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Highlight ของงาน  

FTI BCG Pavilion  
 

น ำเสนอภำยใตธ้มี  BCG for Modern Living in the Future ชีวิตวิถีใหม่ในโลกอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปิดโลก BCG กบัควำมกำ้วหน้ำของประเทศไทยในกำรพฒันำเศรษฐกจิ สูว่ถิชีวีติแบบ Now Normal ทีร่วมเอำภำค
เกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคชุมชนอยู่ร่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื นิทรรศกำร ชีวิตวิถีใหม่ในโลกอนาคต น ำเสนอให้
เหน็ หรอื SEE 

Smart AGRICULTURE    Eco FACTORY       Eco Living for Eco Life 

เริม่จำกทรพัยำกรต้นทาง ทีใ่ชเ้กษตรกรรมน ำทรพัยำกรจำกธรรมชำตมิำใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยใช้
ควำมกำ้วหน้ำของเทคโนโลย ีAGRI-TECH SHAPING THE FUTURE OF FARMING ทีเ่ป็นเทคโนโลยเีกษตร
เปลีย่นโลก สรำ้งควำมมัน่คงดำ้นอำหำร  
 

ดว้ยอุตสำหกรรมเพือ่กำรเกษตร รปูแบบกำรเพำะปลูกแนวตัง้ ควบคุมระบบดว้ยเทคโนโลย ีนวตักรรม สรำ้งควำม
แม่นย ำทำงกำรเกษตร เพิม่มลูค่ำสนิคำ้เกษตรใหม่ กำ้วสูอ่นำคตอย่ำงมัน่คง ยัง่ยนื ดว้ยเกษตรอุตสำหกรรม 
 

กำรน ำทรพัยำกรมำสูอุ่ตสำหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใน ระหว่างทาง ดว้ยนวตักรรมในอุตสำหกรรม (BCG 
Innovation) ทัง้ในแง่ของกำรผลติดว้ยเทคโนโลยสีะอำด กำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนอย่ำงคุม้ค่ำ กำรจดักำรมลพษิที่ด ี
กำรหมุนเวยีนของเสยีและพลงังำนกลบัมำใชใ้หม่ และกำรอยู่ร่วมกบัชุมชนโดยรอบ 
 

ปลายทาง เมื่ออตุสำหกรรมสง่ต่อสนิคำ้สูม่อืผูบ้รโิภค Eco-Life จงึเป็นวถิทีีต่อบรบัโจทย ์BCG ในชวีติประจ ำวนัได ้
โดยนิทรรศกำรน ำเสนอตวัอย่ำงกำรใชช้วีติในบำ้นบำ้นทีอ่อกแบบ modular circularity ทีใ่หค้วำมส ำคญักบัทีม่ำของ
วตัถุดบิทีย่ ัง่ยนื กำรเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม กำรจดักำรภำยหลงักำรใชง้ำนทีมุ่ง้เน้นกำรหมุนเวยีน
เพือ่ใชป้ระโยชน์ใหม่อกีครัง้ และกำรเพิม่มลูค่ำของผลติภณัฑห์รอืบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ (Upcycling) โดยกำรยกระดบั
เพือ่เพิม่มลูค่ำทำงเศรษฐกจิ  
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Highlight ของงาน  

การรบัรอง Made in Thailand (MiT) 
จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 

 
  กำรรบัรอง Made in Thailand เป็นกุญแจส ำคญัของกำรเขำ้สูก่ำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐั  
 จำกกำรผลกัดนัของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย น ำไปสู ่มต ิครม.ใหแ้กไ้ปประกำศกฎกระทรวง กำร
จดัซือ้จดัจำ้งพสัดุทีร่ฐัตอ้งกำรสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน พรอ้มออกแนวปฏบิตัจิดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัใหก้ ำหนดสนิคำ้ Made 
in Thailand ใน TOR  ก ำหนดใหห้น่วยงำนรฐัจดัซือ้จดัจำ้งสนิคำ้ทีผ่ลติในประเทศไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 60 โดยก ำหนดให้
สภำอุตสำหกรรมฯ เป็นหน่วยรบัรองสนิคำ้ Made in Thailand 
 

  ปัจจุบนัมผีูป้ระกอบกำรมำขึน้ทะเบยีนแลว้ 3,500 รำย, จ ำนวน 26,000 ผลติภณัฑ ์ โดยครอบคลุมในทุกกลุ่ม
อุตสำหกรรม โดยใน 5 ล ำดบัสงูสุดคอื อุปกรณ์งำนก่อสรำ้ง, ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส,์ เหลก็, ปนูซเีมนต,์ เครื่องปรบั
อำกำศ  และสำมำรถจ ำแนกตำมพืน้ทีข่ึน้ทะเบยีน 5 ล ำดบัสงูสุดคอื จงัหวดักรุงเทพฯ, สมุทรปรำกำร, สมุทรสำคร,
นครปฐม, ปทุมธำนี  
 

  สถานะการเข้าสู่การจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั: สำมำรถสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบกำรทีม่ำขึน้ทะเบยีน MiT เขำ้สู่
กำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัไดแ้ลว้คดิเป็นมลูค่ำกว่ำ 68,000 ลำ้นบำท 

  ประโยชน์ของกำรรบัรอง Made in Thailand นอกจำกโอกำสในกำรเขำ้สูก่ำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัแลว้ 
ยงัมปีระโยชน์อื่นๆ อกี อำท ิ 

• สนิคำ้ไดร้บัควำมน่ำเชื่อถอืมำกขึน้จำกคู่คำ้ / ผูบ้รโิภค 
• สรำ้งโอกำสในกำรขยำยกำรคำ้ไปยงัต่ำงประเทศทีน่ิยมสนิคำ้ไทยไดม้ำก มกีำรจดัท ำขอ้มลู

ประชำสมัพนัธไ์ปยงัคู่คำ้ต่ำงประเทศ ใหเ้ขำ้ใจในกำรรบัรองสนิคำ้ Made in Thailand ผ่ำนทำงทตู
พำณิชย ์รวมถงึกจิกรรมอื่นๆ ของ ส.อ.ท. ทีเ่กีย่วกบักำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 

