
 ข้อมูลการจัดบูธนิทรรศการของ APEC Communication Partners 
 Information on APEC Communication Partner’s Exhibition 

 กลุ่มบรษัิทบางจาก/Bangchak Group  2 
 ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย/Stock Exchange of Thailand  4 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)/Kasikorn Bank  7 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/Bangkok Bank  8 
 บรษัิท เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ จํากัด/CP Group  10 
 บรษัิท ซทีี เอเชีย โรโบติกส์ จํากัด/CT.Robotic  13 
 บรษัิทกลุ่มเซน็ทรลั/Central Group  14 
 บรษัิท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)/WHA  15 
 บรษัิท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด/The Mall Group  16 
 บรษัิท เทียรา่ ขันทอง วิสาหกิจเพื�อสังคม จํากัด/TIARA Khanthong Social Enterprise  18 
 บรษัิท ไทย เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)/Thai Beverage Public Company Limited  20 
 บรษัิท บทิคับ แคปป�ตอล กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จํากัด/Bitkub Capital Group  21 
 บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากัด  (มหาชน)/B.Grimm Power  25 
 บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน)/PTT Group  27 
 บรษัิท ปตท. น�ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)/OR  27 
 บรษัิท ปูนซเิมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)/SCG  28 
 บรษัิท พลังงานบรสิุทธิ� จํากัด (มหาชน)/Energy Absolute PCL (EA)  29 
 บรษัิท แมกโนเลีย ควอลิตี� ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด/MQDC  32 
 บรษัิท สยามพวิรรธน ์จํากัด/Siam Piwat  33 
 บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชัน จํากัด (มหาชน)/AMATA  35 
 โรงพยาบาลสมิติเวช/Samitivej Hospital  38 
 Google LLC  39 
 TikTok  40 
 มลูนธิิแมฟ่�าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์/the Mae Fah Luang Foundation  41 
 APCD 60+Plus Bakery and Chocolate Café  42 
 มลูนธิิชัยพฒันา/Chaipattana Foundation  43 
 กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย/the Community Development Department  46 
 กรมพฒันาฝ�มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน/Department of Skill Development  47 
 กรมประชาสัมพันธ์/Public Relations Department  48 
 การท่องเที�ยวแหง่ประเทศไทย/Tourism Authority of Thailand  49 
 บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากัด/Thailand Post Co.Ltd.  50 
 สมาคมธนาคารไทย, สํานกัระบบชําระเงิน, บริษัท เนชั�นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จํากัด  51 

 1 



 ข้อมลูการจัดบูธนิทรรศการของ APEC Communication Partners 

 กลุ่มบรษัิทบางจาก 
 นาํเสนออัตลักษณข์องกลุ่มบริษัทบางจาก กับผลงานที�สะท้อนความเป�นผู้นําการเปลี�ยนผา่น 
 ด้านพลังงาน พรอ้มตอกย�าวิสัยทัศน์ในการรังสรรค์โลกยั�งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว ควบคู่กับ 
 การเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและหลักการดําเนินธุรกิจที�มีความรับผิดชอบต่อ 
 ทุกภาคสว่น 

 Highlights From Bangchak Group 
 ●  หนึ�งเดียวในประเทศไทยกับ Unique Design ป�� มบางจากที�มีเอกลักษณ ์“ป�� มลอยฟ�าบางจาก” 

 จําลองป�� มบางจากสุขุมวิท 62 สถานีบริการน�ามันแหง่แรกและแหง่เดียวในประเทศ ที�ใช้ระบบ 
 “Overhead Type” ซึ�งเป�นตู้จ่ายระบบดิจิทัลแบบแขวนบนเพดาน ออกแบบเพื�อรับมือกับ 
 ข้อจํากัดด้านพื�นที� และเพื�อรองรับวิถีชีวิตของคนในชุมชน พร้อมด้วยรูปป�� นยักษ์จําลองจาก 
 “ป�� มยกัษ์บางจากหุบกะพง” แสดงเอกลักษณไ์ทย ๆ ต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลก 

 ●  Inthanin Mobile Truck จากแบรนด์เครื�องดื�มรักษ์โลกชั�นนําของประเทศที�พร้อมให้บริการ 
 เครื�องดื�มหลากหลายตลอดงาน 

 ●  Winnonie แพลตฟอร์มเชา่ให้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ�ารายแรกของประเทศไทย นาํเสนอ 
 ประสบการณใ์หมใ่นการขับขี�มอเตอร์ไซค์แบบไรม้ลพิษ 

 BCG Economy Model  หนึ�งในกญุแจสําคัญสูธุ่รกิจที�ยั�งยนื  ของกลุ่มบางจาก ที�นํามาปรับใช ้
 ครอบคลุมทั�ง 3 มิติสําคัญ ได้แก่ Green Economy, Bio Economy และ Circular Economy 

 Pathway to Net Zero  กลุ่มบางจาก รว่มกับพันธมิตร ได้แก่  ยปิอินซอย Rootcloud และองค์การ 
 บรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจกแหง่ประเทศไทย (อบก.) ทําการประเมินคาร์บอนไดออกไซด์ที�ปล่อย 
 จาก APEC 2022 Media Center ตลอดการจัดงาน (หลังจากการพยายามลดการปล่อยให้น้อยที�สุด 
 ตามแนวทางของ Care the Bear แล้ว) และชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตจาก Carbon Markets Club 
 เพื�อให้เป�น APEC 2022 Carbon Neutral Media Center  ทั�งนี� กลุ่มบางจากได้ตั�งเป�าหมายเป�น 
 กลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) ในป� ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป�นศูนย์ 
 (Net Zero) ในป� ค.ศ. 2050 ด้วยแผนงาน BCP316 NET โดยมีหนึ�งในภารกิจสําคัญคือการซื�อขาย 
 คารบ์อนเครดิตผา่น “Carbon Markets Club” ที�บางจากฯ จัดตั�งรว่มกับ 10 องค์กรชั�นนําเป�น 
 รายแรกในประเทศไทยเมื�อป� 2021 เพื�อสง่เสรมิการตระหนักรูเ้กี�ยวกับการซื�อขายคาร์บอนเครดิต 
 ในฐานะสะพานเชื�อมสูก่ารเปลี�ยนผา่นจากพลังงานฟอสซลิไปสูพ่ลังงานสะอาด 
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 Bangchak Group 
 Bangchak  Group  Booth  reflects  the  Group’s  identity  and  its  position  as  a  Leader  in  Energy 
 Transition,  reaffirming  the  vision  of  Crafting  a  Sustainable  World  with  Evolving 
 Greenovation, energizing lives and promoting ESG for all. 

 Highlights From Bangchak Group 
 ●  Thailand’s First and Only Unique Design “Bangchak Hanging Service Station”, 

 on  Sukhumvit  62,  using  a  digital  “Overhead  Type”  dispenser,  designed  to  address 
 urban  space  limitations.  A  Model  Giant  from  Hup  Kapong  Service  Station 
 showcases Thai identity and welcomes visitors from around the world. 

 ●  Inthanin Mobile Truck serving a variety of beverages from Thailand’s Leading 
 Eco Brand, Inthanin,  throughout the Summit. 

 ●  Winnonie Thailand’s first E-bike rental service platform offers the experience 
 of pollution-free commute. 

 BCG  Economy  Model  -  One  of  the  keys  to  Bangchak  Group's  sustainable  business, 
 covering all three key dimensions: Green Economy, Bio-Economy and Circular Economy. 

 Pathway  to  Net  Zero  Bangchak  Group  in  collaboration  with  Yip  In  Tsoi,  Rootcloud,  and 
 Thailand  Greenhouse  Gas  Management  Organization  (TGO)  will  evaluate  carbon  emissions 
 from  the  APEC  2022  Media  Center  throughout  the  Summit  (after  minimizing  emissions 
 according  to  the  Care  the  Bear  approach)  in  order  to  make  the  venue  “APEC  2022  Carbon 
 Neutral  Media  Center”.  As  Bangchak  Group  targets  Carbon  Neutrality  by  2030,  and  Net 
 Zero  GHG  Emissions  by  2050  through  the  BCP  316  NET  Plan,  one  critical  mission  of  the 
 plan  is  to  promote  carbon  credit  trading  through  Thailand’s  first  “Carbon  Markets  Club”, 
 established  by  Bangchak  and  10  leading  organizations  in  2021,  to  raise  public  awareness 
 of  carbon  credit  trading  which  acts  as  a  crucial  bridge  for  energy  transition  from  fossil 
 fuels to clean energy. 
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 ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ผู้ประสานงาน  อรณญัช์ ปวีณ์วรรณ 
 โทรศพัท์มอืถือ:  081-8262409 

 "Make the Capital Market 'Work' for Meaningful and Balanced Growth" 

 ตลาดหลักทรพัย์ฯ นาํเสนอศักยภาพตลาดทุนเพื�อเพิ�มความเชื�อมั�น และความรว่มมือใหมใ่ห ้
 ประเทศไทยเติบโตก้าวต่อไป  ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสําหรับการเติบโตทั�ง 3 ด้าน 
 (Triple Bottom Line) 

 ด้าน People  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสําคัญและสนับสนุน  แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 เพื�อลดความเหลื�อมล�าใน 2 มติิ 

 1) การสรา้งความรู้ทางการเงินเพื�อเสริมศักยภาพด้านความรูท้างการเงิน การลงทุนให้กับคนไทย 
 ตั�งแต่ระดับเยาวชน  ผู้ประกอบการ  ผู้ลงทุน ตลอดจนประชาชนทั�วไป 

 2) สง่เสรมิศักยภาพการสรา้งผลลัพธ์ทางสังคมในด้านต่าง ๆ ผา่นการทํางานรว่มกันทางด้านสังคม 
 เพื�อชว่ยเหลือกลุ่มเป�าหมายที�เป�นผู้เปราะบาง ผู้เกษียณอายุ  ประเด็นทางสังคมที�เกี�ยวกับสุขภาพ 
 การศกึษา กิจกรรมด้านสาธารณกุศลเพื�อบรรเทาความเดือดรอ้นในแต่ละวิกฤต 

 ด้าน Planet  ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุง่สง่เสริมดูแลด้านสิ�ง  แวดล้อม ใน 3 ด้าน 
 1) ทํางานรว่มกับผู้รว่มตลาดทุนในการให้การสนับสนุน ดูแลสิ�งแวดล้อม  รวมทั�งสง่เสริมให้ผู้รว่ม 
 ตลาดทุนมคีวามรู ้ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื�องดังกล่าว  มี Data Platform และบริการด้าน 
 การให้คําปรกึษาเพื�อให้ผู้ประกอบการในตลาดทุน เชน่ บรษัิทจดทะเบียนสามารถพัฒนาความยั�งยืน 
 ในการดําเนนิธุรกิจได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 2) รเิริ�ม Platform ความรว่มมอืเพื�อเป�น Climate Solution ไมว่่าจะเป�นการลด Carbon Footprint 
 การจัดการสิ�งแวดล้อมและของเสีย  การดูดซับคารบ์อนไดออกไซด์  การปลูกป�า  การฟ�� นฟูสภาพป�า 
 ภายใต้ Climate Care Platform 

 3) เป�นองค์กรที�มุง่เน้นในการเป�น Global Citizen ที�ดําเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม  อาคารสีเขียว 
 (Green Building)  การจัดหาที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม (Green Procurement) การบริหารจัดการ 
 ด้านพลังงาน การจัดการขยะและของเสีย 

 ด้าน Prosperity  ตลาดหลักทรัพย์ฯ สง่เสริม Financial Sustainability ผา่น 3 ด้าน 
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 1) พฒันาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนอยา่งครบวงจรเพื�อสร้างความมั�งคั�งให้กับบุคคลทั�วไป 
 และประเทศ  มีผลิตภัณฑ์ที�ตอบโจทยเ์ป�าหมายของคนไทยได้ครบทุกมิติ 

 2) การเข้าถึงแหล่งระดมทุนสําหรับธุรกิจทุกขนาดตั�งแต่สตาร์ทอัพ  เอสเอ็มอี  บริษัทขนาดกลาง 
 บรษัิทขนาดใหญที่�มศีักยภาพในการเติบโต  และกําลังขยายกิจการ 

 3) การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน และนวัตกรรม 

 "Make the Capital Market 'Work' for Meaningful and Balanced Growth" 

 The  Stock  Exchange  of  Thailand  (SET)  presents  the  capital  market’s  potential  to  boost 
 confidence  and  initiative  cooperation  for  Thailand’s  further  growth.  SET  is  ready  for 
 growth in all 3 areas (Triple Bottom Line): 

 People  :  SET  prioritizes  and  supports  the  path  to  level  up  quality  of  life,  aiming  to  reduce 
 the inequality in 2 dimensions: 

 1)  Building  financial  literacy  to  enhance  potential  in  financial  literacy  &  investment  for 
 all  Thai  people  from  the  youth  to  entrepreneurs,  investors  and  the  general  public 
 inclusively 

 2)  Promoting  potential  for  social  outcomes  in  various  fields  via  social  collaboration  to 
 help  the  vulnerable  target  groups,  retired  citizens,  as  well  as  to  help  tackle  social 
 issues  related  to  health,  education,  charitable  activities  specifically  to  ease 
 difficulties in each crisis 

 Planet  : SET focuses on environmental stewardship in  3 aspects: 

 1)  Work  together  with  the  capital  market  participants  to  provide  support  and  take  care 
 of  the  environment,  while  encouraging  them  to  be  knowledgeable,  to  understand 
 and  realize  such  matters,  as  well  asproviding  a  Data  Platform  and  consulting  services 
 to  enable  entrepreneurs  in  the  capital  market  (such  as  listed  companies,  etc.)  to  be 
 able to develop sustainability in their business operations effectively. 
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 2)  Initiate  a  collaborative  platform  as  Climate  Solution  mechanism  in  various  ways  such 
 as  reducing  Carbon  Footprint,  managing  the  environment  and  wastes,  carbon 
 dioxide absorption, afforestation, reforestation, etc. under the Climate Care Platform 

 3)  Become  a  global  citizen  by  implementing  practically  all  environment-friendly 
 aspects,  green  building,  green  procurement,  energy  management,  and  garbage  & 
 waste 

 Prosperity: SET promotes Financial Sustainability in 3 areas: 

 1)  Developing  a  full  range  of  investment  products  to  create  wealth  for  the  general 
 public  and  the  country,  enabling  the  products  to  meet  the  goals  of  the  Thai  people 
 in all dimensions 

 2)  The  access  to  fundraising  sources  for  businesses  of  all  sizes  from  startups,  SMEs, 
 medium-sized  companies,  to  large-sized  companies  with  growth  potential  and 
 business expansion 

 3) Enhancing infrastructure and creating innovations 
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 ธนาคาร กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผู้ประสานงาน กลุธิดา เจียรนําโชค / นริศรา ภัทจารสีกุล 
 โทรศพัท์มอืถือ: 081-9358853 / 065-5255250 
 LINE ID: geawgy / poomiko36 

 ธนาคารกสิกรไทยเป�นธนาคารแหง่ความยั�งยืน ดําเนินธุรกิจบนหลักการ ESG ที�มุง่เน้นสมดุลทั�งมิติ 
 สิ�งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล พร้อมเชื�อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ด้วยการสง่มอบนวัตกรรม 
 บรกิาร สรา้ง Financial Inclusion และผลักดันการเปลี�ยนผา่นสูโ่ลกที�ยั�งยืน 

 KASIKORNBANK : Bank of Sustainability 
 Kasikorn Bank is a sustainable bank that operates its business based on the ESG principle, 
 which emphasizes balance in the environment, society, and governance, while connecting 
 regional economies by delivering innovative services, building financial inclusion, and 
 promoting a transition towards a sustainable world. 

