แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไตรมาส 2/2561
ภาพรวมเศรษฐกิจ
ภัยทางการเงิน

งานสัมมนาวิชาการ ประจาปี 2561
นายสมชาย เลิศลาภวศิน
ผู้อานวยการอาวุโส
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 สิงหาคม 2561

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องภายใต้ภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้นและราคาน้้ามันที่ปรับสูงขึ้น
ด้านเศรษฐกิจไทยขยายตัวทุกองค์ประกอบ
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักมีแนวโน้มขยายตัวจากอุปสงค์ในประเทศ
สหรัฐฯ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี ทั้งตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดี
รวมถึงแรงกระตุ้นทางการคลัง ขณะที่กลุ่มประเทศยูโรและญี่ปุ่นได้แรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลาย

เศรษฐกิจจีน
ขยายตัวชะลอลง ตามแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไป การส่งออกและภาวะเศรษฐกิจจีนอาจได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าจากสหรัฐฯ

เศรษฐกิจเอเชีย
ขยายตัวดี จากอุปสงค์ภายในประเทศ รวมทั้งการส่งออก
ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องตามอุปสงค์และการค้าโลก

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานนโยบายการเงิน มิถุนายน 2561

•
•
•
•
•

เศรษฐกิจไทย ขยายตัวทุกองค์ประกอบ
การส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว ขยายตัวดี
การบริโภคภาคเอกชน เร่งขึ้น ในเกือบทุกหมวดสินค้า
การผลิต ขยายตัว ตามการผลิตเพื่อส่งออกและอุปสงค์ในประเทศ
การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว ทั้งรายจ่ายประจาและลงทุน
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวดี จากการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์
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เศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวเล็กน้อย
จากรายได้ทั้งในและนอกภาคเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดี

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
ทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน

ภาคเกษตรกรรม รายได้เกษตรกรขยายตัว
ทั้งด้านราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจอีสาน
ไตรมาส 2/2561
ขยายตัวต่อเนื่อง

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากไตรมาสก่อน
ขณะที่การก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยปรับดีขึ้น

การค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวชะลอลง
ตามการส่งออกที่หดตัว
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อยู่ที่ร้อยละ 1.30
สูงขึ้น ตามราคาพลังงาน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง
แต่อุตสาหกรรมแปรูปสินค้าเกษตรขยายตัวดี

อัตราการว่างงาน
อยู่ที่ร้อยละ 1.0
ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน

ภาคการเงิน
เงินฝากขยายตัว
สินเชื่อชะลอลงจากไตรมาสก่อน
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รายได้เกษตรกรขยายตัว จากปัจจัยด้านผลผลิตเป็นส้าคัญ ตามสภาพอากาศที่เอื้ออ้านวย

3.7%
ปี 2560

33.7%

ผลผลิตสินค้าเกษตร
20.6%

12.7%

9.9%
ไตรมาส
2/2561

500

ปี 2560

ไตรมาส
1/2561

ไตรมาส
2/2561

คาดการณ์ราคาในระยะต่อไป
ข้าว เพิ่มขึ้นตามความต้องการตลาดโลก

1500
1000

1.1%
ไตรมาส
1/2561

มม.
2000

0

ปริมาณน้้าในเขื่อน

1 ม.ค. – 29 ก.ค.
ปริมาณฝนเฉลี่ย 739.7 มม.
ปริมาณฝนปี 2561 889.1 มม.
ปริมาณฝนปี 2560 1,098.3 มม.

เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนล้าปาว
ค่าเฉลี่ย
2560

2561
2559

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

รายได้เกษตรกร

ปริมาณฝน

เขื่อนสิรินธร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561

ราคาสินค้าเกษตร

มันสาปะหลัง ทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง
ในระยะต่อไป จากสินค้าทนแทน (ข้าวโพด)

2.6%

2.6%

ยางพารา ทรงตัว แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันและการตอบโต้ทางการค้า

ปี 2560

ไตรมาส
1/2561

10.9%

ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ
ข้าวเปลือกเจ้า 15% และมันสาปะหลัง ขยายตัวดี

ไตรมาส
2/2561

ราคาอ้อยโรงงานและยางพารา หดตัวมากขึ้น

ที่มา: สศก. ศูนย์ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร คานวณโดย ธปท.สภอ.
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อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรขยายตัวดี ตามวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
แม้การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมชะลอลงบ้าง

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ขยายตัวสูง
ตามผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอ้อยโรงงาน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม
14.8%
2.9%

