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เสวนา 
“สิุนท่รัพย์ดิจิท่ัล ท่างเล่อ้กแห่่งอ้นาค่ติ”

ป้ีจำจำุบันอุต้สาหกัริริมสินทริัพยี์ดิจำิทัลเต้ิบโต้ขั้้�นอยี�างมากัและเปี็น
ที�กัล�าวถ้งอยี�างกัวา้งขั้วางทั�วโลกั มบีทบาทสำาคญั่ที�มาพริอ้มกัับความ
ท้าทายีอยี�างน�าสนใจำ ริวมถ้งมีเทคโนโลยีีและริ่ปีแบบใหม� ๆ เกัิดขั้้�น
อยี�างต้�อเน่�อง จำง้ทำาใหห้ลายีภาคส�วนต้อ้งปีริบัต้วั เพ่�อริองริบักัับความ
ริ้อนแริงขั้อง “สินทริัพยี์ดิจำิทัล” หริ่อ Digital Asset เทรินด์ดิจำิทัลใหม�
ที�น�าจำับต้ามอง

ขั้อเชิ้ญ่ท�านผ่ถ่้อหุ้นก้่ัริ�วมฟ้งเสวนาเพ่�อทำาความริ่จ้ำกัักับั “สินทรัิพยี์
 ดจิำทิลั” กัริะแสความนยิีมใหม�ขั้องโลกั เริยีีนริ่ค้วามสำาคญั่และบทบาท
ขั้องสินทริัพยี์ดิจำิทัลกัับคนไทยีและธีุริกัิจำ ริวมถ้งผลกัริะทบความเสี�ยีง
ที�จำะเกัิดขั้้�นต้�อธีุริกิัจำและเศริษัฐกัิจำ กัาริปีริับต้ัวในกัาริกัำากัับด่แลขั้อง
ภาคริัฐ และสิ�งที�ปีริะช้าช้นทั�วไปีควริริ่้ เพ่�อเต้ริียีมรัิบม่ออยี�างเท�าทัน 
พริ้อมช้�วงถาม-ต้อบอยี�างช้ัดเจำนและต้ริงปีริะเด็นโดยีวิทยีากัริผ่้ทริง
คุณวุฒิิกัับกัิจำกัริริมเสวนา “สินทริัพยี์ดิจำิทัล ทางเล่อกัแห�งอนาคต้” 

ประเด็็นเสวนา

1. สินทริัพยี์ดิจำิทัลค่ออะไริ 
2. เหตุ้ผลที�มาขั้องสินทริัพยี์ดิจำิทัล
3. ริ่ปีแบบขั้องสินทริัพยี์ดิจำิทัล
4. ผลกัริะทบต้�อธีุริกัิจำและเศริษัฐกัิจำ
5. ความโปีริ�งใสและความเสี�ยีงขั้องสินทริัพยี์ดิจำิทัล
6.  ความสำาคัญ่และบทบาทขั้องบาทสินทริัพยี์ดิจำิทัล 

กัับคนไทยีและธีุริกัิจำ
7.  กัาริปีริับต้ัวขั้องภาคริัฐ ภาคธีุริกิัจำ และปีริะช้าช้น 
8.  แนวโน้มเทรินด์กัาริเงินกัาริลงทุนในอนาคต้

วิทยากร

คุณพิีริะสิทธิ� จัิวัะพิงศ์
CEO Bitkub Infinity

ผู้ด็ำาเนินรายการเสวนา

คุณศุภักัฤษัฎ์์ บุญ่ส�ต์ริ์
น�ยกัสม�คมสินทริัพิย์ดิจัิทัลัไทย  

CEO and Founder at Bit Investment

คุณศิริัถ้ย� อิศริภัักัดี

คุณโอม ส�มโกัเศศ
IT Innovation Director ธน�ค�ริกัริุงไทย
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รายละเอ่้ยดกิจกรรม
วันที่�จัดิกิจกรรม : วันเสาริ์ที� 26 กัุมภาพันธี์ พ.ศ. 2565

สถานที่�จัดิกิจกรรม :  ห้องแกัรินด์ฮอลล์ ช้ั�น 10 อาคาริอเนกัปีริะสงค์ บริิษััทปี่นซิเมนต้์ไทยี จำำากััด (มหาช้น)  
สำานักังานใหญ่� บางซ่�อ

จำานวนที่�รับุ : 400 ท�าน (จััดที�นั�งแบบเวั้นริะยะห่�ง)