นอกจำกนี้ สภำอุตสำหกรรมฯ ยงัก ำลงัผลกัดนัประโยชน์รปูแบบธุรกจิกบัธุรกจิ (B2B) และธุรกจิกบัผูบ้รโิภค (B2C)  
• ไม่ว่ำจะเป็นกบักลุ่มเซน็ทรลัทีร่่วมสง่เสรมิน ำ supplier มำขึน้ทะเบยีน MiT  
• กำรสง่เสรมิกำรบรโิภคร่วมกบั สสว.และ Shopee ทีน่ ำสนิคำ้ MiT ขึน้บนแพลตฟอรม์ 
• กำรจดัท ำ Made in Thailand Pavilion ในงำน FTI Expo 2022 จ.เชยีงใหม่ ทีจ่ะเปิดโอกำสใหส้นิคำ้ที่

ไดร้บักำรรบัรองไปน ำเสนอในงำน 
 
  ขอเชญิชวนสมำชกิมำขึน้ทะเบยีนขอกำรรบัรอง Made in Thailand เพือ่ประโยชน์ของสมำชกิทุกท่ำน เพือ่
เพิม่โอกำสในกำรแข่งขนัทำงธุรกจิทัง้ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยสำมำรถขึน้ทะเบยีนไดท้ี ่www.mit.or.th  
หรอืสอบถำมไดท้ีโ่ทรศพัท ์02-345-1100 หรอืทำง Line Official : @mitofficial หรอื Call center 1453 
 
  

http://www.mit.or.th/
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Highlight ของงาน  

กำรเตรียมควำมพร้อมของจงัหวดัเชียงใหม่ในกำรเป็นเจ้ำภำพ 

 

  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ไดป้ระสานกบัจงัหวดัเชยีงใหม่ รวมถงึ หน่วยงาน สมาคม ในพืน้ทีภ่ายใต้
ความร่วมมอืของหน่วยงานภาคเอกชน กกร.และองคก์รเครอืข่าย ในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบักจิกรรมที่จะ
เกดิขึน้ภายใตง้าน FTI EXPO 2022  โดยทุกภาคสว่นยนิดใีหค้วามร่วมมอืสนับสนุนทุกกจิกรรม โดยเฉพาะการจดัเตรยีม
เรื่อง 1. โรงแรมทีพ่กั  2. ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่   3. ร้านอาหาร  4. สปาและนวดแผนไทย  5. โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวส าหรบัผูม้าร่วมงาน  6.แหล่งช้อปป้ิง   โดยผู้มาร่วมงาน FTI EXPO 2022  จะได้รบับรกิารพเิศษในราคาสุด
พเิศษจากผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว  
 

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัวดิยงัคงด าเนินอยู่ แต่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยงัคงต้องมกีาร
ขบัเคลื่อนเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถประคบัประคองธุรกจิใหอ้ยู่รอดและลดปัญหาการเลกิจา้งพนักงานใหน้้อยที่สุด 
ดงันัน้จึงต้องมกีารสร้างการรบัรู้ให้เกิดขึ้นกบัประชาชนว่าเศรษฐกจิและโควดิจะต้องด าเนินไปแบบสมดุลย์และส่ง
ผลกระทบต่อการใช้ชีวติของประชาขนให้น้อยที่สุด งาน FTI EXPO 2022 ที่จดัขึ้นในระหว่างวนัที่ 2-6กุมภาพนัธ์ 
2564 ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จงัหวดัเชยีงใหม่ นบัเป็นงาน
ใหญ่ระดบัประเทศงานแรกทีจ่ดัในภูมภิาคทีจ่ะช่วยฟ้ืนฟูภาคอุตสาหกรรมหลงัสถานการณ์แพร่ระบาดโควดิ-19  ซึง่จะ
ท าใหผู้ป้ระกอบการไดม้ชี่องทางการตลาดทีส่ามารถเชื่อมต่อกบัลูกค้า ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกจิเดนิหน้าไป
ไดอ้ย่างเรว็ทีสุ่ด ขณะเดยีวกนัยงัเป็นการเพิม่ช่องทางในระบายสนิคา้ และเพิม่สภาพคล่องในการด าเนินธุรกจิและการ
จ้างงานได้ นอกจากนี้ยงักระตุ้นให้เกิดก าลงัซื้อของประชาชนในภูมภิาคที่จะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ทุกภาคส่วนของจงัหวดัเชยีงใหม่ ทัง้หน่วยงานภาครฐั เอกชน สมาคม องคก์รต่างๆ ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญั
ของการจดังานในครัง้นี้ 

 

กิจกรรมภำยในงำน (ส่วนของภำคเหนือรบัผิดชอบ)  
1. โซน Northern Thailand Food Valley  เป็นการน าเสนอศกัยภาพของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

อาหารและเกษตรแปรรปูในภาคเหนือทีส่ามารถพฒันาสนิคา้ดว้ยนวตักรรมทีม่คีวามโดดเด่นและ
สรา้งมลูค่าเพิม่เช่น สวนผกัโอก้ะจู๋ / เนื้อจากพชืของบรษิทันิธฟิู้ดส ์จ ากดั / บรรจุภณัฑจ์ากธรรมชาติ
ของ บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) /   เเป้งเมลด็มะขาม  
เวเนกา้มะขาม เครื่องส าอางจากมะขาม ของบรษิทั ไนน์ เเทมมะรนิด ์จ ากดั / ชาออรแ์กนิค สุวริุฬห ์
ชาไทย / บ๊วยแผ่นจาก บรษิทั ชวี ่เฉวยีน ฟูดส ์จ ากดั  และกลุ่มฟู้ดทรคั จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2. โซน Lanna Expo  เป็นเวทกีารคา้ทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนและนกัธุรกจิทีส่นใจไดเ้ขา้ถงึผลติภณัฑ์
ทอ้งถิน่ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ทีไ่ดค้ดัสรรผลติภณัฑท์ีโ่ดดเด่นจากผูป้ระกอบการ SME 
ทีไ่ดร้บัการคดัสรร  จากกลุ่มอาหารเกษตรแปรรูป  สนิคา้ไลฟ์สไตล ์แฟชัน่และสิง่ทอ ของฝากของที่
ระลกึ รวมถงึการน าเสนอผลงานการสบืสานภูมปัิญญาลา้นนาทีส่ะทอ้นอตัลกัษณ์อาทิ การจดัแสดง
เครื่องจกัสาน, การสาธติการลงสรี่มกระดาษสา,การจดัแสดงเครื่องเงนิแห่งเมอืงลา้นนา,การจดัแสดง
โคมลา้นนา  
 

   นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมพเิศษทีจ่ะเกดิขึน้ในงาน คอืการเยีย่มชมโรงงานของผู้ประกอบการในภาคเหนืออกีดว้ย 
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Highlight หนว่ยงาน 

สถำบนัรหสัสำกล (GS1 Thailand) สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
ร่วมจดังำน FTI Expo 2022 เพ่ือมุ่งยกระดบัมำตรฐำนบำรโ์ค้ดของสินค้ำสู่สำกล 

 

สถาบนัรหสัสากล หรอื GS1 Thailand เป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไร อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย มภีารกจิหลกัในการเป็นนายทะเบยีนออกเลขหมายบารโ์คด้มาตรฐานสากล GS1 ประจ าประเทศไทย ท าหน้าที่
ในการสนบัสนุน สง่เสรมิ และพฒันาการประยุกตใ์ชบ้ารโ์คด้มาตรฐานสากล GS1 ในระบบซพัพลายเชนและโลจสิตกิส์
ตลอดจนระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้าในภาคอุตสาหกรรมไทยให้มปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น พร้อมเผยแพร่
ความรู้ และน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้แก่สมาชิกโดยมีเป้าหมายเพื่อขบัเคลื่อนภาคธุรกิจไทยด้วย
เทคโนโลยขีัน้สูงตามแนวทางมาตรฐานของ GS1 เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 
และเพิม่ประสทิธภิาพการแขง่ขนัในตลาดโลก 

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน FTI Expo 2022 จัดโดย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที ่2-6 กุมภาพนัธ์ 2565 ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิค้านานาชาต ิจงัหวดั
เชยีงใหม่ โดยสถาบนัฯ มพีืน้ทีจ่ดัแสดงภายในบูธกว่า 135 ตารางเมตร จงึไดว้างแนวคดิหลกัในการจดักจิกรรมต่างๆ 
ภายในบูธให้ครอบคลุมประวตักิารใช้บาร์โค้ดในการขายสนิค้าและการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล GS1 เพื่อ
สง่เสรมิความปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้รโิภค พรอ้มสนบัสนุนและช่วยโปรโมทสนิคา้ใหแ้ก่สมาชกิบารโ์คด้ในประเทศไทย ดงันี้ 

 

1. จดัแสดงสินค้ำ GS1 Thailand Marketplace ภำยใต้แคมเปญ #สินค้ำดีมีบำรโ์ค้ด 
ภายในบูธจดัเป็นโซนจดัแสดงสนิคา้ตวัอย่างของสมาชกิบารโ์คด้ GS1 Thailand จาก 5 ภูมภิาค ทีม่เีลขหมาย

บาร์โค้ด GS1 ถูกต้อง เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าดังกล่าวให้เป็นที่รู้จ ักตลอดการจัดงาน 
(ประชาสมัพนัธ์ ฟร!ี ไม่มคี่าใช้จ่าย) ซึ่งผู้ที่สนใจที่เข้าเยี่ยมชมงานสามารถสแกน QR Codeและสัง่ซื้อสนิค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของสมาชกิต่อไป  

 

2. จดักิจกรรมให้ควำมรู้และแบ่งปันประสบกำรณ์จำกสมำชิกและผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีโซลูชัน่ท่ีเป็นพำรท์
เนอรข์องสถำบนัฯ 

ทางสถาบันฯ จัดเวทีกลางภายในบริเวณบูธ เพื่อสร้างเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูล
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกบาร์โค้ดและผู้ให้บรกิารเทคโนโลยโีซลูชัน่ (Solution Provider) ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ
สถาบนัฯ รวมถงึหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ โดยเน้นการใหค้วามรูด้า้นการน าบรกิารหรอืเทคโนโลยโีซลูชัน่ทีท่นัสมยั
ไปปรบัใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อมุ่งส่งเสริมด้าน Productivity ในการด าเนินงานทางธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน 
นอกจากนี้ยงัครอบคลุมทัง้การใชง้านมาตรฐานสากล GS1 บารโ์คด้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อกีดว้ย 

 

3. น ำเสนอเทคโนโลยีบำรโ์ค้ด 2 มิติ ท่ีช่วยส่งเสริมควำมปลอดภยัให้แก่ผู้บริโภค ณ จดุขำยสินค้ำ (POS) 
จดัแสดงสนิคา้ทีม่กีารประยุกต์ใชบ้ารโ์คด้ 2 มติ ิซึ่งเป็นบารโ์คด้ขนาดเลก็ทีส่ามารถรองรบัขอ้มูลจ านวนมาก 

เช่น  หมายเลข Batch / Lot หมายเลขซีเรยีล วนัที่ควรบรโิภคก่อน วนัหมดอายุ โดยเป็นขอ้มูลที่จ าเป็นส าหรบัการ
ตรวจสอบย้อนกลบัที่มาของสนิค้า ช่วยในเรื่องของความปลอดภยัสนิค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคใน
ปัจจุบนัและอนาคต พร้อมให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกบัประโยชน์จากการสแกนบาร์โค้ดดงักล่าว ณ จุดขายสนิค้า 
(POS) ภายในบูธ รวมถึงน าเสนอการตรวจสอบข้อมูลสินค้าผ่านการสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภันฑ์ เป็นเทคโนโลยี
บารโ์คด้ทีช่่วยสง่เสรมิความปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้รโิภค  
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Highlight หนว่ยงาน 

เอสซีจี (SCG) 
 

  หลงัจากประกาศจุดยนืทีจ่ะเดนิหน้าแกว้กิฤตครัง้ใหญ่ของโลก ทีก่ าลงัเผชญิกบัสภาพอากาศแปรปรวน 
ทรพัยากรขาดแคลน และความเหลื่อมล ้าในสงัคม ดว้ยการด าเนินธุรกจิตามแนวคดิ ESG (Environmental, Social, 
Governance) ในงาน “ESG Pathway เริม่ดว้ยกนั เพือ่เรา เพือ่โลก” แลว้ เอสซีจีก็พรอ้มจะขบัเคลื่อน “ESG” ออกไป
ในวงกวา้ง โดยมกีลไกส าคญัคอื การชกัชวนทุกภาคสว่นมาร่วมมอืขบัเคลื่อนไปดว้ยกนั   
 