2.2%

ปี 2560

ไตรมาส
1/2561

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวต่อเนื่อง
ตามความต้องการจากต่างประเทศ

ไตรมาส
2/2561

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม หดตัว
จากสต็อกคงค้างในไตรมาสก่อน และการบริโภคที่ลดลง

5/18

การใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานที่ส้าคัญในไตรมาสนี้

รายจ่ายประจ้า*
30.8%
9.7%

งบประจ้า ขยายตัว

การใช้จ่ายภาครัฐ
18.6%
2.3%
-14.7%
ปี 2560

ไตรมาส
1/2561

-17.3%
ปี 2560

ไตรมาส
2/2561

รายจ่ายลงทุน

ไตรมาส
2/2561

หมายเหตุ: * ไม่รวมหมวดเงินเดือน
ที่มา: ฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

ไตรมาส
1/2561

ตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่โอนให้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.6%
-11.4%
ปี 2560

-3.8%
ไตรมาส
1/2561

ไตรมาส
2/2561

งบลงทุน ขยายตัว
ตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อย
จากก้าลังซื้อที่ปรับดีขึ้น และการสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ
สินค้าคงทนหมวดยานยนต์
13.3%
5.7%
ปี 2560

ไตรมาส
1/2561

สินค้าในชีวิตประจ้าวัน

12.4%

ไตรมาส
2/2561

8.2%
-1.3%
ปี 2560

% YOY
30
20
10

28.6
14.3
8.3
3.1

0
ปี 2560

6.6

26.5

9
5.8

2.8
ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 2/2561

ที่มา: ยอดจดทะเบียนยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบก

-2.8%
ไตรมาส
1/2561

-2.1%
ไตรมาส
2/2561

ปัจจัยสนับสนุนก้าลังซื้อ

การใช้จ่ายภาคบริการ

ปี 2560

9.2%
ไตรมาส
1/2561

9.6%
ไตรมาส
2/2561

การใช้จ่ายสินค้าครัวเรือน
และของใช้ส่วนบุคคล
ขยายตัว

การใช้จ่ายในหมวดเครื่องดื่ม
หดตัวต่อเนื่อง

รายได้ภาคเกษตรและการจ้างงาน
โดยรวมที่อยู่ในเกณฑ์ดี
มาตรการพิเศษจากภาครัฐ
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภาระหนี้ของโครงการรถยนต์คันแรก
ทยอยหมดลง

ปัจจัยฉุดรั้งการบริโภค
ราคาสินค้าเกษตรส่วนหนึ่ง
อยูใ่ นระดับต่า
การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น
กดดันรายได้ของผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นและ SMEs
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การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากไตรมาสก่อน
แต่การก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยปรับดีขึ้น สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนภาคเอกชน

การขออนุญาตจัดสรรที่ดินใหม่
428

4.8%

ปี 2560

-1.1%
ไตรมาส
1/2561

-1.2%
ไตรมาส
2/2561

67
ไตรมาส 1/2561

ไตรมาส 2/2561

ภาวะอสังหาริมทรัพย์ ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง
สินเชื่อรายย่อย เพิ่มขึ้น
ยอดโอนกรรมสิทธิ์ ขยายตัว

การลงทุนในภาคธุรกิจ ยังขยายตัวในกลุ่มเดิม
• ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น โรงงานน้้าตาล
• การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

สต็อกคงค้างสะสม ลดลง
การเปิดโครงการใหม่ เพิ่มขึ้น
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การค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน

การส่งออก

การส่งออก หดตัว

20.0%
5.7%

การค้าผ่านด่านศุลกากร
16.0%

11.7%

8.3%

ปี 2560

ไตรมาส
1/2561

-6.8%
ไตรมาส
2/2561

• จีนตอนใต้ ลดลง จากส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
• เวียดนาม ลดลง จากผลไม้ (มังคุดและล้าไย)
และอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า
• สปป. ลาว ลดลง จากน้้าตาลทราย ปูนซีเมนต์ รถยนต์
และเครื่องปรับอากาศ
• กัมพูชา ขยายตัว จากเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค

การน้าเข้า
ปี 2560

ไตรมาส
1/2561

ไตรมาส
2/2561
9.2%
ปี 2560

ที่มา: กรมศุลกากร คานวณโดย ธปท. สภอ.

