
Thailand Safety & Health Administration) ซึง่ สอดรับกับการขับเคลื่อนประเทศสู่อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
ตามแนวความคิด BCG Economy Model พร้อมผลักดันผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั รางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย
(Thailand Tourism Award) ทีไ่ ด้มาตรฐาน “การท่องเทีย่ วสีขาว” ทีม่ ที งั ้ ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็ นธรรม และ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยถือเป็ นการต่อยอด สร้างคุณค่าและช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ ผ่านการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเป้ าหมายสาคัญของประเทศกับภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ซึง่ ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการเดินทางใช้จ่าย อัน
จะนาไปสูก่ ารสร้างงาน สร้างอาชีพ กระตุน้ เศรษฐกิจฐานราก ทาให้เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้สชู่ ุมชน
จึงอยากเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพลิกโฉมประเทศไทยเพือ่ ก้าวสูว่ ถิ ใี หม่ในทุกมิตดิ ว้ ยกัน
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Highlight หน่วยงาน
บริ ษทั สหพัฒนพิ บูล จำกัด (มหำชน)
ก้าวสูป่ ี ท่ี 80.. ของการจัดจาหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพให้ถงึ มือผูบ้ ริโภคในทุกช่องทาง
การขาย เพือ่ ความสะดวกสบายของผูบ้ ริโภคทุกคน
บริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมันพั
่ ฒนาสินค้า สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนอง
ไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา เพือ่ ส่งความสุขให้กบั คนไทยทุกครัวเรือน
ภายในงานจะได้พบกับ
•
•
•
•

ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) จาก 80 ปี จนถึงปั จจุบนั
การเปิ ดตัว 3 รสชาติใหม่ของผลิตภัณฑ์มาม่า พร้อมจัดจาหน่ายทีง่ านนี้เป็ นทีแ่ รก
ชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในของผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
ยกทัพสินค้าอุปโภคบริโภคมาจัดจาหน่ายในราคาพิเศษ ในรูปแบบไฮบริด ทัง้ ในรูปแบบการซือ้ ผ่านออนไลน์
และบูธจาหน่ายสินค้า โดยรองรับ QR Payment ของกลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างประเทศ
สาหรับธนาคารของสิงคโปร์, มาเลเซีย, ลาว, เขมร, อินโดนิเซียพร้อมทัง้ การส่งสินค้าทีซ่ อ้ื ให้ถงึ บ้านฟรี
(เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่)
• ร่วมเวที FTI FUTURE FORUM ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30-15.30 น. โดย คุณเวทิต โชควัฒนา
กรรมการผูอ้ านวยการ สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)

บริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd)
Innovation Highlight ภำยในงำน
นาเสนอเทคโนโลยีและโซลูชนั ทีน่ ามาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม อาทิ






Digital Transformation
Smart Retail
โซลูชนั ด้าน SeaPort, Mining, Vehicle Manufacturing)
Smart logistic
Predictive maintenance
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Highlight หน่วยงาน
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนและเคียงข้างทุกธุรกิจ โดยเสริมแกร่งผูป้ ระกอบการทุกกลุ่ม ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบีย้
พิเศษ เพือ่ เพิม่ สภาพคล่องให้กบั ธุรกิจ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพือ่ ตอบโจทย์ โดยนา
นวัตกรรมดิจทิ ลั มาเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ผูป้ ระกอบการ ตอกย้าความมุ่งมันตามพั
่
นธกิจ “เคียงข้างธุรกิจคุณ” โดย
เล็งเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่ ทีข่ บั เคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการให้ความสาคัญกับ สิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล รวมทัง้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญที่ ผูป้ ระกอบการต้อง
เตรียมพร้อม ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจแบบยังยื
่ น เพือ่ ให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตอย่างมันคง
่ โดยมีโซลู
ชันทางการเงินดังนี้
1. เสริมสภาพคล่อง เพิม่ ศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ (เช่น สินเชื่อเพือ่ สิง่ แวดล้อม และ/หรือ
สินเชื่อธุรกิจสาหรับผูป้ ระกอบการ)
• เงินกูเ้ พือ่ สิง่ แวดล้อม ภาคเอกชน – อัตราดอกเบีย้ เริม่ ต้น 2-3% ต่อปี * ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
• สินเชื่อธุรกิจเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม(Green Lending) - อัตราดอกเบีย้ เริม่ ต้น MLR -1.0%
ต่อปี * ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี * สามารถใช้ บสย. ค้าประกัน
• สินเชื่อ SME Robotics and Automation – เพิม่ ประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอตั โนมัติ วงเงินสูงสุด
80% ของเงินลงทุน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
• สินเชื่อฟื้ นฟู – อัตราดอกเบี้ยพิเศษที2่ % 2ปี แรก*
• สินเชื่อกรุงไทย SME รักกันยาวๆ – ดอกเบีย้ เริม่ ต้น 4%/ปี * วงเงินสูงสุด 100ล้านบาท ผ่อนนานถึง 10 ปี
• สินเชื่อKrungthai sSME Smart Shop – ผ่อนดี มีลด ไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ค้าประกัน(ให้ บสย.ค้าประกัน) ใช้คู่
กับแอปถุงเงิน หรือ บริการเครื่อง EDC
• สินเชื่อ SME สาหรับคู่คา้ ภาครัฐ – พิเศษ สาหรับคู่คา้ ทีจ่ ดั ซือ้ /จัดจ้างโครงการภาครัฐ เสริมสภาพคล่องให้
ธุรกิจด้วยอัตราดอกเบีย้ พิเศษ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ผ่อนได้นาน 7 ปี วงเงินหนังสือค้าประกันทัน
ได้ รับได้ใน 1 วัน
2. นวัตกรรมดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพธุรกิจ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการ รับเงินง่าย สะดวก ปลอดภัย
• Krungthai Business - ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มเพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการการเงินของธุรกิจได้งา่ ยๆไม่ว่าจะ
ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ ผ่านคอมพิวเตอร์ทช่ี ่วยให้การรับ จ่าย โอนเงิน บัญชีธุรกิจ เป็ นเรื่องง่าย อัปเดตทุก
บัญชีบนแดชบอร์ดเพือ่ ประหยัดเวลา รูท้ นั ทีทุกการเคลื่อนไหวได้ตลอด 24 ชัวโมง
่ บริการจ่ายเงินเดือนแบบ
หลายรายการผ่านระบบออนไลน์บริการโอนเงินต่างประเทศ บริการจัดการเช็ค เป็ นต้น
• บริการรับชาระเงินจาก แอปถุงเงิน (Open Loop) ตัวช่วยให้ผปู้ ระกอบการรับชาระสินค้าและบริการได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย โดยไม่ใช้เงินสด ไม่ตอ้ งกังลงเรื่องเงินทอน หรือ เครื่อง EDC ในเรทพิเศษ
*เงือ่ นไขเป็ นไปตามทีธ่ นาคารกาหนด

18 | P a g e