 Bank of Sustainability: ESG Bank 

 Concept  Environment 
 เชื�อมต่อ Green Ecosystem 
 ตั�งแต่ต้นน�าถึงปลายนํา้เพื�อ 

 สนับสนุนหารเปลี�ยนผา่นไปสู ่
 Net Zero 

 Society 
 สร้างการเข้าถึงบริการทา 

 งการเงิอนและการใช้ความรู ้
 ด้านการเงินเพื�อชว่ยให้ลูกค้า 

 เติบโตได้ 

 Governence 
 ยึดลูกค้าเป�นศูนย์กลาง 

 สร้างสรรค์นวัตกรรมทาง 
 การเงินที�ตอบโจทย์ทุกด้าน 

 ของลูกค้า 

 Showcase  ●  Solar Energy 
 Ecosystem หรอื 
 โมเดล  SolarPlus 

 ●  K Plus-Digital 
 Lending 

 ●  K Pay Later 

 ●  WBG Regional 
 Connectivity 

 ●  KBTG Financial 
 innovation 
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 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ผู้ประสานงาน นภัค เมธเศรษฐ 
 โทรศพัท์มอืถือ:  089-495-1946 

 ธนาคารกรุงเทพเป�นธนาคารพาณิชยที์�มีขนาดใหญที่�สุดในประเทศไทยและเป�นธนาคารที�มีขนาด 
 ใหญอั่นดับ 6 ของภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื�อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม ธนาคารดําเนิน 
 ธุรกิจด้วยเจตนารมณข์องการเป�น “เพื�อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมา 
 โดยตลอด โดยให้ความสําคัญกับการเป�นเพื�อนคู่คิดในการดําเนินธุรกิจของลูกค้า และพัฒนา 
 ความสัมพนัธ์อยา่งยนืยาวตลอดหลายทศวรรษจากรุน่สูรุ่น่ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
 สิ�งแวดล้อม และการมธีรรมาภิบาล ธนาคารดําเนินกิจการอยา่งมีคุณธรรมและความเป�นเลิศ มุง่มั�น 
 สรา้งสรรค์นวัตกรรมด้านบริการธนาคารดิจิทัลที�ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีที�ทันสมัย เพื�อตอบสนอง 
 ความต้องการของลูกค้าที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา และรว่มเป�นสว่นหนึ�งในการพัฒนา 
 ประเทศไทยสูค่วามมั�นคง มั�งคั�ง อยา่งยั�งยืน 

 ธนาคารยงัมุง่มั�นปฏิบติัตามแนวทางการดําเนินกิจการธนาคารอยา่งยั�งยืนในด้านการให้สินเชื�อ 
 อยา่งรบัผิดชอบ โดยให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนขนาดใหญใ่นประเทศไทยในการระดมเงินทุน 
 เพื�อเป�าหมายด้านความยั�งยนื และให้สินเชื�อแก่หลากหลายโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนทั�งใน 
 และนอกประเทศอีกด้วย 

 นอกจากนี� ธนาคารกรุงเทพเป�นหนึ�งในธนาคารที�เข้ารว่มโครงการของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 ในการเป�นผู้ชําระเงินระหว่างประเทศด้วย QR Code (Cross Border QR Payment) ใน 5 ประเทศ 
 ได้แก่ เวียดนาม อินโดนเีซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และกัมพูชา ซึ�งเป�นหนึ�งในภารกิจที�สะท้อนถึง 
 ความมุง่มั�นในการเป�น “เพื�อนคู่คิด” ของธนาคารได้เป�นอยา่งดี 

 ธนาคารเดินหนา้สง่เสรมิคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื�อลดความเหลื�อมล้าทางสังคมและ 
 เศรษฐกิจ ให้ความรูแ้ละ สง่เสริมการเข้าถึงบรกิารทางการเงินด้วยการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 อยา่งสรา้งสรรค์และยั�งยนื รวมทั�งการสง่เสริม ศลิปวัฒนธรรมไทยให้ยั�งยืนถาวรโดยมูลนิธิธนาคาร 
 กรุงเทพ จัดการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงเป�นประจาทุกป� 
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 Bangkok Bank Thailand 
 Bangkok  Bank  is  Thailand’s  largest  bank  and  the  6th  largest  ASEAN  regional  bank  by 
 assets.  Our  business  has  been  guided  by  the  philosophy  of  being  a  trusted  partner  and 
 reliable  close  friend.  This  emphasizes  the  value  we  place  on  partnership,  developing  long 
 term  relationships  with  our  customers  that  are  sustained  over  decades  and  across 
 generations,  and  committing  to  our  Environmental,  Social,  and  Governance 
 responsibilities.  We  champion  good  business  practices,  new  technologies,  development  of 
 secure  digital  banking  and  innovative  services  to  meet  the  ever-changing  needs  of 
 customers while playing a part in building a sustainable and better Thailand. 

 Bangkok  Bank  is  also  committed  to  adhering  to  sustainable  banking  practices.  We  play  a 
 significant  role  in  supporting  fundraising  efforts  to  achieve  sustainability  goals  of  leading 
 private  companies  in  Thailand.  We  finance  many  renewable  energy  projects,  not  just  in 
 Thailand but internationally. 

 In  reflection  of  our  commitment  as  a  trusted  partner,  Bangkok  Bank  was  one  of  the  banks 
 that  joined  the  Bank  of  Thailand’s  project  as  a  provider  of  a  Cross-Border  QR  payments. 
 The service is now available in Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Cambodia. 
 To  enhance  the  quality  of  life  in  communities  in  which  we  operate,  we  work  to  reduce 
 social  and  economic  inequality,  educate  and  promote  financial  access  through 
 constructive  and  sustainable  development  of  communities,  and  sustain  Thai  arts  and 
 culture through the Bangkok Bank Foundation’s annual Bualuang Painting competition. 
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 บรษัิท เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ จํากัด 
 ผู้ประสานงาน  กรวรรณ สาพิทักษ์ 
 โทรศพัท์มอืถือ:  061-9515942 

 C.P. MAKING TODAY A BETTER TOMORROW 
 บรษัิท เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ จํากัด พร้อมทั�งบรษัิทในเครอื 3 บรษัิท ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ 
 อาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากัด 
 (มหาชน) นาํเสนอข้อมลูวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจที�มุง่เน้นการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที� 
 ทันสมยัมายกระดับการดําเนินธุรกิจอยา่งยั�งยืน รบัผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม และขับเคลื�อน 
 การแก้ไขป�ญหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผา่นแนวคิด Making Today a Better Tomorrow 
 โดยบรษัิท เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ จํากัด นําเสนอวิสัยทัศน ์พนัธกิจ และรากฐานของการดําเนินธุรกิจ 
 ที�ยั�งยนื แสดงข้อมลูภาพรวมธุรกิจของเครือฯ ผา่นคลิปวีดิทัศน ์และสื�อโครงการพัฒนาชุมชน 
 สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) นําเสนอเส้นทาง 
 สูก่ารเป�นครวัของโลกที�ยั�งยืน โดยมเีป�าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 สุทธิเป�นศนูย์ หรอื “Net Zero” ด้วย นวัตกรรมสินค้าที�ดีต่อสุขภาพและสิ�งแวดล้อม (Innovative 
 Product) ผลิตภัณฑ์เนื�อจากพืช Meat Zero และผลิตภัณฑ์ Low Carbon Footprint และบรรจุภัณฑ์ 
 รกัษ์โลก รวมไปถึง กระบวนการผลิตที�ใช้นวัตกรรม (Innovative Process) เพื�อลดผลกระทบต่อ 
 สิ�งแวดล้อมตลอดหว่งโซคุ่ณค่าตั�งแต่การผลิตอาหารสัตว์ ฟารม์เลี�ยงสัตว์ การแปรรูปอาหาร 
 ด้วยการลดการพึ�งพาพลังงานฟอสซิล เลิกใช้เชื�อเพลิงถ่านหิน เปลี�ยนมาใช้พลังงานสะอาด 
 และลด Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์อาหาร บรษัิท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) นําเสนอ 
 นวัตกรรมเพื�อความยั�งยนื ประกอบด้วยการบริหารจัดการพลังงานที�ร้านสาขา เชน่ การออกแบบ 
 รา้น การเลือกใช้อุปกรณป์ระหยัดพลังงาน การใช้ระบบ IoT ในการ Monitor และ Control อุปกรณ์ 
 ที�รา้นสาขา, การนาํ Renewable Energy มาใช้งานที�ร้านสาขา เชน่ Solar Rooftop, การสง่สินค้า 
 Delivery ด้วยนวัตกรรมหุน่ยนต์สง่สินค้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ�า, และ การนํานวัตกรรมจาก 
 กราฟ�นมาประยุกต์ใช้งาน และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) นาํศกัยภาพเครือขา่ย 
 อัจฉรยิะทรู 5G และเทคโนโลยดิีจิทัลครบวงจร รว่มยกระดับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สาธารณสุข 
 และเกษตรกรรม ดังนี� 
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 1. Robocore Mini Robot หุน่ยนต์คลาวด์เอไอรุน่ใหม ่ที�สามารถนาํเสนอสินค้าและโปรโมชันผา่น 
 หนา้จอแสดงผล ทั�งยงัเสริมความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลดการสัมผัสระหว่างบุคคล สามารถ 
 นาํทาง รวมถึงสื�อสารได้ทั�งระบบสัมผัสหน้าจอ และโต้ตอบด้วยเสียง 

 2. True HEALTH แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ เชื�อมโยงบรกิารด้านสุขภาพทั�งออนไลน์และ 
 ออฟไลนแ์บบไรร้อยต่อ ทั�งการปรึกษากับผู้เชี�ยวชาญ การป�องกันดูแล การสง่ยา ตลอดจนบริการ 
 ด้านประกันสุขภาพ 

 3. True Farm Drone โซลูชันที�ให้บริการโดรนสําหรับฉีดพน่ปุ�ยหรือยา ซึ�งเป�นหนึ�งในโซลูชั�น 
 “ทรู ฟารม์” เทคโนโลยกีารเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ที�ผสานเครือขา่ยทรู 5G กับเทคโนโลยีดิจิทัล 
 หลากหลายทั�ง ไอโอที บล็อกเชน และไซเบอร ์ซเิคียวริตี� 

 C.P. MAKING TODAY A BETTER TOMORROW 

 Under  the  thematic  concept  of  ‘Making  Today  a  Better  Tomorrow’,  Charoen  Pokphand 
 Group  and  its  key  business  units,  including  Charoen  Pokphand  Food  PCL,  CP  All  PCL,  and 
 True  Corporation  PCL,  present  a  vision  on  deploying  innovation  and  technology  for  the 
 development  of  sustainable  businesses,  strengthening  our  commitment  to  social  and 
 environmental  responsibility,  and  addressing  the  climate  crisis.  C.P.  Group  Co.,  Ltd.  will 
 present  its  vision,  commitments,  and  foundation  for  a  sustainable  business.  The  booth  will 
 outline  the  Group’s  overall  business  scope,  present  a  corporate  video,  and  highlight  a 
 number  of  social  and  environmental  development  initiatives.  Charoen  Pokphand  Food 
 PCL  will  showcase  its  vision  of  the  “Sustainable  Kitchen  of  the  World”  with  the  goal  of 
 achieving  ‘Net  Zero  emissions’,  CPF  has  developed  Innovative  Products  that  are  healthy 
 and  environmentally  friendly.  These  include  plant-based  “Meat  Zero”,  low  Carbon 
 Footprint  products  and  eco-friendly  packaging.  This  is  achieved  through  Innovative 
 Practices  that  are  reducing  our  environmental  footprint  throughout  the  whole  food  value 
 chain,  from  animal  feed  and  farming  to  food  processing  by  reducing  the  use  of  fossil  fuel 
 (coal-free)  and  switching  to  clean  energy  sources.  CP  All  Public  Company  Limited  presents 
 innovations  for  sustainability,  including  energy  management  at  branch  stores,  such  as  new 
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 store  design,  energy-saving  equipment,  and  IoT  systems  to  monitor  and  control 
 equipment  at  branch  stores.  The  company  also  presents  implementing  renewable  energy 
 such  as  solar  rooftop,  delivering  products  with  robots  and  electric  motorcycles,  and 
 applying  innovations  from  graphene.  True  Corporation  PCL  will  present  how  its  advanced 
 5G  network  and  digital  technology  solutions  can  enhance  the  capabilities  of  business, 
 manufacturing, public health, and agricultural sectors. Examples include 

 1.  Robocore  Moni  Robot,  a  Cloud-based  AI-powered  robot  that  can  provide  product 
 information  and  services  to  customers  through  its  display  screen,  interact  with  users 
 physically,  visually  and  vocally,  reducing  the  risk  of  disease  transmission  via  human 
 contact. 

 2.  True  HEALTH  –  a  comprehensive  healthcare  platform  that  connects  online  and  offline 
 experience  seamlessly,  including  consultation  with  medical  experts,  preventive  health, 
 delivery of medicine, and health insurance products. 

 3.  True  Farm  Drone,  an  agricultural  drone  service  for  fertilizer  and  pesticide  applications, 
 one  of  many  solutions  within  the  “True  Farm”  platform  which  utilizes  True’s  5G  network 
 and a suite of digital technologies, such as IoT, Blockchain, and Cybersecurity. 