  ESG เป็นกรอบการพฒันาดว้ยมาตรฐานการด าเนินธุรกจิระดบัโลก ทีส่อดคลอ้งกบั BCG Economy ดว้ย
เป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทีไ่ม่เพยีงมุ่งยกระดบัเศรษฐกจิของประเทศสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื แต่ยงัมุ่งแก้
วกิฤตใหญ่ทีโ่ลกก าลงัเผชญิอยู่ ทัง้สภาพอากาศแปรปรวน ทรพัยากรขาดแคลน และความเหลื่อมล ้าในสงัคม   
 

  เอสซจีไีดว้างแนวทาง ESG 4Plus เพือ่กูว้กิฤต สรา้งโลกทีย่ ัง่ยนื ไดแ้ก่  
1. มุ่ง Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศูนยใ์นปี 2050 
2. Go Green เพิม่นวตักรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ใหเ้รารกัษ์โลกไปดว้ยกนั 
3. Lean เหลื่อมล ้า พฒันาทกัษะอาชพีใหชุ้มชนและ SMEs  
4. ย ้าร่วมมอื ขบัเคลื่อน ESG ร่วมกนักบัหน่วยงานระดบัประเทศ อาเซยีน และในระดบัโลก 
5. Plus ความเป็นธรรม โปร่งใส ในทุกการด าเนินงาน  

 

   หนึ่งในแนวทางของ ESG 4Plus คอื “ย ้าร่วมมอื” เอสซจีจีงึพรอ้มผนึกก าลงักบัสภาอุตสาหกรรม ภาครฐั และ
ภาคเอกชน ในงาน FTI Expo เพือ่น าเรื่อง ESG มาเสรมิสรา้งความเขา้ใจ และท าใหเ้กดิพลงัความร่วมมอืทีจ่ะ
ขบัเคลื่อนไปดว้ยกนั โดยจะน านวตักรรม โครงการต่างๆ ทีเ่ป็นตวัอย่างของการด าเนินธุรกจิตามแนวทาง ESG มาจดั
แสดง อาท ิSCG Green Choice สนิคา้และบรกิารทีช่่วยประหยดัพลงังาน ลดโลกรอ้น ประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสง่เสรมิสุขอนามยัทีด่ ีSCG Green Polymer นวตักรรมรไีซเคลิพลาสตกิใชแ้ลว้ใหก้ลบัมาใชง้านไดอ้กี  SCG 
Solar Roof Solution ช่วยประหยดัไฟ ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  EV Solution Platform บรกิารและโซลูชนัครบ
วงจรเพือ่การใชย้านยนตไ์ฟฟ้า  CPAC Green Solution เทคโนโลยทีีช่่วยลดวสัดุเหลอืทิง้จากการก่อสรา้ง 
Recyclable Packaging นวตักรรมบรรจุภณัฑท์ีอ่อกแบบใหน้ ากลบัมารไีซเคลิได ้Fest Chill นวตักรรมบรรจุภณัฑ์
อาหารปลอดภยั ย่อยสลายได ้รวมถงึโครงการพฒันาทกัษะอาชพีต่างๆ ทีช่่วยลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม เช่น 
โครงการพลงัชุมชน โรงเรยีนทกัษะพพิฒัน์ ควิช่าง และ Learn to Earn โดยมลูนิธเิอสซจี ีเป็นตน้ 
 

  ซึง่นอกจากกลุ่มพนัธมติรของสภาอุตสาหกรรม ทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศแลว้ ยงั
เป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะไดเ้ผยแพร่แนวคดิ และชกัชวนกลุ่มนิสติ นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปทีม่าร่วมชมงาน ใหม้าร่วม
ขบัเคลื่อนไปดว้ยกนั   
  เอสซจีเีชื่อว่า ดว้ยความมุ่งมัน่และเป้าหมายร่วมกนัในการสรา้งความยัง่ยนืใหส้ิง่แวดลอ้ม และสงัคม ดว้ย
ความเป็นธรรม โปร่งใส จะช่วยสรา้งโลกทีย่ ัง่ยนื เพือ่สง่ต่อใหค้นรุ่นต่อไป   
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SYNNEX ร่วมโชวน์วตักรรมคอนเซป็ต์ IT Ecosystem ในงำน FTI Expo 2022 
เช่ือมเทคโนโลยีสดุล ำ้ของกำรท ำงำนและไลฟ์สไตลย์คุดิจิตอล 

 

ซินเน็คฯ น ำไฮไลท์คอนเซป็ต์ IT Ecosystem นวตักรรมเช่ือมโยงเทคโนโลยีล ำ้สมยัในกำรท ำงำนและ 
ไลฟ์สไตลย์ุคดิจิตอลร่วมโชว ์ในงำน FTI Expo 2022 พร้อมเดินหน้ำสนับสนุนและผลกัดนัวงกำรอีสปอรต์ไทย
สู่ระดบัสำกล จดักำรแข่งขนักีฬำอีสปอรต์ระดบัอดุมศีกษำเป็นซีซัน่ท่ี 2 ชิงรำงวลัมูลค่ำรวมกว่ำ 200,000 บำท 
ท่ีจะจดัขึ้นระหว่ำงวนัท่ี 2 - 6 ก.พ. 2565 ณ ศนูยป์ระชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ    จ.เชียงใหม่ 

 
นำงสำวสุธิดำ มงคลสุธี ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.ซนิเน็ค (ประเทศไทย) ร่วมขบัเคลื่อนวงการ