22.1%
ไตรมาส
1/2561

การน้าเข้า ขยายตัว
40.0%

ไตรมาส
2/2561

•
•
•
•

จีน ขยายตัว จากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ และอุปกรณ์มือถือ
เวียดนาม ขยายตัว จากอุปกรณ์มือถือ
สปป. ลาว ชะลอตัว จากชิ้นส่วนกล้องดิจิตอล
กัมพูชา ลดลง จากมันเส้น
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เงินฝากขยายตัวจากส่วนราชการเป็นส้าคัญ ขณะทีส่ ินเชื่อชะลอลงจากสินเชื่อภาคธุรกิจ

เงินฝาก ขยายตัว

สินเชื่อ ชะลอลงจากไตรมาสก่อน

ทั้งธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
จากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันของส่วนราชการเป็นสาคัญ

• สินเชื่อภาคธุรกิจ หดตัว จากสินเชื่อเกือบทุกประเภท
ยกเว้นสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างภาครัฐ
• สินเชื่อภาคครัวเรือน ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล
และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่กลับมาขยายตัว

เงินฝากและสินเชือ่ ของสถาบันการเงิน

อัตราการเติบโตของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
ภาคครัวเรือน

ภาคธุรกิจ

สินเชื่อรวม
ภาคครัวเรือน
Q2/61 = 5.7%

20
0

Q1/61

Q1/60

Q1/59

Q1/57

Q1/56

Q1/55

-20

Q1/58

ภาคธุรกิจ
Q2/61 = -7.7%

Q1/54

Q2/61

Q1/61

Q4/60

Q3/60

Q2/60

175
6.9 170
165
156.9 160
1.8 155
150

ร้อยละ
40

Q1/53

สินเชื่อ/เงินฝาก (แกนขวา) ร้อยละ

เงินฝาก

Q1/60

Q4/59

สินเชื่อ

Q3/59

Q2/59

ร้อยละ
8
6
4
2
0
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สรุปเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2 ปี 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตั วต่ อ เนื่อ ง
ตามการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ทั้ ง รายจ่ า ยประจ าและรายจ่ า ยลงทุ น ด้ า นการบริ โ ภคภาคเอกชน
ขยายตั ว เล็ ก น้ อ ย จากการใช้ จ่ า ยสิ น ค้ า คงทนหมวดยานยนต์ ที่ ยั ง ขยายตั ว และการใช้ จ่ า ย
สินค้ าในชีวิ ตประจ าวัน ที่ป รับดี ขึ้น บ้าง แต่ยัง อยู่ ในระดับต่า โดยมี ปัจ จั ย สนับ สนุน จากรายได้
ครัวเรือนเกษตรและรายได้การจ้างงานโดยรวมที่อยู่ในเกณฑ์ดี สาหรับการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว
ใกล้ เ คี ย งกั บ ไตรมาสก่ อ น ขณะที่ ก ารผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมโดยรวมชะลอลง อย่ า งไรก็ ดี
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรยังขยายตัวดี ตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดมาก
สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงาน
ลดลงจากไตรมาสก่อน
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มาตรการของภาครัฐช่วยสนับสนุนรายได้กลุ่มฐานรากอย่างต่อเนื่อง

พ.ค. 2561 – เม.ย. 2562
วงเงิน 90 พันล้านบาท
17 พ.ค. 2561 – ก.ย. 2561
วงเงิน 20 พันล้านบาท

1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2562
วงเงิน 16 พันล้านบาท
(1) 1 พ.ย. 2561 – 28 ก.พ. 2562
(2) 1 ก.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2562
วงเงิน 62 พันล้านบาท

ก.พ. – ธ.ค. 2561
วงเงิน 35 พันล้านบาท
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัย
การผลิตให้แก่เกษตรกร

โครงการไทยนิยมยั่งยืน
(โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน)

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
โครงการขยายเวลาช้าระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. (ธ.ก.ส. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
มาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร
รายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี
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แนวโน้มเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3 ปี 2561

ปัจจัยสนับสนุน
เศรษฐกิจไทยและคู่ค้าที่ขยายตัว
สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก รวมไปถึงการจ้างงาน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณน้าและสภาพอากาศที่เอื้ออานวย
งบประมาณภาครัฐจากส่วนกลาง
กระจายสู่ท้องถิ่นมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง
มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ
และการตอบโต้ของประเทศคู่ค้า
รวมถึงการหาตลาดใหม่ของประเทศที่ได้รับผลกระทบ
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่

หนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง
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ภัยทางการเงินมีแนวโน้มลดลง ตามการหลอกทางโทรศัพท์ที่ลดลงมาก
ขณะที่การหลอกให้ลงทุนยังเพิ่มขึ้น
สถิติภัยทางการเงินรายไตรมาส
ผ่านสายด่วน 1213
ภาคอีสาน

8

15

ส่วนใหญ่แฝงมาในลักษณะการชักชวนให้
สมัครสมาชิกหรือร่วมลงทุนโครงการต่าง ๆ

1
15

จ้านวน
160
140
120
100
80
60 44
40
20
0

หลอกลวงให้ลงทุน

21
21

147
108

54

112
68

72

35
26

119

118

19

51

28

Social media

แชร์ลูกโซ่

ศคง.