 12 



 บรษัิท ซที ีเอเชยี โรโบติกส ์จํากัด 
 ผู้ประสานงาน  นายอรรถพล แก้วดี (ไนซ์) 
 โทรศพัท์มอืถือ: 082-849-6562 

 หุน่ยนต์ AI Health care 
 หุน่ยนต์ AI ด้านสุขภาพ  ชว่ยงานคัดกรองอาการเจ็บป�วยให้กับผู้ที�มาใช้บริการในโรงพยาบาล 
 ให้บรกิารได้สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี�ยงจากการติดเชื�อไวรสั COVID-19 จากเจ้าหน้าที�ใน 
 โรงพยาบาลไปยังคนไข้  สง่ตัวผู้ป�วยไปยงัแผนกได้ตามอาการ    และยังมีหุน่ยนต์ตัวเล็กไว้สําหรับ 
 งานบรกิารในห้องพักเพื�อดูแลผู้ป�วย หรือ ผู้สูงอายุ  โดยจะตั�งอยูข่้างเตียง คอยชว่ยมอนิเตอร์และ 
 ชว่ยเหลืองานบรกิารให้แก่เจ้าหน้าผู้ดูแล หรอื caregiver  ให้สามารถดูแลผู้ป�วย หรือ ผู้สูงอายุได้ 
 พรอ้มกันหลายๆ คน 

 Robot AI Health care 
 Medical  AI  Robots  were  invented  to  help  screen  symptoms  for  patients  in  hospitals  quickly 
 and  conveniently,  which  reduces  the  risk  of  COVID-19  infection  from  hospital  staff  to 
 patients  and  allows  them  to  be  transferred  to  related  departments  in  accordance  with  the 
 symptoms  shown.  In  addition,  miniature-sized  robots  placed  near  the  patient’s  bed  will 
 monitor  and  provide  assistance  to  caregivers,  allowing  them  to  take  care  of  multiple 
 patients or the elderly simultaneously. 
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 บรษัิทกลุ่มเซน็ทรลั 
 ผู้ประสานงาน  พนทัธ์นติา นิลวงศ ์
 โทรศพัท์มอืถือ:  0914249954 

 กลุ่มเซน็ทรลั มุง่มั�นในการดําเนินกิจการควบคู่ไปกับความรบัผิดชอบต่อสังคม เพื�อธุรกิจและสังคม 
 สว่นรวม โดยนาํเสนอการสร้างคุณค่ารว่ม กับผู้มีสว่นได้เสียในทุกภาคสว่น รวมถึงมุง่ประสิทธิผล 
 ในเชิงคุณภาพตลอดหว่งโซคุ่ณค่าในแต่ละกลุ่มธุรกิจในระยะยาว ซึ�งกําหนดเป�าหมายการบูรณาการ 
 ให้ครอบคลุม ทั�งการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและสิ�งแวดล้อม การยกระดับความเป�นอยูที่�ดีของคน 
 และการอนรุกัษ์และสง่เสริมอัตลักษณ์ท้องถิ�นให้คงอยูเ่ติบโตอยา่งยั�งยืน 

 Central  Group  commits  to  operate  business  with  social  responsibility  to  create  value 
 together  with  stakeholders  in  every  sector,  including  a  long-term  focus  on  quality 
 effectiveness  throughout  the  value  chain  in  each  business  unit.  With  the  goal  of 
 integrating  both  the  development  of  community  economy  and  environment,  improving 
 people's  well-being,  and  preserving  and  promoting  local  identities  for  sustainable 
 development. 
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 บรษัิท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั�น จํากัด (มหาชน) 

 ผู้ประสานงาน  กลุนร ีเฉลิมงามลักษณ์ 
 โทรศพัท์มอืถือ: 087-6833830 

 ดับบลิวเอชเอ เพื�อการเติบโตอยา่งยั�งยนื 

 นาํเสนอวิสัยทัศน ์การดําเนินงาน และผลงานของ WHAGroup ในการสง่เสริมการเติบโตอยา่งยั�งยืน 
 ให้กับประเทศไทยและชาวโลก ภายใต้คอนเซปต์ 

 W  orld : เพื�อการเปลี�ยนแปลงไปสูก่ารเติบโตอยา่งยั�งยืน 
 H  uman : เพื�อความเป�นอยูแ่ละชีวิตที�ดีขึ�น 
 A  ccountability : ด้วยความรับผิดชอบกํากับดูแลกิจการอยา่ง  มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

 WHA… The Ultimate Solution for Sustainable Growth 
 To present how WHA develop key infrastructure and platforms in Thailand and region to 
 make sustainable world under the concept 

 W  orld : Changing for a more sustainable world 
 H  uman : Well being & Better life 
 A  ccountability : Integrity & Ethical Responsibilities 
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 บรษัิท เดอะมอลล์ กรุป๊ จํากัด 

 ผู้ประสานงาน   ฐติิภรณ ์ศรีมงคล 

 โทรศพัท์มอืถือ: 0615152626 Line ID: miss_katiii 

 สวัสด ีกรุงเทพฯ 

 เดอะมอลล์ กรุป๊ บรษัิทคนไทย 100%  หนึ�งในเครือขา่ยศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที�ใหญที่�สุด 
 ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย เดอะมอลล์ เดอะมอลล์ ไลฟ�สโตร์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ 
 สยามพารากอน นอกจากนี� ยงัรวมถึง โครงการ เอ็มสเฟ�ยร ์ที�กําลังจะเป�ดตัวในปลายป� 2566 

 เดอะมอลล์ กรุป๊ เต็มเป�� ยมไปด้วยความมุง่มั�น ตั�งใจ และจิตวิญญาณความเป�นผู้นําในการคิดค้นนํา 
 เสนอสิ�งใหม่ๆ ให้วงการค้าปลีกเสมอมา โดยมุง่หวังที�จะยกระดับให้บริษัทคนไทยยืนหยัดอยา่งภาคภูมิ 
 รวมถึงแสดงศกัยภาพอันเต็มเป�� ยมบนเวทีระดับโลก ภายใต้ความพยายามดังกล่าวทําให้เดอะมอลล์ 
 กรุป๊ ได้คว้ารางวัลจากทั�งในและนอกประเทศมากมาย อาทิ Retail Asia Award, Asia Pacific 
 Enterprise Awards ฯลฯ  นิทรรศการในครั�งนี� บรษัิทฯ ได้นําเสนอเจตน์จํานงขององค์กร ผา่นความ 
 คิดสรา้งสรรค์อยา่งไร้ขีดจํากัด ภายใต้กรอบความคิดหลักของการประชุม APEC 
 Open-Connect-Balance เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รงัสรรค์นทิรรศการเป�นการต้อนรับผู้มาเยือนจาก 
 ทั�วทุกมมุโลก นาํเสนอเสนห่์ความเป�นไทย ภายใต้แนวคิด “สวัสดี กรุงเทพฯ” 

 เป�ดกว้างสรา้งสมัพนัธ์  เป�ดมุมมองใหม ่รังสรรค์เสนห่์และความงดงามของความเป�นไทยในรูปแบบ 
 รว่มสมยั 

 เชื�อมโยง  เชื�อมโยงความความเจริญรุง่เรืองในป�จจุบัน ต่อยอดสูค่วามสําเร็จอยา่งยิ�งใหญใ่นอนาคต 

 สูส่มดลุ  ผสมผสานความกลมกลืนสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อม ต่อยอดสู ่
 การยกระดับวงการค้าปลีกไทย สูก่ารพัฒนาอยา่งยั�งยืน ภายใต้แนวปฎิบัติ ESG (Environment 
 –Social - Governance) 
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 Sawadee Krungthep 

 The  Mall  Group  is  one  of  the  largest  retail  companies  in  Thailand  and  is  proudly  100% 
 Thai  owned.  The  group  owns  and  operates  malls  including  The  Mall,  The  Mall  Lifestore, 
 The  Emporium,  The  EmQuartier  and  Siam  Paragon.  Furthermore,  the  EmSphere,  a  new 
 downtown mega project is scheduled to open at the end of 2023. 

 The  Mall  Group  is  committed  to  always  being  at  the  forefront  when  it  comes  to 
 introducing  and  implementing  innovative  ideas  into  the  Thai  retail  industry.  This 
 pioneering  spirit  is  backed  by  a  conviction  and  determination  to  constantly  improve.  We 
 seek  to  uplift  the  Thai  industry  and  to  proudly  showcase  its  outstanding  potential  on  the 
 world  stage.  The  Mall  Group  has  won  numerous  awards,  both  national  and  international 
 such  as  Retail  Asia  Awards  and  Asia  and  Pacific  Enterprise  Awards  etc.  The  Mall  Group  has 
 created  this  exhibition  to  welcome  visitors  from  across  the  globe,  and  to  present  our 
 Thainess under the banner of  “Sawadee Krungthep”. 

 We  are  honored  to  be  able  to  showcase  our  vision  of  unlimited  creativity  under  the  main 
 concept of the convention: ‘APEC Open-Connect-Balance.’ 

 Open  -  to  the  world  and  open  to  new  perspectives  by  bringing  out  the  charm  and  beauty 
 of contemporary Thainess. 

 Connect  - connecting and building on present prosperity  to achieve future success. 

 Balance  -  balancing  the  perfect  synergy  of  technology  and  environment  that  is  helping  to 
 uplift  the  Thai  retail  industry  toward  sustainable  development  under  the  ESG  concept 
 (Environment – Social - Governance). 
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 บรษัิท เทยีรา่ ขันทอง วิสาหกิจเพื�อสงัคม จํากัด 

 เทยีรา่ วแีชร ์- ของขวัญแหง่มิตรภาพจากใจชาวไทย 

 เทียรา่ ขันทอง วิสาหกิจเพื�อสังคม (เทียรา่ วีแชร)์ สง่เสริมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและงานหัตถกรรม 
 โดยชา่งฝ�มอืไทยสูต่่างประเทศ เรามุง่หวังที�จะพฒันาคุณภาพชีวิตสําหรับทั�งผู้ที�สร้างสรรค์ผลงาน 
 และผู้ที�อุดหนนุผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสนับสนนุการสรา้งความสงบสุขและการพัฒนาที�ยั�งยืน 
 โดยภายในนทิรรศการเอเปค เรายนิดีที�จะเชิญให้คุณ 

 • ชิมชาปู�หมื�น ซึ�งเป�นเครื�องดื�มต้อนรับทุกท่านอยา่งอบอุ่นสูก่ารประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค 
 และรว่มเป�ดประสบการณ์ฝ�กสติในขณะจิบน�าชา 

 • สัมผัสพลังจากธรรมชาติผา่นเครื�องหอมกลิ�น  APEC2022 Thailand: เลือกซื�อของขวัญ สินค้า 
 การกศุล เพื�อรว่มสง่เสรมิการขับเคลื�อนเศรษฐกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
 และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) อาทิ เทียนหอมสมุนไพร & พฤกษามหามงคล งานหัตถศิลป� 
 และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 

 • แบง่ป�นความรูแ้ละความเชื�อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัล: พร้อมรบัหนังสือและแหล่งเข้าถึงข้อมูลฟรี 
 จากโครงการ WeShare Wisdom 

 นอกจากนี� พบกับจิตอาสาและน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพฒันาหรือโรงเรียนไม้ไผ ่ที�จะมา 
 แสดงทักษะชีวิตและทักษะการประกอบอาชีพ ที�เอื�อประโยชนต่์อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
 ในชุมชนและทั�วโลก 

 เรยีนรูเ้พิ�มเติม:  www.tiarakhanthong.org 
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 TIARA WeShare - A Gift of Friendship from the People of Thailand 

 Tiara  Khanthong  Social  Enterprise  (Tiara  WeShare)  promotes  natural  goods  and 
 handicrafts  of  Thai  artisans  at  the  international  level.  We  aspire  to  elevate  the  life  quality 
 of  those  who  produce  and  purchase  our  products  and  take  part  in  advancing  sustainable 
 development for a peaceful society. At the APEC Communication Partners exhibition, 
 we are pleased to invite you to our booth to: 

 •  Experience  the  Thai  lifestyle  and  sensation:  Grandpa  Muen’s  Tea  will  be  served  as  a 
 welcome drink to delegates and all participants during the APEC meetings. 

 •  Feel  the  touch  of  nature  through  the  scent  of  APEC2022  Thailand:  Shop  charity  gifts  to 
 support  the  Bio-Circular-Green  (BCG)  Economy  model  such  as  herbs  &  botanical  candles, 
 arts, and cultural products. 

 •  Share  knowledge  and  enhance  connectivity  through  digital  technology:  Get  free  books 
 and access to resources of the WeShare Wisdom Project. 

 Furthermore,  you  will  also  get  to  meet  volunteers  and  students  from  the  Mechai  Bamboo 
 School.  They  will  demonstrate  their  life  skills  and  occupational  skills,  which  have  greatly 
 contributed  to  social  and  economic  development  in  their  local  communities  and  around 
 the world. 