อุตสาหกรรมประเทศไทย ในงาน “FTI Expo Expo 2022” ในฐานะดสิทรบิวิเตอรผ์ูน้ าดา้นไอทอีโีคซสิเตม็             
น านวตักรรมโซลูชนั และสนิคา้เทคโนโลยชีัน้น าระดบัโลกกว่า 70 แบรนด ์พรอ้มบรกิารหลงัการขายครบวงจร      
ร่วมจดัแสดงในคอนเซป็ต ์“IT Ecosystem”  ไม่ว่าจะเป็นการท างานผ่านวดิโีอคอนเฟอเรนซ ์การเรยีนออนไลน์   การ
ตดิต่อสือ่สาร  ท ากจิกรรมต่างๆ รวมถงึการแชรข์อ้มลูและประสบการณ์ร่วมกนัจากทุกมุมโลกเพยีงปลายนิ้วสมัผสั  
พรอ้มเดนิหน้าสนบัสนุนวงการกฬีาอสีปอรต์ไทยสูร่ะดบัสากล โดยเตรยีมจดัการแข่งขนักฬีาอสีปอรต์ระดบัอุดมศกึษา
เป็นซซีัน่ที ่2 หลงัจากทมีซซีัน่แรกประสบความส าเร็จอย่างสงู โดยไดร้บัคดัเลอืกเป็นตวัแทนประเทศไทย ไปร่วม
แขง่ขนัในเวทรีะดบัสากล และควา้แชมป์โลกมาแลว้ 

 
ไฮไลทใ์นงาน ไม่ว่าจะเป็น ไวทบ์อรด์อจัฉรยิะ HUAWEI IdeaHub Series โซลูชนัการประชุมทางวดิโีอ และ

การศกึษาแห่งอนาคต แชรข์อ้มลูจากทุกมุมโลกร่วมกนัไดแ้บบเรยีลไทม ์และยงัมนีวตักรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม, 
Microsoft HoloLens 2 แว่นตำ Mixed Reality ทีส่ามารถโตต้อบกบัภาพโฮโลแกรมไดอ้ย่างสมจรงิ เหมาะส าหรบั
อุตสาหกรรมการผลติ การดูแลสุขภาพ และการศกึษา เช่น การฝึกซอ้มใชง้านอุปกรณ์การผ่าตดั     การฝึกบนิใน
วงการอากาศยาน การดรูายงาน Power BI ในสถานทีจ่รงิ ไปจนถงึการสรา้ง Avatar เพือ่ไปโตต้อบกนัในโลกเสมอืน
จรงิ และร่วมสง่เสรมิสนิคา้ไทยผ่านคอมพวิเตอร ์LEMEL พีซี House Bran ท่ีได้รบัเครื่องหมำย Made In Thailand 
ซึง่เป็นเครื่องคอมพวิเตอรป์ระกอบตามสเปคของผูซ้ือ้ บนอุปกรณ์ชิน้สว่นทีไ่ดร้บัมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัโลก 

 
ส ำหรบักำรจดัแข่งขนักีฬำอีสปอรต์ระดบัอดุมศึกษำ “Synnex Gaming & Esport” ซีซัน่ 2 จะเปิดรบัสมคัร

ในเดือนมกรำคม 2565 และแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศในงำน FYI Expo 2022 ชิงรำงวลัรวมมูลค่ำกว่ำ 200,000 บำท 
ติดตำมรำยละเอียดได้ท่ี https://www.facebook.com/Synnexthailand และ Line OA @Synnexthailand หรือ
คลิก https://bit.ly/2YDsKH1 สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทำง Synnex Care 1251 
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กลุ่ม ปตท. (PTT Group) 
 

  กลุ่ม ปตท. ยนิดอีย่างยิง่ทีจ่ะมโีอกาสไดแ้นะน าทุกๆ ท่านโดยเฉพาะชาวเหนือและเมอืงเชยีงใหม่ ใหไ้ดรู้จ้กั
กบักลุ่ม ปตท. ภายใตว้สิยัทศัน์ powering life with future energy and beyond ขบัเคลื่อนทุกชวีติดว้ยพลงัแห่ง
อนาคต 
 
  เราพรอ้มทีจ่ะเป็นพลงัร่วมในการกา้วเดนิไปสู่อนาคตทีส่ดใสร่วมกนั ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม โดยภายในงานทุกท่านจะไดเ้ปิดประสบการณ์กบันิทรรศการภายใตธ้มี Journey to the Green Future 
and Beyond ทีน่ าพาไปพบกบัความก้าวหน้าของธุรกจิดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าแบบครบวงจร อาท ิการพฒันายานยนต์ไฟฟ้า  
สถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า (EV Charging Station) การใหบ้รกิารดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าผ่านดจิทิลัแพลตฟอรม์ EVMe 
และสถานีสลบัแบตเตอรีม่อเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้า swap & go ทีพ่รอ้มขบัเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า
สมยัใหม่ สง่เสรมิภาคการผลติและเศรษฐกจิของประเทศ พรอ้มดนัไทยสูส่งัคม Low Carbon และการเป็นศูนยก์ลาง
ยานยนตไ์ฟฟ้าแห่งอนาคตเตม็รูปแบบ  รวมทัง้การน าเสนอนวตักรรมทีเ่กดิจากการน า Bio หรอื Green มาใชป้ระโยชน์ 
อาท ิCoffee Chaff ผลติภณัฑจ์ากเยื่อกาแฟ,  Bio-Cellulose Composite  นวตักรรมวสัดุปิดแผลชนิดเสน้ใยนานโน
เซลลูโลส, Hawa an air quality monitor เครื่องวดัค่าฝุ่ น PM 2.5 วสัดุท าจาก recycle plastic ผสมใบออ้ย ซึง่ช่วยลด
การเผาใบออ้ยทีเ่ป็นแหล่งก าเนินของฝุ่ นละอองและลดปรมิาณการใชพ้ลาสตกิใหม่ ตลอดจนการน าพลงังานความเยน็
ทีเ่หลอืจากการเปลีย่นสถานะ LNG มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในรูปแบบ Circular Economy  
 
แลว้ยงัมาร่วมสนุกลุน้รบังรางวลักบัพีก่อ็ตจไิดท้ีเ่วทกีลาง สามเวลา 

o วนัที ่2 ก.พ. เวลา 14.15 น. 
o วนัที ่2 ก.พ. เวลา 16.30 น. 
o วนัที ่3 ก.พ. เวลา 15.00 น.  