สายด่วน
ช่วยได้
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ภัยจากหนี้นอกระบบ

สถานการณ์

การปล่อยเงินกู้ มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยสูง
ลูกหนี้หลายรายที่ขายฝาก อาจถูกยึดหลักประกัน
ช่วงครึ่งปีแรก 2561 มีหนังสือสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ต้ารวจมา ธปท. สภอ. รวม 45 คดี
 คดีเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก้าหนด 36 คดี
 คดีฉ้อโกง 9 คดี

สายด่วนช่วยได้
กระทรวงการคลัง 1359
ศูนย์ด้ารงธรรม 1567

(2)

ทางเลือกแหล่งเงินกู้
พิโกไฟแนนซ์

สินเชื่ออเนกประสงค์
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
มี หรือ ไม่มีหลักประกัน
ให้บริการแก่บุคคลที่มีทะเบียนบ้าน/อาศัย/ท้างานในจังหวัดที่ส้านักงานใหญ่ตั้งอยู่
คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 36 %ต่อปี

นาโนไฟแนนซ์
สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่มีหลักประกัน
ไม่จ้ากัดพื้นที่บริการ
คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 36 %ต่อปี

แหล่งทุนเงินกู้อื่น ๆ
คิดดอกเบี้ย
ไม่เกิน 15%ต่อปี

(1)

สาขา พิโก นาโน *
ประเทศ 259
28
อีสาน 136
4
* จุดตั้งสานักงานใหญ่ โดยมีสาขา
กระจายในหลายจังหวัด

(5)

(2)

(12)

(23)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

(7)

(1)

(9)

(11)
(7)

(3)

(2)

(23)

(7)

(10)

(4)

(2)

(5)
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https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/Pages/productdisclosure.aspx
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สื่อประชาสัมพันธ์รู้ทันภัยทางการเงิน

https://www.1213.or.th/th/tools/Pages/sound.aspx
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ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน

สัมมนาวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง “พลิกโฉมธุรกิจ รับเศรษฐกิจดิจิทัล”
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.)
ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ที่มาและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดาเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ ในเกือบทุกมิติ
ผลกระทบดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยเฉพาะต่อผู้ประกอบการในภูมิภาค ซึ่งหากมีการเตรียมความ
พร้อมได้ทันท่วงทีก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะข้างหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงกาหนดจัดงานสัมมนาวิชาการประจาปี ภายใต้หัวข้อ
“พลิ ก โฉมธุ ร กิ จ รั บ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ” ในวั น จั น ทร์ ที่ 3 กั น ยายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับฟังในการเรียนรู้
ทาความเข้าใจ และปรับตัวได้ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
กาหนดการของงานสัมมนาเริ่มด้วยการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจไทยกับโอกาสและความ
ท้าทายของธุรกิจ SMEs ในโลกดิจิทัล” โดย ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย จากนั้น
เป็นการเสวนาหัวข้อ “พลิกโฉมธุรกิจ รับเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ประกอบด้วย
คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
คุณบดินทร์ เสรีโยธิน

ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB
Co-Founder บริษัท T2P จากัด
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จากัด

ทั้ง 4 ท่าน จะมาแลกเปลี่ ย นมุมมอง ประสบการณ์ และตอบคาถามในประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ อาทิ
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ
การดาเนินธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไร
 ทักษะที่จาเป็นสาหรับการดาเนินธุรกิจสมัยใหม่ มีอะไรบ้าง และจะสร้างทักษะเหล่านั้นได้อย่างไร
 ธุรกิจ SMEs จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายได้อย่างไร
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันการเงิน ที่มุ่งตอบ
โจทย์ SMEs และผู้บริโภครายย่อย ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านภัยคุกคาม
ไซเบอร์ โดยนิทรรศการจะเปิดให้เยี่ ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสั มมนา
สามารถสารองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 04391 3421 และ 04391 3424 หรือสารองที่นั่ง Online ผ่าน QR Code
โดยทุกช่องทางไม่มีค่าใช้จ่าย