 Learn more:  www.tiarakhanthong.org 
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 บรษัิท ไทย เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
 ผู้ประสานงาน  คุณอภิชชญา มหินทรเทพ 
 โทรศพัท์มอืถือ: 0889454299 

 บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
 บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) นําเสนอการเป�นผู้นาํธุรกิจเครื�องดื�มและอาหารที�มั�นคงและ 
 ยั�งยนืในภมูภิาคอาเซยีน (Stable & Sustainable ASEAN Leader) ผา่นผลิตภัณฑ์ที�ตอบสนอง 
 ความต้องการของผู้บรโิภค ที�ได้จําหนา่ยไปยัง 90 ประเทศ 

 ทั�วโลก โดยมมีมุให้ผู้ที�สนใจได้ทดลองดื�มเครื�องดื�มหลากหลายชนดิ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Always with 
 You” พรอ้มชมนิทรรศการด้านความยั�งยนืตามแนวคิด “สร้างสรรค์และแบง่ป�นคุณค่าจากการ 
 เติบโต” โดยยดึหลัก ESG (Environmental, Social และ Governance) ทั�งในด้านสิ�งแวดล้อม สังคม 
 และธรรมาภิบาล เป�นแกนในการขับเคลื�อนการดําเนินงาน โดยนาํเสนอตัวอยา่งโครงการด้านความ 
 ยั�งยนืต้นแบบครบคลุมในทุกมติิ ภายใต้แนวคิด Enabling Sustainable Growth 

 Thai Beverage Public Company Limited 
 Thai  Beverage  Public  Company  Limited  presents  a  strong  image  of  the  STABLE  & 
 SUSTAINABLE  ASEAN  LEADER  in  the  beverage  and  food  business  through  a  variety  of 
 products  distributed  across  90  countries  around  the  world  to  serve  all  customers'  needs. 
 Interested  attendees  and  participants  can  enjoy  testing  our  diverse  products  and  drinks 
 under  the  concept  of  "Always  with  You".  Furthermore,  we  offer  a  great  experience  through 
 the  sustainability  exhibitions  showing  the  concept  of  “Creative  and  Sharing  the  Value  of 
 Growth”  under  the  principle  of  ESG  (Environmental,  Social  and  Governance),  which  are 
 major  driving  forces  in  our  business  operations.  The  concept  of  Enabling  Sustainable 
 Growth is well displayed through the sustainable projects which cover all aspects. 
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 บรษัิท บทิคับ แคปป�ตอล กรุป๊ โฮลดิ�งส ์จํากัด 

 ผู้ประสานงาน    ศทุธิน ีสีละพัฒน์ 
 โทรศพัท์มอืถือ:    085-6436216 

 Bitkub - Go Beyond 

 บทิคับ แคปป�ตอล กรุป๊ คือกลุ่มบริษัทที�ดําเนนิการเกี�ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล 
 ที�ใหญที่�สุดในประเทศไทย โดยมเีป�าหมายในการสรา้งโครงสร้างพื�นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลบน 
 เทคโนโลยบีล็อกเชนและเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง เพื�อเป�นสะพานเชื�อมสูโ่อกาสทางเศรษฐกิจ ระหว่าง 
 โลกเดิมกับโลกดิจิทัล และทําให้ผู้คนก้าวข้ามสะพานนี�อยา่งมั�นใจด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้ 
 สอดคล้องกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และสังคม กลุ่มบรษัิทบิทคับไมไ่ด้มีเป�าหมายเพียงแค่การเติบโต 
 ในประเทศเท่านั�น หากแต่ยงัมแีผนงานในการขยายตัวไปยังต่างประเทศเพื�อเป�นบริษัทคนไทยที�จะ 
 ก้าวไปสูร่ะดับโลกอีกด้วย 

 ภายในบูธ บิทคับ แคปป�ตอล กรุ๊ป จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับเทคโนลียีบล็อกเชนเป�นหลัก 
 โดยจะแบง่ออกเป�น 5 โซน ได้แก่ 

 โซนที� 1 : Introduction to Bitkub Capital Group 
 เป�นโซนที�นาํเสนอเกี�ยวกับประวัติความเป�นมา วิสัยทัศน ์ผลิตภัณฑ์และบรกิารต่าง ๆ กิจกรรมที� 
 โดดเด่น รางวัลที�เคยได้รับ ตลอดจนฉายภาพอนาคตจากนวัตกรรมต่างๆ ที�ได้พัฒนาโดยบริษัทใน 
 เครอืของ บทิคับ แคปป�ตอล กรุ๊ป รวมทั�งสิ�น 8 บรษัิท โดยจะเป�นการนําเสนอผา่นรูปแบบ VDO 
 Presentation 

 โซนที� 2 : Bitkub NFT Solution 
 เป�นโซนที�นาํเสนอเกี�ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible Token หรือ NFT ซึ�งเป�น 
 เทคโนโลยทีี�ภาคสว่นต่าง ๆ นิยมนําไปประยุกต์ใช้เพื�อสรา้งประสบการณ์รูปแบบใหมส่ําหรับทั�งธุรกิจ 
 ภาคเอกชน ภาครฐั และงานสว่นบุคคล โดยจะเน้นไปที� NFT Usecase หรือ ตัวอยา่งการใช้งานจริง 
 เป�นหลัก และแบง่หมวดหมูต่่าง ๆ เพื�อให้ผู้รับชมเห็นภาพที�ชัดเจนยิ�งขึ�น อาทิ NFT หมวดเพื�อ 
 ความบนัเทิง ศลิปวัฒนธรรม, NFT หมวดหมูกี่ฬาและ Esports, NFT หมวดเพื�อการศึกษา เป�นต้น 
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 ทั�งนี�ยงัมกีารจัดแสดงชิ�นงานศิลปะที�เป�นชิ�นงานจริง ควบคู่ไปกับชิ�นงานที�ได้มีการนํามาแปลงเป�น 
 NFT เพื�อให้เห็นภาพที�ชัดเจนยิ�งขึ�น 

 นอกจากนี� ภายในโซน Bitkub NFT Solution บิทคับ แคปป�ตอล กรุ๊ป ได้รับเกียรติจากพันธมิตรที� 
 ได้มกีารรว่มทํา NFT อาทิ ดารา นักแสดง นางงาม บุคคลผู้มีชื�อเสียง นกักีฬา เพื�อมาบอกเล่า 
 ประสบการณแ์ละความประทับใจที�ได้รับจากการนําเทคโนโลยี NFT เข้ามามีสว่นรว่มในการสร้าง 
 ประสบการณก์ารรว่มระหว่างผู้ติดตามกับศิลป�นดารา กิจกรรม องค์กรและตราสินค้า 

 โซนที� 3 : Bitkub Metaverse 
 เป�นโซนที�นาํเสนอเกี�ยวกับแพลตฟอร์มโลกเสมือนอยา่ง “Bitkub Metaverse” ที�พัฒนาโดยบริษัท 
 บทิคับ บล็อคเชน เทคโนโลย ีจํากัด และ The Monk Studios โดยจะทํางานอยูบ่นบิทคับเชน (Bitkub 
 Chain) เทคโนโลยบีล็อกเชนที�คอยทําหน้าที�บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ซึ�งในอนาคต มีแผนการที�จะพัฒนา 
 คุณสมบติัการใช้งานให้ผู้ใช้งานไปทั�วไปได้เข้ารว่มอยา่งง่ายดายและไร้รอยต่อ ผา่นเครื�องเล่นแว่นตา 
 จําลองโลกเสมอืน (VR) ไมว่่าจะเป�นการจัดประชุมออนไลน ์คอนเสิรต์ งานอีเว้นท์ และธุรกิจต่าง ๆ 
 เป�นต้น 

 โซนที� 4 : Academic Lounge 
 เป�นโซนที�นาํเสนอเกี�ยวกับการสง่เสริมด้านการศึกษาอยา่งยั�งยืน ผา่นคอร์สเรียน 5 Game Changing 
 ซึ�งเป�นความรว่มมอืระหว่างประเทศรว่มกับสถาบันโมลเลอร ์(Møller Institute) แหง่มหาวิทยาลัย 
 เคมบรดิจ์ ประเทศอังกฤษ และคอร์สเรียนต่าง ๆ เกี�ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล 
 จากบรษัิท บทิคับ แล็บส์ จํากัด หรือที�รู้จักกันในนาม บิทคับ อะคาเดมี เนื�องจากกลุ่มบริษัทบิทคับม ี
 วัตถปุระสงค์หลัก คือการสร้างโอกาสให้กับทุกคนเข้าสูโ่ลกอนาคต และเราเชื�อว่าการศึกษาจะเป�น 
 พื�นฐานสําคัญของการยกระดับความรู้ ยกระดับทักษะแรงงาน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
 ทุกคน เราจึงมุง่มั�นที�จะเป�ดกว้างในการรว่มมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื�อชว่ยให้ทุกคนสามารถเข้าถึง 
 ความรูแ้ละสื�อการเรียนการสอน ได้อยา่งสะดวกและรวดเร็วอยูเ่สมอ 

 โซนที� 5 : Bitkub NFT Creator Studio 
 เป�นโซนที�จัดทํา NFT ผา่นระบบครีเอเตอร์ สตูดิโอ (Creator Studio) ซึ�งเป�นคุณสมบัติใหมบ่น 
 แพลตฟอรม์ "Bitkub NFT" โดยบิทคับ แคปป�ตอล กรุป๊ ได้จัดพื�นที�กิจกรรมให้ผู้เข้ารว่มงานสามารถ 
 เข้ามาสรา้ง NFT ชิ�นพเิศษเป�นที�ระลึกสําหรับงานในครั�งนี�ได้ โดยมีการออกแบบกรอบลาย APEC 
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 เป�นพเิศษสําหรบัโอกาสนี�เท่านั�น ผู้เข้ารว่มงานที�เข้ามาถ่ายภาพในโซน NFT Creator Studio จะได้ 
 รบั NFT Photo Card ที�มชีิ�นเดียวในโลกและไมซ่�ากับใคร เพื�อเป�นของที�ระลึกสําหรับการประชุม 
 APEC 2022 ซึ�งมปีระเทศไทยเป�นเจ้าภาพในครั�งนี� 

 Bitkub Capital Group Holdings is the largest cryptocurrency company in Thailand, 
 with a goal to become a leading digital infrastructure and blockchain-related industry. 
 By  developing  advanced  technology  that  is  compatible  with  the  law,  a  code  of  ethics,  and 
 society,  we  hope  to  serve  everyone  as  a  bridge  that  connects  the  real  world  and  digital 
 world  together.  In  its  capacity  as  a  representative  of  a  Thai  corporation,  Bitkub  Capital 
 Group seeks to grow worldwide as well. 
 In  the  exhibition,  the  following  five  zones  will  feature  products  that  are  related  to 
 blockchain technology: 

 The First Zone :  Introduction Bitkub Capital Group 
 In  this  zone,  Bitkub  Capital  Group  Holdings  and  its  eight  associate  firms  will  display  their 
 history,  vision,  products,  services,  activities,  awards,  and  innovation  through  VDO 
 presentations. 

 The Second Zone :  Bitkub NFT Solution 
 Non-Fungible  Token  (NFT)  assets,  which  are  frequently  used  by  businesses  to  build 
 brand-to-customer  experiences,  will  be  showcased  in  this  area.  To  provide  a  greater 
 understanding,  the  presentation  will  highlight  real-world  applications  of  NFT  and  be 
 divided  into  different  categories,  such  as  NFT  for  esports,  NFT  for  sports,  NFT  for 
 education,  etc.  There  are  also  displays  of  actual  works  of  art  that  have  been  digitized  into 
 NFT. 

 Additionally,  Bitkub  Capital  Group  is  honored  by  various  partners  who  have  contributed  to 
 the  NFT  projects,  like  athletes  and  beauty  pageants,  to  share  experiences  and  impressions 
 from  the  implementation  of  blockchain  technology  by  fostering  the  experience  between 
 brands and customers within the Bitkub NFT Solution zone. 
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 The Third Zone :  Bitkub Metaverse 
 Bitkub  Metaverse  will  be  presented  in  this  area.  It  is  the  virtual  platform  developed  by 
 Bitkub Blockchain Technology Co., Ltd., and The Monk Studios Co., Ltd. In the future, 
 the  features  such  as  VR,  online  meetings,  concerts,  and  businesses  will  allow  users  to 
 participate and interact on the platform. 

 The Fourth Zone :  Academic Lounge 
 "5  Game  Changing  Course",  a  collaboration  between  Møller  Institute  from  Cambridge 
 University  (England),  will  be  presented  in  this  area.  It  is  the  blockchain  and  digital  asset 
 course  developed  by  Bitkub  Labs  Co.,  Ltd.  (Bitkub  Academy).  With  respect  to  our  vision 
 and  mission,  we  believe  that  education  will  be  a  fundamental  factor  that  could  upgrade 
 labor  skills  and  productivity.  We  strive  to  collaborate  with  various  institutions  in  order  to 
 allow everyone convenient access to the learning material. 

 The Fifth Zone :  Bitkub NFT Creator Studio 
 In  this  space,  Creator  Studio  will  be  on  exhibit.  It  is  a  brand-new  function  on  Bitkub  NFT, 
 Thailand's leading NFT platform. By enabling the creation of a distinctive and special 
 NFT  by  the  participants,  Creator  Studio  will  democratize  the  ownership  of  digital  assets. 
 As  Thailand  is  the  host  of  APEC  2022,  Bitkub  Capital  Group  organized  the  space  and 
 initiated Creator Studio to digitize your photos into NFT as a souvenir of Thailand. 
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 บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากัด  (มหาชน) 

 ผู้ประสานงาน  กรณ์ เลิศพนมทอง 
 โทรศพัท์มอืถือ:  086-0949211 

 Empowering the World Compassionately 

 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์นาํเสนอแนวคิดการทําธุรกิจเพื�อสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอาร ี
 ควบคู่กับการดูแลธรรมชาติและสง่เสริมชุมชนให้แข็งแรง ผา่นนิทรรศการ 3 สว่น 

 ประเภทของแหล่งพลังงาน 
 ให้ความรูด้้านพลังงานแต่ละประเภท เชน่ พลังงานความรอ้นรว่ม (Combined Cycle 
 Co-Generation) พลังน�า (Hydropower) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ที�ตอบโจทย์ความต้องการ 
 ด้านพลังงานของประเทศ เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 

 ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั�งบนหลังคา 
 ให้ความรูด้้านการใช้พลังงานสะอาดสําหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมถึงระบบผลิตไฟฟ�า 
 จากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั�งบนหลังคา (Solar Rooftop) อีกหนึ�งทางเลือกที�ชว่ยประหยัดค่า 
 ไฟฟ�า และชว่ยลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม พร้อมบรกิารให้คําปรกึษาด้านการติดตั�งระบบผลิต 
 ไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั�งบนหลังคาจากวิศวกรผู้เชี�ยวชาญ 

 กิจกรรมเพื�อสงัคมด้านการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 
 ●  โครงการอนรุกัษ์และฟ�� นฟูประชากรเสือโครง่ ซึ�งเป�นดัชนชีี�วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป�า 

 และเป�นสัตว์ที�อยูบ่นจุดสูงสุดของหว่งโซอ่าหาร การอนุรักษ์เสือโครง่จึงเป�นการดูแลรักษา 
 สมดุลของระบบนเิวศทั�งระบบ 

 ●  โครงการปรบัปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอุทยานแหง่ชาติเขาใหญ ่(ผากล้วยไม้-น�าตก 
 เหวสุวัต) เป�ดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและเป�นแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศที�สมบูรณ ์
 โดยมไีฮไลต์หลักคือ การจําลองเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอุทยานแหง่ชาติเขาใหญ ่
 ยกจุดเด่นของเส้นทางสายนี�มาไว้ที�บูท 
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 B.Grimm Power 

 Empowering the World Compassionately 

 B.Grimm  Power  showcases  our  corporate  vision  of  “Empowering  the  World 
 Compassionately  in  Harmony  with  Nature”  through  the  business  and  social  engagement 
 exhibitions consisting of three parts... 