 
ห้ำมพลำดเดด็ขำด! 
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Highlight หนว่ยงาน 

บริษทั พี.เอฟ.พี เทรดด้ิง จ ำกดั 
 

  1. พบกบัความหลากหลายของผลติภณัฑ ์PFP ผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปูแบบครบวงจรทีท่ าจากเนื้อปลา
ทะเลแทเ้กรดพรเีมีย่ม โปรตนีสงู ไขมนัต ่า ปราศจากวตัถุกนัเสยี ใชส้ธีรรมชาต ิและผ่านกระบวนการผลติภายใต้
มาตรฐานสากลและกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

  2. พบกบัผลติภณัฑแ์นะน า “ปอูดั PFP ทำนสดอร่อยสุด” ทีป่รบัสตูรเอาใจกลุ่มเดก็ นักศกึษา และวยัท างาน 
  -      PFP แครบบีช้สี ขนาด 30 กรมั ปอูดัหอมชสี เตม็ชิน้   
  -      PFP ชสีซีแ่ครบ ขนาด 80 กรมั ปอูดัเนื้อนุ่ม หอมชสี ชสีเยิม้  
  -      PFP ไฮ-แครบ ขนาด 80 กรมั ปอูดัไขมนัต ่า  

โดยปรบัปรมิาณและขนาดแพคเกจจิง้ใหเ้ลก็ลงเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการพกพา สะดวก ฉีก
รบัประทานไดเ้ลย แพคเกจจิง้ขนาดเลก็ลงช่วยลดพลาสตกิ รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 

  3. พบกบั PFP เตา้หูป้ลาเทสตีฟิ้ต 200 กรมั เตา้หูป้ลาไม่ผ่านการทอดผสมผกัไดโ้ปรตนีจากเนื้อปลาทะเล
และวติามนิจากผกั ไดส้ญัลกัษณ์ รกัษ์หวัใจ มฤีทิธต์า้นอนุมลูอสิระและตา้นการอกัเสบ 
 

  4. พบแบรนด ์PFP Gold แบรนดส์ าหรบัคนรกัสุขภาพโดยแทจ้รงิ  ทีท่ าจากเนื้อปลาทะเลแทเ้กรดสง่ออก 
ปราศจากผงชรูสและวตัถุกนัเสยี ใชส้จีากธรรมชาติ 

   -      PFP Gold ลูกชิน้ปลาผสมเหด็หอม ขนาด 300 กรมั เหด็ทีเ่ป็นแหล่งไฟเบอรช์ัน้ด ี 
   -      PFP Gold ทอดมนัปลา ขนาด 300 กรมั ทีม่เีชฟคดิสตูรเครื่องแกงให ้การนัตคีวามอร่อย ชิ้นใหญ่เตม็ค า  
   -      PFP Gold เตา้หูป้ลา 200 กรมั เตา้หูป้ลาผสมถัว่เหลอืง อร่อยไดโ้ปรตนีคณูสองจากเนื้อปลาทะเล
และถัว่เหลอืง  
   -      PFP Gold ลูกชิน้ปลา แฮปป้ีเซท็ 300 กรมั เมื่อลูกชิน้ 6 แบบ มารวมความอร่อยอยู่ในแพคเดยีวกนั 
ปารต์ีลู้กชิ้นแบบสุขภาพด ี

 

  5. พบกบั โครงการ “พี.เอฟ.พี สร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ” ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ โควทิ-19
และผูท้ีอ่ยากมธีุรกจิเป็นของตวัเอง 
 

6. พบกบั มุมDisplayเมนูอาหารสรา้งอาชพี โดยใชว้ตัถุดบิทอ้งถิน่ของภาคเหนือและผลติภณัฑ ์พเีอฟพ ีมา
ผสมผสานปรบัใหส้อดคลอ้งกบัThemeงาน ภายใตแ้นวคดิ BCG Economy กบั Concept “ล้ำนนำมำหน้ำร้ำน..จำก
พื้นบ้ำนสู่ร้ำนหร”ู  โดยนกัศกึษามหาวทิยาเชยีงใหม่และกลุ่มบรษิทั พ.ีเอฟ.พ ี 
 

          กลุ่มบรษิทั พ.ีเอฟ.พ ีไดจ้บัมอืร่วมกบัสถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เปิดโอกาสใหน้กัศกึษา
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารพฒันาผลติภณัฑ ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวชิาบทบาทของผูบ้รโิภคในระบบการพฒันา
ผลติภณัฑ ์เขา้ร่วมกจิกรรมคดิคน้ผลติภณัฑน์วตักรรมอาหารผ่านโจทยจ์รงิจากบรษิทัเอกชน โดยเสนอผลติภณัฑก์บั
ผูบ้รโิภคผ่านงานแสดงสนิคา้ พรอ้มทดลองงานขาย และการตลาดจรงิในบูธแสดงสนิคา้ของกลุ่มบรษิทั พ.ีเอฟ.พ ีเพือ่
เพิม่ประสบการณ์ทางตรงใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ใจในบทเรยีนมากยิง่ขึน้และสามารถน าไปปรบัใชใ้นชวีติการท างานจรงิใน
อนาคตได ้
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Highlight หนว่ยงาน 

พลงังำนบริสทุธ ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

Innovation Highlight ภำยในงำน 
 
  การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานสะอาด และพลงังานทดแทน ตลอดจนนวตักรรมแบตเตอรีแ่ละยานยนตไ์ฟฟ้า รวม

ไปถงึสถานีอดัประจุไฟฟ้า  ซึ่งช่วยเสรมิศกัยภาพของอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าที่เป็น New S-Curve ตาม

ยทุธศาสตรข์องประเทศ และสนบัสนนุดา้นความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดมลพิษและภาวะโลกรอ้นใหบ้รรลุ

เปา้หมายอย่างแทจ้รงิ” 

 
 

คลสัเตอรไ์ฟฟ้ำอิเลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องปรบัอำกำศ 
 

Innovation Highlight ภำยในงำน 
Smart Living Solutions และอุปกรณ์อจัฉรยิะทีผ่ลติในประเทศไทย 
o หอ้งความดนัลบแบบ Modular Unit 
o ตูเ้กบ็วคัซนีพรอ้มอุปกรณ์ 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 

Inverterทีไ่ดต้รารบัรอง MiT 
 

 
 

คลสัเตอรผ์ลิตภณัฑส์ขุภำพและควำมงำม 

 

Innovation Highlight ภำยในงำน 
 
  น าเสนอนวตักรรม “Bioactive Phytosterol Precursors” 
 

  



15 | P a g e  
 

Highlight หนว่ยงาน 

สมำคมอตุสำหกรรมปนูซีเมนต์ไทย (TCMA) 
 