 Energy Resources 
 Present  the  main  type  of  clean  energy  resources,  What  and  Why  these  become  the  main 
 resources  for  electricity  generation  for  overall  energy  consumption  of  today,  such  as 
 Combined Cycle Co-Generation, Hydropower, Solar, etc. 

 Solar Rooftop for Industrial Users 
 Advise  how  the  industrial  sector  can  be  part  of  clean  energy  by  changing  to  solar  rooftops 
 as  an  additional  electricity  source  that  can  help  save  money  on  electricity  costs  and 
 reduce  the  impact  of  climate  change.  Our  booth  also  includes  technical  suggestions  from 
 specilised engineers on solar rooftop systems. 

 Social Engagements 
 Feature social engagement projects on environmental conservation and promotion. 

 ●  Save  the  tigers  project:  that  aims  to  increase  the  tiger  population  and  protect  their 
 habitat,  as  tigers  are  at  the  top  of  the  food  chain  and  are  seen  as  the  key  indicators 
 reflecting  the  quality  of  the  ecosystem,  that’s  why  protecting  wild  tigers  is  to 
 protect the balance of ecosystems. 

 ●  Khao  Yai  Nature  Trail:  improve  the  “Pha  Kluay  Mai  –  Nam  Tok  Heo  Suwat  Nature 
 Trail”  at  Khao  Yai  National  Park  and  promote  this  place  as  an  ecotourism 
 destination.  The  highlight  of  our  booth  is  the  mini  Khao  Yai  Trail,  simulating  the 
 key attraction spots from the natural route. 
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 บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 ผู้ประสาน  หาญณรงค์ ครุฑางคะ 
 โทรศพัท์มอืถือ: 086 555 5367 

 PTT Group: Drive People’s Life Forward 
 กลุ่ม ปตท. จุดพลังขับเคลื�อนอนาคต เพื�อวันข้างหน้าของทุกชีวิต มุง่สร้างความมั�นคงด้านพลังงาน 
 สนบัสนนุพลังงานทางเลือกที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม รุกสูธุ่รกิจใหมส่ร้างคุณภาพชีวิตที�ดีให้กับ 
 คนไทย ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความรว่มมือกับทุกพนัธมิตร รว่มขับเคลื�อนประเทศ ธุรกิจ 
 สังคม และสิ�งแวดล้อม ให้เติบโตก้าวสูอ่นาคตเคียงข้างกันอยา่งสมดุลและยั�งยืน 

 With  the  aim  to  drive  forward  the  future  of  every  life,  PTT  focused  on  building  energy 
 security,  support  environmentally  friendly  energy  sources.  PTT  will  showcase  our  business 
 which  creates  a  better  quality  of  life  for  Thai  people  through  innovation,  technology,  and 
 cooperation  with  all  partners  to  drive  forward  Thailand  and  our  business,  society,  as  well 
 as environment, to balance and sustainability. 

 บรษัิท ปตท. น�ามนัและการค้าปลกี จํากัด (มหาชน) 
 ประกอบด้วย Cafe Amazon for Chance ที�เป�ดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางการได้ยินทําหน้าที�เป�นบา 
 รสิต้า นอกจากนี�ยงัมีนทิรรศการเกี�ยวกับธุรกิจของโออาร์ในไทยและต่างประเทศ ที�มุง่ให้ความสําคัญ 
 กับหลัก 3P คือ People สังคมชุมชน Planet สิ�งแวดล้อม และ Performance คือผลการดําเนินงานที� 
 ดี รวมถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG บูธ OR ประกอบด้วย 6 สว่น (1) ข้อมูลเกี�ยวกับ OR (2) ธุรกิจของ OR 
 (3) OR ในตลาดโลก (4) Café Amazon for Chance (5) Café Amazon Global (6) Café Amazon 
 Go Green 

 PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) 
 We have Café Amazon for Chance giving the opportunity to the hearing-impaired to be our 
 barista. We also show the exhibition about OR business in Thailand and overseas which 
 focus on People Planet Performance and also BCG concept in our process. OR booth 
 consists of 6 sections: (1) About OR (2) OR Business (3) OR in Global Market (4) Café 
 Amazon for Chance (5) Café Amazon Global (6) Café Amazon Go Green 
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 บรษัิท ปูนซเิมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)  (SCG) 
 ผู้ประสานงาน  ศุภสิทธิ� เศรษฐสุข 
 โทรศพัท์มอืถือ:  0953638899  Line ID  imaky 2531 

 SCG x APEC 2022 Thailand : รว่มมือ สูอ่นาคตยั�งยนื 
 SCG x APEC2022Thailand ความรว่มมือเพื�อโลก  โดยลดการ  ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง 
 BCG และสง่เสรมิพลังทางเศรษฐกิจของผู้หญิงในเอเชีย-แปซิฟ�ก สูอ่นาคตยั�งยืน ผา่นความรว่มมือ 
 ดังนี� 
 1. BCG Collaboration 
 - Green Meeting รว่มสง่เสริมการจัดประชุมที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที�รีไซเคิล 
 ลดการผลิตวัสดุใหม ่
 - ปลูกลดรอ้น ชวนคนรุน่ใหม ่ชุมชน และประชาชน ปลูกหญ้าทะเลลดโลกรอ้น ที�จังหวัดตรัง 
 - บา้นปะการัง รว่มฟ�� นฟรูะบบนิเวศทะเลไทย โดยวางบ้านปะการงั รูปชะลอมเอเปค หนึ�งเดียวใน 
 โลก จากนวัตกรรม CPAC 3 D Printing 
 2. Woman Empowerment 
 สง่เสรมิและเป�ดโอกาสให้ผู้หญิงเห็นพลังของตนเอง โดยนาเรื�องราวผู้หญิงต้นแบบ จากโครงการ 
 พลังชุมชน ที� SCG สง่เสรมิอาชีพ ด้วยความรู้ด้านการตลาด คุณธรรม ให้มีรายได้ ลดความเหลื�อมล้า 
 ขับเคลื�อนเศรษฐกิจท้องถิ�น สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงรว่มขับเคลื�อนเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟ�ก 

 SCG x APEC 2022 Thailand : Collaboration to Sustainable Future 
 SCG  x  APEC2022Thailand  cooperation  for  the  world  by  reducing  greenhouse  gas 
 emissions  according  to  the  BCG  guidelines  and  promoting  the  economic  empowerment  of 
 women in Asia-Pacific towards a sustainable future through cooperation as follows: 
 1. BCG Collaboration: Green Meeting, Plant-Beat-Heat, Baan Pakarang 
 2. Woman Empowerment 
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 บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ� จํากัด (มหาชน) 
 ผู้ประสานงาน  คุณธนวิชญ์ ฉัตรฤทธิชัยกุล 
 โทรศพัท์มอืถือ:  083-484-2221 

 EA Ecosystem with Ultra-fast charge solution 

 บมจ.พลังงานบรสิุทธิ� หรอื Energy Absolute (EA) ผู้นํานวัตกรรมพลังงานสะอาด  บริษัทฯ 
 ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื�อคิดค้นนวัตกรรม เพื�อนํามาต่อยอดและเพิ�ม 
 มลูค่าให้ธุรกิจ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียและมีเจตจํานงที�จะรว่มสร้างและ 
 แบง่ป�นความสําเร็จไปด้วยกันทั�งในด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แนวคิด ‘นวัตกรรมสังคมองค์กร’ 
 หรอื Corporate Social Innovation (CSI) 

 ●  พลังงานทดแทน 
 บรษัิทฯได้เพิ�มมลูค่าให้กับปาล์มน�ามนั โดยผลิตไบโอดีเซล และการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า 
 เพิ�มคือ สารเปลี�ยนสถานะ กรีเซอรีน ป�จจุบันได้มีการพัฒนาเป�นกรนีดีเซลและน�ามันไบโอเจ็ต 

 ●  พลังงานหมุนเวียน 
 บรษัิทฯ ได้มโีรงงานผลิตไฟฟ�า ทั�งจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม โดยบริษัทได้มีนํา 
 นวัตกรรมใหม่ๆ  เข้ามาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ�าให้ดียิ�งขึ�น 

 ●  นเิวศนย์านยนต์ไฟฟ�า (EV Ecosystem) 
 ●  โรงงานผลิตแบตเตอรี�ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 1 กิกะวัตต์ชั�วโมงต่อป� 

 ขยายได้ถึง 50 กิกะวัตต์ชั�วโมงต่อป� 
 ●  โรงงานผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ�าเชิงพาณชิย์ขนาดใหญ ่กําลังผลิต9,000 คันต่อป� 

 ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ�า รถกระบะไฟฟ�า รถบรรทุกไฟฟ�า และรถอุตสาหกรรมไฟฟ�าเฉพาะ 
 ทาง 

 ●  เรอืโดยสารไฟฟ�า "MINE Smart Ferry" ให้บรกิารในแมน่�าเจ้าพระยา 
 ●  สถานอัีดประจุไฟฟ�า กว่า 500 สถาน ี
 ●  บรษัิทฯ มคีวามมั�นในการสร้างสังคมยานยนต์ไฟฟ�า แบบครบวงจรภายใต้แนวคิด 

 “พนัธกิจไรม้ลพษิ” 
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 Energy  Absolute  PCL  (EA)  the  leader  company  in  renewable  energy.  The  company 
 focuses  on  researching  and  developing  technology  to  create  innovations.  The  company 
 attempt  to  add  value  to  the  business  by  awareness  of  responsibility  over  stakeholders  and 
 intend  to  create  and  share  the  success  in  both  economy  and  society  under  concept 
 “Corporate Social Innovation (CSI) 

 ●  Sustainable Energy 
 ○  Company  established  Bio-Diesel  factory  to  increase  value  of  oil  palm  and 

 develop  its  byproducts  such  as  Phase  Change  Material  (PCM)  and  Glycerin. 
 Currently, we are developing green-diesel and bio-jet fuel. 

 ●  Renewable Energy 
 ○  Company  has  Solar  Energy  power  plant  and  Wind  Energy  power  plant,  we 

 still  seek  the  new  opportunity  or  new  technology  to  increase  the  potential 
 and performance to produce electricity. 

 ●  Electric Vehicles Ecosystem (EV Ecosystem) 
 ●  Company  has  a  factory  that  could  produce  the  li-thium  Ion  battery  and  Energy 

 Storage  System  with  1  Gigawatts-hour  and  has  a  potential  to  be  expanded  to  50 
 Gigawatts-hour per year. 

 ●  Company  can  produce  commercial  electric  vehicles  in  large  capacity,  9,000  units 
 per  year,  various  type  of  Electric  vehicle  such  as  Bus,  Mini  truck,  truck  and  other 
 industrial vehicles. 

 ●  Electric  Ferries  named  “Mine  Smart  Ferry”  for  passenger  in  Chao  Phraya  River,  an 
 alternative mass transportation in Bangkok. 

 ●  The charging stations over 500 stations. 
 ●  EA  has  an  intention  to  create  Electric  Vehicles  Society  under  concept  “Mission  no 

 Emission” 
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 บรษัิท แมกโนเลยี ควอลิตี� ดเีวล็อปเม้นต์ คอรป์อเรชั�น จํากัด 
 ผู้ประสานงาน  พรพรรณ อยูเ่หลือสุข 
 โทรศพัท์มอืถือ:  081 424 5441 

 นวัตกรรมเพื�อความเป�นอยูท่ี�ดอียา่งยั�งยนืของทกุชวิีต 

 MQDC (บรษัิทแมกโนเลีย ควอลิตี� ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด) องค์กรชั�นนําด้าน 
 อสังหารมิทรพัย ์ผู้บุกเบกินวัตกรรมเพื�อความเป�นอยูที่�ดีอยา่งยั�งยืนของทุกชีวิต มุง่มั�นในการริเริ�ม 
 คิดค้น และพฒันานวัตกรรมเพื�อมอบความสุขและสร้างสุขภาวะที�ดีให้กับทุกสิ�งบนโลก MQDC 
 จึงดําเนนิงานพฒันาโครงการในด้านต่าง ๆ โดยยึดเอาแนวคิด ‘Pioneering in Sustainnovation for 
 All Well-Being’ เป�นหัวใจสําคัญ ซึ�งสะท้อนผา่น 3 แนวทางหลักด้วยกัน ได้แก่ 

 1.  MQDC Standard of Excellence มาตรฐานกลางสําหรับการคิดค้นและปฏิบัติงานจริงสําหรับ 
 ทุกโครงการ 

 2.  Execution on Project ทุกโครงการของ MQDC จะถกูออกแบบและพัฒนาภายใต้แนวคิด 
 ‘Sustainnovation’ ด้วยการนํานวัตกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช ้

 3.  Value for Everyone MQDC จัดให้มโีครงการและกิจกรรมภาคสังคมต่างอยา่งต่อเนื�องทั�ง 
 ด้านการศกึษา ด้านสาธารณสุข และด้านสิ�งแวดล้อม 

 นอกจากนี� MQDC ยงัให้ความสําคัญกับการทําวิจัยด้านต่าง ๆ เพื�อบรรลุถึงเป�าหมาย จึงจัดตั�ง 
 ศนูยวิ์จัยเอกชนของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้แก่ 

 ●  ศนูยวิ์จัยและนวัตกรรมเพื�อความยั�งยนื (Research & Innovation for Sustainability 
 Center: RISC) ที�มุง่เน้นการทํางานวิจัยและบูรณาการหลายศาสตร์ เพื�อสร้างความอยูดี่มีสุข 
 ของสรรพสิ�ง ผา่นการประยุกต์ใช้องค์ความรูแ้ละสร้างนวัตกรรมเพื�อความยั�งยืน ภายใต้ 
 RISC 5 Research Hubs ได้แก่ 
 1. Plants & Biodiversity: ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2. Air Quality: ศกึษาป�จจัยในการสร้างคุณภาพอากาศที�ดีทั�งภายในและภายนอกอาคาร 
 3. Happiness Science: ศึกษาการทํางานของสมองเพื�อสรา้งความสุขด้วยวิทยาศาสตร์ 
 4. Materials & Resources: ศึกษาวัสดุก่อสร้างที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม และดีต่อสุขภาวะ 
 5. Resilience: ศึกษาด้านความเสี�ยงและภัยพบัิติในสภาพแวดล้อมเพื�อวางแผนรับมือ 
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 ●  ศนูยวิ์จัยอนาคตศกึษา ฟ�วเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab) ที�ศึกษาวิจัย คาดการณ ์
 อนาคตและแนวโน้มการอยูอ่าศัยในสังคมเมือง เพื�อให้ได้ข้อมูลสําหรับการพัฒนาโครงการ 
 อสังหาฯ ที�จะสามารถตอบโจทยค์วามต้องการของผู้คนตามยุคสมัยใหมไ่ด้สมบูรณ์แบบ 
 มากที�สุด 

 ดังนั�น เนื�อหาที� MQDC จะจัดแสดงในบูธนั�นสามารถตอบโจทย์ decentralization resilience ที�บอก 
 ถึงฉากทัศนที์�นา่จะเกิดขึ�นในอนาคตและตอบโจทย์อนาคตที�ทุกชีวิตต้องการ รวมถึงแสดงจุดยืนของ 
 ความเป�นผู้นาํด้านนวัตกรรมเพื�อความยั�งยืน 

 Pioneering in Sustainnovation for All Well-Being 
 MQDC  is  a  leading  property  developer  whose  diverse  projects  advance  human  and 
 environmental  well-being  under  the  concept  of  “Pioneering  in  Sustainnovation  for  All 
 Well-Being” with 3 key elements: 
 1. “MQDC Standard of Excellence” to set specifications for all projects 
 2. Project design and development under the concept of “sustainnovation” 
 3. Societal initiatives in education, public health, and the environment 
 MQDC has also set up 2 research centers for real estate and city development: 

 •  Research  &  Innovation  for  Sustainability  Center  (RISC),  which  conducts  research  for  the 
 well-being of all life through 5 Research Hubs: 
 1. Plants & Biodiversity: researching biodiversity 
 2. Air Quality: finding the factors for good indoor and outdoor air 
 3. Happiness Science: examining brain activity to enhance happiness 
 4. Materials & Resources: developing healthy, eco-friendly building materials 
 5. Resilience: finding responses for environmental threats 
 •  FutureTales  Lab  forecasts  urban  living  to  help  develop  projects  that  meet  people’s 
 needs. 
 MQDC’s  booth  will  focus  on  decentralized  resilience  and  pioneering  sustainnovation  to 
 meet future challenges. 
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 บรษัิท สยามพวิรรธน์ จํากัด 

 สยามพวิรรธน์ ผู้พฒันาธุรกิจค้าปลีกและอสังหารมิทรัพย์ชั�นนํา เจ้าของและผู้บริหาร สยาม 
 พารากอน สยามเซน็เตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี� หนึ�งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม 
 พรเีมี�ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ยดึมั�นในอุดมการณ์การดําเนินธุรกิจที�สร้างการเติบโตรว่มกันอยา่งยั�งยืน 
 ของทั�งผู้คน สิ�งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงการภายใต้สยามพิวรรธน์ทั�งหมดจึงเป�น 
 รูปแบบที�สรา้งคุณค่ารว่ม (Shared Values) และผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ไปสู ่
 ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 ความยั�งยนืในแบบฉบบัของสยามพิวรรธน์ เกิดขึ�นจากการยึดถือแนวทางดําเนินธุรกิจแบบรว่มสร้าง 
 (Co -Creation) ที�พร้อมตอบโจทยแ์ละสรา้งคุณค่าครบทุกมิติให้กับทุกภาคสว่น ไมว่่าจะเป�น ลูกค้า 
 พนัธมติรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน สังคม และพนกังาน โดยให้ความสําคัญกับความหลากหลาย 
 (Diversity) กับคนทุกชว่งวัย (Generations) ด้วยการสง่มอบประสบการณ์ที�ดีที�สุด ควบคู่ไปกับ 
 การฟ�� นฟแูละสง่ต่อโลกที�นา่อยูใ่ห้กับทุกชีวิต 

 ความสําเรจ็ในการดําเนนิธุรกิจของสยามพวิรรธน ์คือการสรา้งความภาคภูมิใจและสง่เสริมการ 
 เติบโตอยา่งยั�งยนืให้กับผู้มสีว่นได้สว่นเสียทุกกลุ่ม โดยยึดถือแนวทางการรว่มสร้างที�สง่มอบ 
 ประโยชนแ์ก่ผู้คน ชุมชน และสิ�งแวดล้อม ผสานคุณค่าทั�งในระบบนิเวศธุรกิจและโลกใบนี�เข้าไว้ 
 ด้วยกัน (Economy & Ecosystem) 
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 Siam Piwat, a leading real estate and retail developer, the owner and operator of 
 Siam  Paragon,  Siam  Center,  and  Siam  Discovery,  and  a  joint  venture  partner  of  ICONSIAM 
 and  Siam  Premium  Outlets  Bangkok,  is  committed  to  the  business  philosophy  of 
 sustainable  co-creation of growth for the people, the environment, and economy. 
 All  projects  developed  by  Siam  Piwat,  thus,  strive  to  create  shared  value  and  net  positive 
 impacts for communities, society, and the country. 

 For Siam Piwat, sustainability is achieved through its commitment to co-creation, 
 through  which  it  answers  needs  and  generates  value  across  all  dimensions  for  all  parties, 
 from customers, business partners, and suppliers all the way to communities, society, 
 and  employees,  all  while  embracing  diversity  and  placing  emphasis  on  all  generations  by 
 delivering  the  best  experiences  possible  as  well  as  revitalizing  the  environment  and 
 passing on a better world to the next generations 

 Siam  Piwat’s  business  success  is  the  ability  to  bring  pride  and  foster  sustainable  growth  for 
 all  stakeholders  in  adherence  to  its  tenet  of  co-creation,  with  the  goals  of  benefitting  the 
 people,  communities,  and  the  environment  and  integrating  value  across  the  economy  and 
 the ecosystem. 
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 บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชัน จํากัด (มหาชน) 
 ผู้ประสานงาน: คุณคลอเดีย นนท์ธิติพงษ์-เบียร ีฝ�ายสื�อสารองค์กร 
 โทรศพัท์มอืถือ:  080 8400007 communication@amata.com.  https://www.amata.com 

 “The World of AMATA” 
 กลุ่ม “อมตะ” จัดแสดงนทิรรศการภายใต้ชื�อ “The World of AMATA” เพื�อสะท้อนให้เห็นถึงความ 
 มุง่มั�นของอมตะ ที�จะก้าวสูโ่มเดล “Bio-Circular-Green” ของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ APEC 
 2022 โดยการจัดแสดงใน 5 ด้านหลักคือ 

 1.  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลย:ี “อมตะ” ขับเคลื�อนการสร้าง AMATA Smart City ให้กลาย 
 เป�นนคิมอุตสาหกรรมแหง่โลกอนาคตที�ผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมและสิ�งแวดล้อมให้อยู ่
 รว่มกันได้อยา่งสมดุล โดยการเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานรว่มกันของอุตสาหกรรม S-curve 
 ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยอมตะซิตี� ชลบุร ีมีการผลักดันศักยภาพเพื�อสง่เสริม 
 นวัตกรรม ความรู ้และเทคโนโลย ีเพื�อชว่ยกระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอยา่งต่อเนื�อง 
 จากโครงสรา้งพื�นฐานดิจิทัล เชน่ สายเคเบิลไฟเบอร์ สิ�งอํานวยความสะดวก และการบริการ 
 ที�ทันสมยั โดยองค์ประกอบที�สําคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะคือ “ความยั�งยืน” ซึ�ง 
 ครอบคลุมทั�ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ�งแวดล้อม และสังคม AMATA Smart City ได้ดําเนินการ 
 ตามเป�าหมายหลักคือ 1) เพื�อดึงดูดการลงทุนในเรื�องการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 2) เพื�อ 
 บรรลุเป�าหมายทางสังคม คือ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสในการทํางาน 3) 
 เพื�อรกัษาสิ�งแวดล้อมผา่นการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาที�ยั�งยืน 4) เพื�อสง่เสริมนวัตกรรม 
 ทางเทคโนโลย ีโดยการสนับสนุนระบบนิเวศเชิงธุรกิจ ในการวิจัยและพัฒนา 

 2.  MEDITown: “อมตะ” มคีวามรว่มมอืกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
 นวัตกรรม โดยศนูยค์วามเป�นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร ์(องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ 
 (TCELS) และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื�อสร้าง AMATA MEDITown ก่อตั�งเมืองการแพทย์ 
 นานาชาติครบวงจรแหง่แรกในเขตพื�นที�โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวัน 
 ออก EEC (Eastern Economic Corridor) ภายในเขตพื�นที�อมตะซิตี� ชลบุร ีเพื�อให้บริการ 
 ทางการแพทยใ์นระดับสากล รวมถึงมคีวามรว่มมือด้านการผลิตยาและชิ�นสว่นการแพทย์ 
 ด้านการศกึษาและวิจัย โดยเน้นการสร้างความรว่มมือกับนานาชาติ เพื�อให้ได้มาตรฐานระดับ 
 World Class Medical Hub แหง่หนึ�งของโลก 
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 3.  เศรษฐกิจหมุนเวียน: “อมตะ” ได้นําเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการน�า น�าเสีย และ 
 ขยะมลูฝอย เพื�อลดความเสี�ยงการขาดแคลนน�าในชว่งภัยแล้งลดผลกระทบทางลบต่อ 
 สุขภาพอนามยัของ ผู้ประกอบการ ชุมชน โดยรอบ 

 4.  การเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ: “อมตะ” หนึ�งในผู้ผลิตน�ารายใหญที่�สุดในภูมิภาค ใน 
 โครงการพฒันาความรว่มมอืทางเศรษฐกิจในอนภุูมิภาคลุ่มแมน่�าโขง (GMS) โดยมีปริมาณ 
 น�าใช้เพยีงพอใน 2 ป� โดยไมม่ปีริมาณน�าฝนตกลงมา 

 5.  พลังงานหมุนเวียน: “อมตะ” มุง่สูเ่ป�าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) 

 อมตะ ผู้นาํด้านการพฒันาและบริหารเมอืงอุตสาหกรรมครบวงจร 
 ตั�งแต่ป� 1989 เรามสีว่นชว่ยผู้ประกอบการในการพัฒนา และสร้างฐานการผลิตอุตสาหกรรมใน 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 30 ป�ที�ผา่นมา อมตะได้เติบโตขึ�นจากบริษัทเล็กๆ กลายเป�นนิคม 
 อุตสาหกรรมยกัษ์ใหญ ่ตามวิสัยทัศน์ของวิกรม กรมดิษฐ ์เราดําเนินการขยายนิคมฯหลายแหง่ใน 
 ประเทศไทยและเวียดนาม อีกทั�งยงัมโีครงการพัฒนาเพิ�มเติมในประเทศพมา่และลาว พร้อมด้วยการ 
 บรกิารต่างๆ ซึ�งออกแบบมาเพื�อสนับสนุนการประกอบการธรุกิจอยา่งสมบูรณ์แบบ สร้างความเชื�อ 
 มั�นในการลงทุนทั�งในและต่างประเทศ โดยในป�จจุบันนิคมฯมีผู้ประกอบการมากกว่า 29 ประเทศ 
 จากทั�วทุกมมุโลกตั�งแต่บรษัิทขนาดเล็กไปจนถึงระดับยักษ์ใหญส่ากลใน Global Fortune 500 ต่าง 
 เลือกอมตะเป�นฐานการผลิต 

 AMATA  Group  is  exhibiting  products  and  services  that  reflects  the  ‘Bio-Circular-Green’ 
 theme  of  Thailand  as  the  host  of  APEC  2022.  Key  areas  related  to  the  theme  that  we 
 cover at our exhibition: 

 A)  Utilizing  innovation  and  technology,  we  are  evolving  towards  a  Smart  City: 
 designed  to  maximize  the  synergies  of  the  key  S-curve  industries  under  Thailand 
 4.0,  AMATA  City  Chonburi  is  keen  to  champion  and  experiment  with  new  methods 
 of  encouraging  innovation,  knowledge,  technology,  and  creativity  as  powered  by 
 advanced  digital  infrastructures  such  as  fibre  cables,  and  other  modern  facilities 
 and  services  on-site,  fueling  continued  expansion  and  growth  in  the  region. 
 Another  key  component  of  the  Smart  City  development  is  “Sustainability”, 
 encompassing  the  3  dimensions  of  Economy,  Environment  and  Social.  AMATA’s 
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 Smart  City  pursues  these  goals:  1)  to  attract  investment  in  R&D  and  targeted 
 industries,  2)  to  pursue  social  goals  such  as  improving  quality  of  life  and  creating 
 job  opportunities.,  3)  to  protect  the  environment  through  the  use  of  technology 
 and  sustainable  practices.  And  4)  to  promote  technological  innovation  by 
 promoting  a  business  ecosystem  that  supports  experimentation,  innovation,  and 
 research and development. 

 B)  MEDITown:  AMATA  Corporation  PLC  is  working  with  Thai  government  (through  the 
 Ministry  of  Higher  Education  and  the  Ministry  of  Public  Health),  Mahidol  University 
 and  Siriraj  Hospital  to  create  AMATA  MEDITown,  the  1st  international  life  science 
 cluster  in  Thailand.  The  project  supports  the  country  to  become  a  world  center  for 
 medical services 

 C)  Circular  economy:  AMATA  has  implemented  circular  economy  in  the  management 
 of water and wastewater and solid waste 

 D)  Climate  resilience:  AMATA  is  the  Largest  Water  Supplier  in  GMS  region  with  a  water 
 supply sufficiency close to 2 years without any rainfall 

 E)  Renewable  energy  and  how  AMATA  commits  towards  the  United  Nation’s 
 sustainable development goals (UNSDGs), among others. 

 AMATA  Foundation,  a  privately-owned  non-profitable  organization  and  the  Thailand-China 
 Business Council are also participating. 