Innovation Highlight ภำยในงำน 
 
Low Carbon Cement ‘ปนูซเีมนตไ์ฮดรอลกิ’ ช่วยลดโลกรอ้น เปรยีบเสมอืนการปลูกตน้ไมใ้หก้บัโลกของเรา 
1.  ประกำศเป้ำหมำยใหม่ลดกำ๊ซเรือนกระจก xx ตนัCO2 ภำยในปี 20xx  
2. พลงัของการบูรณาการความร่วมมอืน าสูค่วามส าเรจ็ลดก๊าซเรอืนกระจก 300,000 ตนัCO2 ไดส้ าเรจ็ก่อนปี
เป้าหมาย (2565) 

  เป็นการสนับสนุนนโยบาย Thailand Carbon Neutrality & Net Zero แกปั้ญหาสภาพภูมอิากาศโลกอย่างยัง่ยนื 
  

Info:  
• การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นวาระส าคญัเร่งด่วนของโลก 
• ทุกภาคสว่นต่างมบีทบาทส าคญัในการช่วยกนัหาเเนวทาง เเละร่วมกนัด าเนินการเพือ่ช่วยลดก๊าซเรอืน

กระจก 
• รวมทัง้ภาคอุตสาหกรรมปูนซเีมนตข์องไทยทีร่่วมมอืกบัพนัธมติรกว่า 16 องคก์ร ทัง้ภาครฐั 

ภาคอุตสาหกรรม ภาควชิาชพี และภาคการศกึษา โดยการสนับสนุนของ 5 กระทรวง 
• เชญิชวนทุกท่านช่วยโลกลดก๊าซเรอืนกระจก โดยร่วมกนัขบัเคลื่อนสง่เสรมิการใชปู้นซเีมนตไ์ฮดรอลกิ  

 
 

คลสัเตอรพ์ลงังำนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 

Innovation Highlight ภำยในงำน 
 
  การซือ้ขายคารบ์อนเครดติ 
 

 

กลุ่มอตุสำหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์
 

Innovation Highlight ภำยในงำน 
 
  เป็นงานทีม่บีรษิทัชัน้น า ผูผ้ลติและผูส้ง่ออก มาจ าหน่ายสนิคา้เฟอรน์ิเจอรท์ีม่ดีไีซน์คุณภาพมาตรฐานสง่ออก 
รวมถงึการสรา้งโอกาสใหม้กีารพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์โดยตรงจากผูผ้ลติ 
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Highlight หนว่ยงาน 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว) 
 

Innovation Highlight ภำยในงำน 
 
1. SME Big Data 

เพือ่น าไปวเิคราะหใ์นการวางแผนธุรกจิ แนวโน้มของตลาด เทรนดข์องธุรกจิ และแนวทางการเริม่
ธุรกจิใหม่ รวมทัง้การน าขอ้มลูมาจดัท าแผนการสง่เสรมิ SME ในดา้นต่างๆ ซึง่จะท าให ้ SME ทีเ่ขา้มาใช้
ฐานขอ้มลูนี้ ยกระดบัธุรกจิใหเ้ตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 
2. APPLICATION SME CONNEXT 

ส าหรบัน าเสนอ ขา่วสาร กจิกรรม สทิธปิระโยชน์ องคค์วามรู ้ และประเภทธุรกจิ เพือ่ให ้ SME ได้
ตดิตามความเคลื่อนไหวทีน่่าสนใจในการประกอบธุรกจิของ SME ตามสโลแกนทีว่่า“ครบในคลกิเดยีว เพือ่ 
SME” ซึง่ผูป้ระกอบการสามารถโหลดไดท้ัง้ Android และ iOS 

 
 
 

กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 

   การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมสนับสนุนนโยบายของรฐับาลในการเปิดประเทศอย่างปลอดภยั 
และสรา้งความเชื่อมัน่ในการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทยแก่นกัท่องเทีย่ว ผ่านการน าเสนอภาพลกัษณ์ใหม่ในยุค
วถิปีกตใิหม่ (New Normal) ของสนิคา้และบรกิารดา้นการท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพภายใตม้าตรฐาน SHA (Amazing 
Thailand Safety & Health Administration) ซึง่สอดรบักบัการขบัเคลื่อนประเทศสู่อุตสาหกรรมท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื
ตามแนวความคดิ BCG Economy Model พรอ้มผลกัดนัผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัรางวลัอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทย 
(Thailand Tourism Award) ทีไ่ดม้าตรฐาน “การท่องเทีย่วสขีาว” ทีม่ที ัง้ความสะดวก สะอาด ปลอดภยั เป็นธรรม และ
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยถอืเป็นการต่อยอด สรา้งคุณค่าและช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ ผ่านการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเป้าหมายส าคญัของประเทศกบัภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ซึง่ช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการเดนิทางใชจ่้าย อนั
จะน าไปสูก่ารสรา้งงาน สรา้งอาชพี กระตุน้เศรษฐกจิฐานราก ท าใหเ้กดิการหมุนเวยีนและกระจายรายไดสู้ชุ่มชน  
 
  จงึอยากเชญิชวนใหทุ้กภาคสว่นร่วมกนัพลกิโฉมประเทศไทยเพือ่กา้วสูว่ถิใีหม่ในทุกมติดิว้ยกนั 
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Highlight หนว่ยงาน 

บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน)  
 

  กา้วสูปี่ที ่80.. ของการจดัจ าหน่ายและกระจายสนิคา้อุปโภคบรโิภคคุณภาพใหถ้งึมอืผูบ้รโิภคในทุกช่องทาง
การขาย เพือ่ความสะดวกสบายของผูบ้รโิภคทุกคน 

  บรษิทั สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาสนิคา้ สรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ เพือ่ตอบสนอง
ไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  เพือ่สง่ความสุขใหก้บัคนไทยทุกครวัเรอืน 

ภายในงานจะไดพ้บกบั 

• ประวตัคิวามเป็นมาของบรษิทั สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) จาก 80 ปีจนถงึปัจจุบนั 

• การเปิดตวั 3 รสชาตใิหม่ของผลติภณัฑม์าม่า พรอ้มจดัจ าหน่ายทีง่านนี้เป็นทีแ่รก 

• ชมความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนของผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพ 