 AMATA  is  a  leading  developer  and  operator  of  industrial  cities.  Since  1989,  we  have  helped 
 global  companies  build  an  industrial  base  in  Southeast  Asia  and  grow  their  businesses. 
 Over  the  last  30  years,  Amata  has  grown  from  a  small  entity  to  become  an  industrial  giant, 
 fired  by  the  vision  of  Vikrom  Kromadit.  We  currently  operate  several  prime  sites  in 
 Thailand  and  Vietnam  –  with  more  in  development  in  Myanmar  and  Laos  –  and  offer  a 
 flexible  package  of  services  that  create  a  secure  and  compelling  investment  opportunity. 
 Organizations  from  over  29  countries,  including  many  Fortune  500  companies,  have 
 chosen Amata as home. 
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 โรงพยาบาลสมติิเวช 
 ผู้ประสานงาน  นางสาวรมณ มว่งกูล 
 โทรศพัท์มอืถือ:  063-394-3232 

 โรงพยาบาลสมิติเวช/Samitivej Hospital 
 ●  Samitivel Virtual Hospital การพบแพทย์เสมือนจริง ได้ทุกที� ทุกเวลา 
 ●  Total Health Solution การคัดสรรการดูแลที�ใชที่�สุดเฉพาะบุคคล 
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 Google LLC 
 ผูป้ระสานงาน  นายเพิ�มศกัดิ� ลีลากลุ 
 โทรศพัท์มอืถือ: 089-365-7331  LINE ID  sakzsak 

 Google Pavillion 
 Google Pavillion ในงานประชุมเอเปค 2022 พดูถึงผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจและสิ�ง 
 แวดล้อม ซึ�งเป�นหัวข้อที�มคีวามสําคัญอยา่งยิ�งต่อโลกและเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในเอเปค โดยมี 5 สว่น 
 ในพื�นที�บูธที�ชว่ยแสดงให้เห็นถึงการสนับสนนุของ Google ในด้านเหล่านี� 

 1. โครงการและความริเริ�มด้านความยั�งยนืของ Google 
 2. การสนบัสนนุเศรษฐกิจของโครงการและแบรนด์ต่าง ๆ ของ Google ในเขตเศรษฐกิจเอเปค เชน่ 
 ผลกระทบเชิงบวกของ YouTube ในภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟ�ก 
 3. ประโยชนข์องโครงการ Grow with Google ที�เกิดกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในภูมิภาค 
 เอเชีย-แปซฟิ�ก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย 
 4. สตดิูโอ YouTube เป�นพื�นที�ให้ YouTube creators ที�มีชื�อเสียงได้สนทนากับผู้นําทางความคิดที�มา 
 เข้ารว่มประชุมเอเปค และขยายการรับรู้ในประเด็นที�นา่สนใจไปยังผู้ชมในวงกว้างทั�วโลก 
 5. Google’s cafe บรกิารกาแฟและเครื�องดื�มฟรีให้กับผู้เข้ามาเยี�ยมชม โดยเมล็ดกาแฟผา่นการ 
 คัดสรรมาจากชุมชนท้องถิ�นในจังหวัดนา่นและเชียงใหม ่ถ้วยทุกใบยอ่ยสลายได้ในทางชีวภาพและ 
 ไมก่่อให้เกิดสารพษิ 

 Google Pavillion 
 Google Pavilion in APEC Summit 2022 highlights the topics with utmost importance to 
 all APEC economies and the world : economic and environmental impact. There are 
 5 sections within this space that help convey Google's contribution in these areas. 
 1. Google's sustainability projects and initiatives 
 2.  Economic  contribution  of  various  Google's  programs  &  brands  throughout  APEC 
 economies, eg, YouTube impact on APEC economies. 
 3. Grow with Google's impact on APEC, Southeast Asia and Thai SMEs. 
 4.  YouTube  Studio:  A  studio  that  allows  renowned  creators  to  have  conversations  with 
 visiting key opinion formers and bring the issues to broader audiences around the world. 
 5.  Google's  cafe,  offering  free  coffee  and  drinks  for  visitors.  Coffee  beans  are  sourced  from 
 local  communities  in  Naan  &  Chiangmai.  All  cups  are  bio-degradable  and  leave  no  toxic 
 behind. 
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 TikTok 
 ผูป้ระสานงาน  ทิวัต สิระนนท์ 
 โทรศพัท์มอืถือ  092-3631454 
 LINE ID  - 

 #APECFORHER เพราะผูห้ญิงคือคนสาํคัญ 
 กิจกรรมสง่เสรมิพลังผู้หญิงในการขับเคลื�อนเศรษฐกิจและสังคมผา่น challenge #APECFORHER 
 บน Application "Tiktok" ซึ�งเป�นกิจกรรมโดยกระทรวงการต่างประเทศรว่มกับ Tiktok Thailand 

 #APECFORHER event booth Because women are important 
 Activities to empower women to drive the economy and society through the challenge 
 #APECFORHER on Application "Tiktok" 

 By the Ministry of Foreign Affairs in collaboration with Tiktok Thailand 
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 มลูนิธิแมฟ่�าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ผู้ประสานงาน  น.ส. สิรินภา อิ�มศิร ิ
 โทรศพัท์มอืถือ  089-400-9690 

 นทิรรศการหลักการพฒันาที�ยั�งยนืของมูลนธิิแมฟ่�าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย แสดง 
 ตัวอยา่งการดําเนนิงานพฒันาตามแนวคิด “ปลูกป�า ปลูกคน” เพื�อให้คนอยูกั่บป�าอยา่งยั�งยืน และ 
 การดําเนนิธุรกิจเพื�อสังคมของแบรนด์ “ดอยตุง” ซึ�งเป�นเครื�องมือในการสร้างรายได้ ตอบโจทย์การ 
 พฒันาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมให้แก่ชุมชน มูลนิธิแมฟ่�าหลวงฯ ก้าวเข้าสูก่ารดําเนินงาน 
 เป�นป�ที� 50 และยงัมุง่มั�นที�จะพัฒนาสังคมไทย และสง่ต่อแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยใน 
 ระดับสากลอยา่งต่อเนื�อง ป�จจุบัน วิกฤตด้านสิ�งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ�น มูลนิธิแมฟ่�าหลวงฯ จึง 
 ใช้ความเชี�ยวชาญด้านการพัฒนารว่มมอืกับภาคเอกชนของไทย ตั�งเป�าหมายสง่เสริมให้ชุมชนรว่ม 
 อนรุกัษ์ป�าในประเทศไทยครอบคลุมพื�นที�กว่า 1ล้านไร ่(160,000 เฮกเตอร์) ให้เป�นแหล่งดูดซับก๊าซ 
 เรอืนกระจก และสง่เสรมิให้ชุมชนมีความเป�นอยูที่�มั�นคงจากการรักษาป�าให้สมบูรณ์และมีอาชีพทาง 
 เลือกเพิ�มเติมจากคารบ์อนเครดิต โดยคาดว่าจะสร้างประโยชนใ์ห้ชุมชนกว่า 1,100 แหง่ และ 
 ประมาณการคารบ์อนเครดิตที�คาดว่าจะได้รับรวม 300,000-500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ 
 เท่าต่อป� 
 The  exhibition  of  Mae  Fah  Luang  Foundation  under  Royal  Patronage,  Thailand,  illustrates 
 the  sustainable  development  concept  of  "cultivating  the  forest,  cultivating  the  people"  to 
 enable  the  harmonious  co-existence  of  humans  and  nature.  The  exhibition  also  showcases 
 social  business  operations  of  the  “DoiTung”  brand,  which  is  a  tool  contributing  to 
 economic,  social  and  environmental  development  for  the  community.  The  Foundation  is 
 now  reaching  the  50th  year  of  its  operation,  committing  to  uplift  the  livelihoods  of  local 
 Thais  and  disseminating  its  development  principle  to  the  international  community.  As  the 
 global  environmental  crisis  is  accelerated,  the  Foundation  and  its  private  sector  partners 
 aim  to  promote  forest  protection  in  over  160,000  hectares  (1,000,000  Rai)  of  forest  in 
 Thailand  as  a  carbon  sink.  The  prospective  beneficiaries  are  over  1,100  communities,  with 
 an  estimated  300,000-500,000  tons  of  carbon  dioxide  equivalents  being  sequestered  per 
 year.  The  ultimate  goal  is  to  protect  the  existing  forests,  expand  the  forest  areas,  promote 
 livelihood  development,  and  encourage  communities  to  co-exist  with  forests  in  a 
 sustainable manner. 
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 APCD 60+Plus Bakery and Chocolate Café 
 ผู้ประสานงาน  นายสุนทร เนาวะราช 
 โทรศพัท์มอืถือ  092-823-9217 

 60+ Plus Bakery & Chocolate Café  เป�นโครงการริเริ�ม  สําหรับธุรกิจที�รวมคนพิการทุกประเภท 
 (DIB) ที�ให้การฝ�กอบรมภาคปฏิบัติอยา่งยั�งยืนสําหรับคนพิการในประเทศไทยเพื�อพัฒนาทักษะ 
 ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม สิ�งนี�ชว่ยนาํความสามารถของตนไปสูก่ารทําขนมป�ง 
 มอือาชีพ และทําช็อคโกแลต เป�นผู้ประกอบการ และในฐานะผู้ประกอบการตามหลักการของ 
 Disability Inclusive Business (DIB) และธุรกิจที�คนพิการเป�นผู้ประกอบการ Disability Inclusive 
 Entrepreneurship (DIE) 

 The  60+  Plus  Bakery  &  Chocolate  Café  is  a  Disability-Inclusive  Business  (DIB)  initiative 
 that  provides  sustainable  on-the-job  training  for  persons  with  disabilities  in  Thailand,  to 
 develop  their  business  skills  in  the  food  and  beverage  industry.  This  helps  to  bring  their 
 respective  abilities  forward,  to  become  professional  bakers,  chocolatiers,  shopkeepers, 
 and  as  entrepreneurs  in  accordance  with  the  principles  of  DIB  and  Disability-Inclusive 
 Entrepreneurship (DIE). 
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 มลูนิธิชัยพฒันา 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน 
 พระราชดํารใิห้จัดตั�ง “มลูนิธิชัยพัฒนา”  ในป� พ.ศ.2531 ด้วยเป�าหมายและแนวทางการดําเนินงาน 
 ที�ชัดเจนที�ได้ทรงวางไว้คือ ให้ความชว่ยเหลือและสนับสนุนประชาชนในการนพัฒนาด้านต่างๆ 
 ด้วยความรวดเรว็ ไมถ่กูจํากัดด้วยเงื�อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณของระบบราชการ 
 ซึ�งไมส่ามารถดําเนินการได้ทันที และเป�นเหตุให้การแก้ไขป�ญหาไมส่อดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ 
 ที�จําเป�นเรง่ด่วนที�จะต้องกระทําโดยเร็ว การดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนานี� จะสง่ผลให้ประชาชน 
 ได้รบัประโยชนอ์ยา่งแท้จริง รวดเร็วฉับพลัน โดยไมต่กอยูภ่ายใต้ข้อจํากัดใดๆ 

 โดยทรงดํารงตําแหนง่เป�นนายกกิตติมศักดิ� และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ 
 พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป�นองค์ประธาน 
 กรรมการ และได้พระราชทานชื�อมูลนิธิชัยพฒันาและทรงออกแบบตราสัญลักษณด้์วยพระองค์เอง 

 ต่อมาในป� 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
 สยามบรมราชกมุารทีรงดํารงตําแหนง่นายกกิตติมศกัดิ�และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา 

 “  …  ชัยชนะ  ของ  ประเทศ  นี�  โดย  งาน  ของ  มลูนิธิ  ชัย  พัฒนา  นั�น  ก็  คือ  ความ  สงบ  .  .  .  เป�น  เมือง  ไทย  ที�  มี  ความ 
 เจรญิ  ก้าวหน้า  จน  เป�น  ชัยชนะ  ของ  การ  พัฒนา  ตาม  ที�  ได้  ตั�ง  ชื�อ  มูลนิธิ  ชัย  พัฒนา  ชัย  ของ  การ  พัฒนา  นี�  มี 
 จุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยูดี่กินดี…” 

 พระราชดํารสั พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 วันที� 4 ธันวาคม 2537 

 เรยีนรู ้ ประวัติศาสตรก์ารพฒันาผา่นการดําเนินงานของมูลนิธ ิ ชัยพัฒนา ทั�ง 8 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. ด้านการพฒันาการเกษตร 
 2. ด้านการปรบัปรุงคุณภาพสิ�งแวดล้อม 
 3. ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยั�งยืน 
 4. ด้านการพฒันาสังคมและการศึกษา 
 5. ด้านพลังงานทดแทน 
 6. ด้านการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภัย 
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 7. ด้านความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
 8. ภัทรพฒัน ์

 ·  รบัชม  วีดิทัศน์โครงการพระราชดําริในความดูแลของมูลนิธิ  ชัยพัฒนา 

 ·  รบั  รู ้ เรื�อง  ราว  อัน  ยิ�ง  ใหญ ่  จาก  พระ  มหากรุณาธิคุณ  ของ  พระบาท  สมเด็จ  พระบรม  ชน  กา  ธิเบ  ศร  มหา 
 ภมูพิล  อดุลย  เดช  มหาราช  บรม  นาถ  บพิตร  ผา่น  โครงการ  พระ  ราชดําร ิ ตั�งแต่  ฟาก  ฟ�า  สู ่ ท้อง  ทะเลใน  “ 
 จากนภา ผา่นภผูา สูม่หานที” 
 ·  รว่ม  ชื�นชม  ผล  งาน  และ  สนบัสนนุ  สินค้า  จาก  ร้าน  “  ภัทร  พัฒน์  ”  ผลิตผล  จาก  การ  พัฒนา  โครงการ  มูลนิธ ิ ชัย 
 พฒันาและชุมชนต่างๆ 

 Chaipattana Foundation 

 His  Majesty  King  Bhumibol  Adulyadej  The  Great  granted  a  royal  initiative  for  the 
 establishment  of  the  “Chaipattana  Foundation”,  in  which  he  acts  as  the  Honorary 
 President,  and  graciously  appointed  Her  Royal  Highness  Princess  Maha  Chakri  Sirindhorn 
 as  the  Executive  Chairperson.  Due  to  regulatory  requirements  and  budget  constraints 
 faced  by  government  agencies,  His  Majesty  envisaged  a  foundation  that  would  serve  to 
 provide  prompt,  timely  and  necessary  responses  to  problems  affecting  the  Thai  people 
 through various development projects. 

 Later  in  2016,  after  His  Majesty  King  Bhumibol  Adulyadej  passed  away,  Her  Royal  Highness 
 Princess  Maha  Chakri  Sirindhorn  continued  to  carry  on  the  legacy  left  by  the  Late  King  by 
 acting  as  the  Honorary  President  and  Executive  Chairperson  of  the  Chaipattana 
 Foundation. 

 “…  Victory  for  the  nation,  by  the  aim  of  the  “Chaipattana  Foundation”,  means  peace…  we 
 will  be  the  prosperous  and  progressive  Thailand.  It  will  be  the  victory  of  development 
 fitting  for  the  name  of  the  foundation  which  is  “Victory  of  Development”.  This  “Victory  of 
 Development” has the ultimate goal of peace, prosperity and national well-being…” 

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s speech on 4 December 1994 
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 Activities of the Foundation 

 1. Development of Agriculture 

 2. Improvement of Environmental Quality 

 3. Sustainable Management of Natural Resources 

 4. Development of Society 

 5. Energy Development 

 6. Natural Disaster Relief 

 7. International Collaboration and 

 8.PatPat 

 Experience  the  history  and  evolution  of  various  development  projects  of  the  Chaipattana 
 Foundation. 

 Take  in  great  stories,  and  discover  the  history  of  development  through  His  Majesty  King 
 Bhumibol  Adulyadej  The  Great’s  initiatives  on  the  comprehensive  rehabilitation  of  natural 
 resources “From the Mountain to the Sea”. 

 Support  “PatPat” products from the Chaipattana Foundation  and local communities. 
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 กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 ผูประสานงาน : นางสาว สุจินันท์ พฤทธิราชวิทยา 
 โทรศพัท์มอืถือ : 082-345-3650 LINE ID : lionammuns 

 นิทรรศการดอนกอยโมเดล  “ดอนกอยโมเดล” เป�นโครงการกลุ่ม  ผ้าทอต้นแบบจากพระราชดําริ 
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ�าสิริวัณณวรี นารรีัตนราชกัญญา ที�สนบัสนุนโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
 และสภาสตรแีหง่ชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื�อมุง่มั�นพัฒนาคุณภาพผ้าของชุมชนบ้านดอนกอย 
 ไปสูก่ารเป�นชุมชนต้นแบบของประเทศ โดยมีการจัดนิทรรศการเพื�อเป�นการนําเสนอ จําหนา่ย และ 
 สาธิตผลิตภัณฑ์จากโครงการดอนกอยโมเดล มีการออกแบบโครงสร้างให้สวยงามผา่นสีน�าเงินกรม 
 จากเทคนคิ การทอผ้ายอ้มครามและสีน�าตาลจากงานไม้ ชูอัตลักษณค์วามเป�นไทยผา่นรูปแบบ 
 โครงสรา้งหนา้จั�ว และนาํเสนอความเป�นชุมชนผา่นแครไ่ม้ไผที่�จุดสาธิตการทอต่าง ๆ ทั�งยังมี 
 การจําลองเครื�องทอผ้าขนาดเท่าของจริง เพื�อให้ผู้ที�เยี�ยมชมสามารถซมึซบัและเห็นถึงภูมิป�ญญาที� 
 พฒันามาอยา่งยั�งยนื ในขณะเดียวกันยังมีความโมเดิรน์ของยุคสมัยใหมที่�สอดแทรกได้อยา่งลงตัว 

 Donkoi Model Exhibition 
 “Donkoi  Model”  is  the  pilot  fabric  weaving  project  based  on  the  idea  from  Her  Royal 
 Highness  Princess  Sirivannavari  Nariratana  Rajakanya  that  Community  Development 
 Department  and  The  National  Council  of  Women  of  Thailand  under  The  Royal  Patronage 
 of  Her  Majesty  The  Queen  are  supporting  to  intend  to  develop  the  quality  of  the  fabric  of 
 the  Ban  Donkoi  Community  to  be  the  pilot  fabric  weaving  of  Thailand.  There  is  an 
 exhibition  to  present,  sell,  and  show  the  demo  of  the  product  from  the  Ban  Donkoi  Model 
 which  is  designed  as  a  beautiful  structure  with  Indigo-dyed  fabrics  and  brown  carpentry 
 that  highlight  Thainess  through  the  pattern  of  the  structure  of  the  isosceles  triangle  and 
 present  the  life  of  the  community  by  a  bamboo  bench  at  the  demo  of  showing  fabric 
 weaving  spot.  Moreover,  there  is  a  demo  of  the  loom  of  the  same  size  as  the  real  one  for 
 the  visitor  to  realize  and  see  the  sustainable  development  of  the  intellect.  Meanwhile, 
 there is still a modern style of the modern period that intervenes nicely. 
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 กรมพฒันาฝ�มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 ผู้  ประสาน  งาน  1.  นางสาว  นติ  ยา  แสง  พุม่  พงษ์  ผู้  อํานวย  การก  ลุ่ม  งาน  แผน  งาน  และ  ประเมิน  ผล 
 โทรศพัท์มอืถือ : 0892762303  LINE ID : nittayank 

 2. นางสาวอภิสรา ถึงสุขวงษ์ นักวิชาการพัฒนาฝ�มือแรงงานปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์มอืถือ : 09187685283  LINE ID : jaeapis 

 การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรแ่ละสาธิตการนวดเพื�อสขุภาพ 
 กรมพฒันาฝ�มือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  เข้ารว่มจัดกิจกรรมในครั�งนี�เพื�อสร้างโอกาสในการเผย 
 แพรถ่่ายทอดประสบการณก์ารรับบริการนวดเพื�อสุขภาพจากผู้ประกอบอาชีพระดับมาตรฐานฝ�มือ 
 แรงงานแหง่ชาติในสาขาที�เกี�ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้ารว่มประชุม ทั�งระดับผู้นํา รฐัมนตรี เจ้าหน้าที�อาวุโส 
 ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ แขกรับเชิญ และเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอ 
 เปค 2565 เพื�อสร้างการรบัรู้และสง่ต่อประสบการณ์การใช้บริการนวดเพื�อสุขภาพ และสร้างโอกาส 
 ขยายตลาดแรงงานและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในต่างประเทศ ให้เป�นที�รู้จักกว้างขวางมากขึ�น การ 
 จัดแสดงนทิรรศการเผยแพรแ่ละสาธิตการนวดเพื�อสุขภาพ (Thai Wellness Massage) ประกอบ 
 ด้วย กิจกรรมการให้บริการนวดเพื�อสุขภาพ กิจกรรมสาธิตการทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื�อใช้ใน 
 การนวดเพื�อสุขภาพ และกิจกรรมเผยแพรค่วามเป�นมาของการนวดเพื�อสุขภาพ  โดยจะมีผู้ให้บริการ 
 นวดเพื�อสุขภาพ 

 Thai Wellness Massage & Spa 
 Participation  in  the  APEC  Economic  Leaders'  Meeting  2022  of  the  Department  of  Skill 
 Development,  Ministry  of  Labor  aims  to  disseminate  and  transfer  experiences  of  massage 
 and  health  spa  services  from  therapists  who  are  certified  in  massage  and  health  spa  from 
 the  national  skill  standard  to  attendees,  including  the  head  of  governments,  ministers, 
 senior  officials,  representatives  from  the  economic  areas,  invited  guests  and  officials  who 
 involve  in  the  2022  APEC  Economic  Leaders  Meeting.  The  main  objectives  are  to 
 demonstrate  therapeutic  Thai  massage  and  spa  in  order  to  create  awareness  and 
 experience  the  benefit  of  massage  and  health  spa  services,  as  well  as  create  opportunities 
 to expand the labour market and Thai herbal products to be more widely known. 
 Thai  Wellness  Massage  &  Spa  exhibition  and  demonstration  consist  of  the  following 
 activities: 
 1. Providing massage and health spa services by 50 certified therapists, 
 2. demonstration of making herbal products for massage and health spa, 
 3.  Providing  demonstrative  videos  to  show  the  history  of  traditional  Thai  massage  and 
 health spa. 
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 กรมประชาสมัพนัธ์ 
 ผู้ประสานงาน : ธนอรรถ โกมทุ , เปมกิา วัตถโกวิท 
 โทรศพัท์มอืถือ :  064-9619449 (ธนอรรถ) , 095-4716679 (เปมิกา) 
 Line ID : thanaatk  , paemika.21 

 นทิรรศการจากโครงการ  “Future Food for Sustainability”  เป�นกิจกรรมสร้างการมีสว่นรว่มของ 
 เยาวชนทั�วประเทศผา่นการ แขง่ขันสตาร์ทอัพด้านอาหารแหง่อนาคต ภายใต้เเนวคิด  BCG โชว์ 
 ศกัยภาพด้าน Soft Power และครัวของโลกที�คํานงึถึงความยั�งยืนของสิ�งแวดล้อม 

 The  “Future  Food  for  Sustainability  '  '  exhibition  is  a  project  that  involves  Youth 
 engagement  across  the  country  through  competing  in  Start  ups  of  future  foods  under  the 
 BCG  concept  to  show  potential  of  Soft  Power  and  kitchen  of  the  world  leading  to  a 
 sustainable environment. 
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 การท่องเที�ยวแหง่ประเทศไทย 
 ผู้ประสานงาน : นางสาวศิราณี สุทธิคําภา 
 โทรศพัท์มอืถือ :  089-6682669 

 การท่องเที�ยวแหง่ประเทศไทยสูก่ารท่องเที�ยวอยา่งยั�งยนืในอนาคต 
 จาก BCG Model สู ่BCG Tourism เติมสว่นผสมความยั�ง ยืนลงในการท่องเที�ยวอาหาร – ชุมชน – 
 สุขภาพ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สง่เสรมิธุรกิจสีเขียวเชื�อมโยงการท่องเที�ยว 
 เชิงอาหาร การท่องเที�ยววิถีชีวิตชุมชน การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงสินค้าการท่องเที�ยวในเชิง 
 เศรษฐกิจสรา้งสรรค์รวมไว้ด้วยกัน เพื�อกลายเป�นการเที�ยวรักษ์โลกในแบบวิถีใหม ่ใสใ่จสิ�งแวดล้อม 
 และธรรมชาติ ที�จะชว่ยให้ทุกการเดินทางท่องเที�ยวเปลี�ยนโลกให้ยั�งยืนขึ�นได้ เพียงแค่ทุกคนเริ�มต้น 
 ลงมอืทําสิ�งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เพื�อรักษ์โลกของเรา 

 More Sustainable More Responsible for a Better Future 
 From the BCG Model to BCG Tourism, the ingredient of sustainability has been added to 
 Gastronomy Tourism - Community-based Tourism - Health and Wellness Tourism 
 under the concept of the economic development of the BCG Model by promoting green 
 business to link with all of these forms of tourism. This has included tourism products in 
 the creative economy, so to become a journey to save the world in a new way with care 
 for the environment and nature. All of that would help travel to change the world to be 
 more sustainable. Just by everyone starting to do small things could save our planet. 

 49 



 บรษัิท ไปรษณยีไ์ทย จํากัด 
 ผู้ประสานงาน: พชัมณ กิมเสวตร์ 
 โทรศพัท์มอืถือ 096-659-2463  Line ID  pat_phatchamon 

 Thai Postage Stamps Creation of Timeless 
 -  1s NFT Stamp in ASEAN ฉลองก้าวสู ่140 ป� กิจการไปรษณยี์ไทย แสตมป� NFT ดวงแรก 

 ของ ASEAN 
 -  APEC 2022 THAILAND THAILAND AS THE HOST OF APEC 2022 
 -  ReBOX Postal Campaign (“Transforming the waste boxes into new meaningful 

 usage.”) 
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 สมาคมธนาคารไทย, สาํนักระบบชําระเงิน, บรษัิท เนชั�นแนล ไอทเีอ็มเอ๊กซ ์จํากัด 
 ประสานงาน: นางสาวภาณุมาศ กาวีจันทร์ / คุณ คุณยุพวรรณ ตั�งวงษ์เจริญ 
 โทรศพัท์มอืถือ:  089-5598685 / 087-9794747   Line ID: panumas_jub 

 Digital Payment Connectivity / Regional Digital Trade Connectivity 
 สมาคมธนาคารไทย, สํานกัระบบชําระเงิน, บริษัท เนชั�นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จํากัด จัดแสดงนวัตกรรม 
 การชําระเงินและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Trade & Payment) ประกอบด้วย Cross-border QR 
 Payment และNDTP & Digital Supply Chain Solution 
 เพื�อยกระดับการให้บรกิารเกี�ยวกับธุรกรรมการค้า และการชําระเงินให้เกิดการเชื�อมโยงการเงินและ 
 การค้าแบบไรร้อยต่อ เพื�อสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศให้เติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดยมีโครงการ 
 สําคัญ คือ 

 1. ด้าน Digital payment เพื�อเชื�อมโยงบริการชําระเงินจะชว่ยเพิ�มประสิทธิภาพและความสะดวกใน 
 การทําธุรกรรมชําระเงินระหว่างประเทศ รวมทั�งสนับสนุนการท่องเที�ยว การค้า การลงทุน และ 
 บรกิารต่าง ๆ ในภมูภิาค ทําให้ประชาชนและธุรกิจสามารถทําธุรกรรมระหว่างประเทศได้รวดเร็ว 
 ด้วยค่าธรรมเนยีมที�ถูกลง และเข้าถึงผู้ใช้งานมากยิ�งขึ�น 

 2. โครงการ National Digital Trade Platform (NDTP) เป�นความรว่มมือระหว่างหนว่ยงานรัฐและ 
 เอกชนในการพฒันาแพลตฟอร์ม เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับการนําเข้าและสง่ออกของประเทศ 
 โดยบูรณาการข้อมลูธุรกรรมที�เกี�ยวทั�งหมด นาํ e-Document มาใช้เพื�อลดการใช้เอกสารที�เป�นกระ 
 ดาษ เชื�อมต่อกับระบบ National Single Window (NSW) และแพลตฟอร์มการค้าต่างประเทศอื�นๆ 
 ซึ�งป�จจุบนัเชื�อมต่อกับ แพลตฟอร์มการค้าของประเทศญี�ปุ�น และสิงคโปร์ เพื�อชว่ยอํานวยความ 
 สะดวกให้กับผู้นาํเข้าและสง่ออก เพิ�มประสิทธิภาพ ความโปรง่ใส เพิ�มขีดความสามารถทางการ 
 แขง่ขัน และสรา้งโอกาสใหม่ๆ ในเวทีการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ ไทย 

 3. การพฒันา Digital Supply Chain Financing เพื�อชว่ยเหลือ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 และ สามารถประกอบธุรกิจ ได้อยา่ง มปีระสิทธิภาพ รวมถึงการนําข้อมูลการค้าและการชําระเงิน 
 ดิจิทัลมาใช้ เพื�อลดความเหลื�อมล�า ในการเข้าถึงบรกิารทางการเงิน 
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 Digital Payment Connectivity / Regional Digital Trade Connectivity 

 Thai  Bankers’  Association  (TBA),  Payment  System  Office  (PSO),  National  ITMX  highlights 
 the  prominent  role  of  commercial  banks  in  supporting  international  trade  and  the  aim  to 
 upgrade  trade  transactions  that  will  improve  competitiveness  of  Thai  importers  and 
 exporters. 
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