• ยกทพัสนิคา้อุปโภคบรโิภคมาจดัจ าหน่ายในราคาพเิศษ ในรปูแบบไฮบรดิ ทัง้ในรูปแบบการซือ้ผ่านออนไลน์ 
และบูธจ าหน่ายสนิคา้ โดยรองรบั QR Payment ของกลุ่มลูกคา้คนไทยและต่างประเทศ 
 ส าหรบัธนาคารของสงิคโปร,์ มาเลเซยี, ลาว, เขมร, อนิโดนิเซยีพรอ้มทัง้การสง่สนิคา้ทีซ่ือ้ใหถ้งึบา้นฟร ี
(เฉพาะในจงัหวดัเชยีงใหม่) 

• ร่วมเวท ีFTI FUTURE FORUM ในวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 14.30-15.30 น. โดย คุณเวทติ โชควฒันา  
กรรมการผูอ้ านวยการ สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั หวัเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั (Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd) 
 

Innovation Highlight ภำยในงำน 
 

   น าเสนอเทคโนโลยแีละโซลูชนัทีน่ ามาประยุกตใ์ชใ้นด้านอุตสาหกรรม อาท ิ

 Digital Transformation 
 Smart Retail 
 โซลูชนัดา้น SeaPort, Mining, Vehicle Manufacturing) 
 Smart logistic    
 Predictive maintenance 
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Highlight หนว่ยงาน 

ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

ธนาคารกรุงไทยพรอ้มสนับสนุนและเคยีงขา้งทุกธุรกจิ โดยเสรมิแกร่งผูป้ระกอบการทุกกลุ่ม ดว้ยสนิเชื่ออตัราดอกเบีย้
พเิศษ เพือ่เพิม่สภาพคล่องใหก้บัธุรกจิ รวมถงึพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิเพือ่ตอบโจทย ์โดยน า
นวตักรรมดจิทิลัมาเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัผูป้ระกอบการ ตอกย ้าความมุ่งมัน่ตามพนัธกจิ “เคยีงขา้งธุรกจิคุณ” โดย
เลง็เหน็ถงึการเปลีย่นแปลงของโลกธุรกจิยุคใหม่ ทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยแีละการใหค้วามส าคญักบั สิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และธรรมาภบิาล รวมทัง้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป  ซึง่เป็นสิง่ส าคญัที ่ผูป้ระกอบการตอ้ง
เตรยีมพรอ้ม ธนาคารกรุงไทยสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิแบบยัง่ยนื เพือ่ใหธุ้รกจิมโีอกาสเตบิโตอย่างมัน่คง โดยมโีซลู
ชนัทางการเงนิดงันี้  
 

1. เสรมิสภาพคล่อง เพิม่ศกัยภาพในการต่อยอดธุรกจิดว้ยผลติภณัฑส์นิเชื่อ (เช่น สนิเชื่อเพือ่สิง่แวดลอ้ม และ/หรอื 
สนิเชื่อธุรกจิส าหรบัผูป้ระกอบการ)  

• เงนิกูเ้พือ่สิง่แวดลอ้ม ภาคเอกชน – อตัราดอกเบีย้เริม่ตน้ 2-3% ต่อปี* ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี 
• สนิเชื่อธุรกจิเพือ่การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม(Green Lending) -  อตัราดอกเบีย้เริม่ตน้ MLR -1.0%

ต่อปี* ผ่อนนานสงูสุด 10 ปี* สามารถใช ้บสย. ค ้าประกนั  
• สนิเชื่อ SME Robotics and Automation – เพิม่ประสทิธภิาพธุรกจิดว้ยเทคโนโลยอีตัโนมตั ิวงเงนิสงูสุด 

80% ของเงนิลงทุน ผ่อนนานสงูสุด 7 ปี 
• สนิเชื่อฟ้ืนฟู – อตัราดอกเบี้ยพเิศษที2่% 2ปีแรก* 
• สนิเชื่อกรุงไทย SME รกักนัยาวๆ – ดอกเบีย้เริม่ตน้ 4%/ปี* วงเงนิสงูสุด 100ลา้นบาท ผ่อนนานถงึ 10 ปี  
• สนิเชื่อKrungthai sSME Smart Shop – ผ่อนด ีมลีด ไม่ตอ้งมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั(ให ้บสย.ค ้าประกนั) ใชคู้่

กบัแอปถุงเงนิ หรอื บรกิารเครื่อง EDC 
• สนิเชื่อ SME ส าหรบัคู่คา้ภาครฐั – พเิศษ ส าหรบัคู่คา้ทีจ่ดัซือ้/จดัจา้งโครงการภาครฐั เสรมิสภาพคล่องให้

ธุรกจิดว้ยอตัราดอกเบีย้พเิศษ วงเงนิสงูสุดไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ผ่อนไดน้าน 7 ปี วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนัทนั
ได ้รบัไดใ้น 1 วนั  

2. นวตักรรมดจิทิลัทีเ่พิม่ประสทิธภิาพธุรกจิ ช่วยใหผู้ป้ระกอบการ รบัเงนิงา่ย สะดวก ปลอดภยั 
• Krungthai Business - ดจิทิลัแพลตฟอรม์เพิม่ประสทิธภิาพบรหิารจดัการการเงนิของธุรกจิไดง้า่ยๆไม่ว่าจะ

ผ่านแอปพลเิคชนั หรอื ผ่านคอมพวิเตอรท์ีช่่วยใหก้ารรบั จ่าย โอนเงนิ บญัชธีุรกจิ เป็นเรื่องง่าย อปัเดตทุก
บญัชบีนแดชบอรด์เพือ่ประหยดัเวลา รูท้นัททีุกการเคลื่อนไหวไดต้ลอด 24 ชัว่โมง บรกิารจ่ายเงนิเดอืนแบบ
หลายรายการผ่านระบบออนไลน์บรกิารโอนเงนิต่างประเทศ บรกิารจดัการเชค็ เป็นตน้ 

• บรกิารรบัช าระเงนิจาก แอปถุงเงนิ (Open Loop) ตวัช่วยใหผู้ป้ระกอบการรบัช าระสนิคา้และบรกิารไดอ้ย่าง
สะดวก ปลอดภยั โดยไม่ใชเ้งนิสด ไม่ตอ้งกงัลงเรื่องเงนิทอน หรอื เครื่อง EDC ในเรทพเิศษ 

*เงือ่นไขเป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด 