ค่าใช้จ่าย : ฟริี สำาหริับสมาช้ิกัเอสซีจำี ดีเบนเจำอริ์ คลับ และผ่้ต้ิดต้าม 1 ท�าน

กำาหนดิการ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียีนเขั้้างาน 
09.00 - 11.00 น. เสวนา “สินทริัพิย์ดิจัิทัลั ท�งเลั่อกัแห่งอน�คต์”
11.00 - 11.30 น. ช้�วงถาม-ต้อบ และจำบกัาริเสวนา

หมายเหตุ
•  ผ่้เขั้้าริ�วมกิัจำกัริริมต้้องปีฏิบัติ้ต้ามมาต้ริกัาริป้ีองกัันกัาริแพริ�ริะบาดโควิด 19 อยี�างเคริ�งครัิดต้ลอดกัาริริ�วมกิัจำกัริริมและ 

ขั้อสงวนสิทธีิ�กัาริเขั้้าริ�วมหากัมิได้ปีฏิบัต้ิต้ามมาต้ริกัาริดังกัล�าว
•  กัริณีที�เกิัดกัาริแพริ�ริะบาดขั้องโริคโควิด 19 จำนไม�สามาริถจัำดสัมมนาแบบปีกัติ้ได้ บริิษััทจำะปีรัิบกัาริจัำดกิัจำกัริริมเป็ีนร่ิปีแบบออนไลน์
• กัิจำกัริริมนี�สงวนสิทธีิ�เฉพาะสมาช้ิกัเอสซีจำี ดีเบนเจำอริ์ คลับ ที�สมัคริภายีในกัำาหนดเวลาเท�านั�น
• ริะบบจำะคัดเล่อกัผ่้ที�ได้สิทธีิ�โดยีวิธีีกัาริสุ�มริายีช้่�อ (Random) และกัาริคัดเล่อกัขั้องเอสซีจำี ดีเบนเจำอริ์ คลับ ถ่อเปี็นที�สิ�นสุด
•  ผ่้ที�ได้ริับสิทธีิ�หากัทำากัาริยีกัเลิกัหลังวันที� 28 มกัริาคม พ.ศ. 2565 หริ่อผ่้ที�ได้สิทธีิ�เขั้้าริ�วมแต้�ไม�ได้มาลงทะเบียีนในวันงาน 

ขั้อสงวนสิทธีิ�กัาริพิจำาริณาสุ�มริายีช้่�อเข้ั้าริ�วมกิัจำกัริริมอ่�นในครัิ�งถัดไปี และไม�สามาริถโอนสิทธิี�กัาริเข้ั้าริ�วมกิัจำกัริริมให้ผ้่อ่�น
หริ่อลงทะเบียีนแทนได้ 

• ผ่้ได้สิทธีิ�ต้้องลงทะเบียีนเขั้้าริ�วมกัิจำกัริริมด้วยีต้นเองในวันที�จำัดกัิจำกัริริม โดยีแสดงหลักัฐานอยี�างใดอยี�างหน้�ง ค่อ
 - แสดง SCG Debenture Club E-Member Card ผ�านเอสซีจำี ดีเบนเจำอริ์ คลับ โมบายี แอปีพลิเคช้ัน หริ่อ
 - แสดงเอกัสาริยี่นยีันกัาริได้สิทธีิ�จำากั SCG Debenture Club พริ้อมบัต้ริปีริะจำำาต้ัวปีริะช้าช้นขั้องผ่้ได้ริับสิทธีิ�
•  ต้ริวจำสอบสิทธีิ�หริ่อยีกัเลิกักัาริเขั้้าริ�วมได้ทางเอสซีจำี ดีเบนเจำอริ์ คลับ โมบายี แอปีพลิเคช้ัน หริ่อ เว็บ แอปีพลิเคช้ัน  

(เฉพาะผ่้ที�สมัคริผ�านช้�องทางนี�เท�านั�น) หริ่อโทริศัพท์ 0-2586-2112 กัด 0

การแจ้งสุิท่ธิ์เข้าร่วัมกิจกรรม
แจั้งผู้ลัเฉพิ�ะผูู้้ได้ริับสิทธิ�

วันศุกัริ์ที� 21 มกัริาคม พ.ศ. 2565 ทาง 
เอสซจีีำ ดเีบนเจำอร์ิ คลบั โมบายี แอปีพลเิคชั้น 
หริอ่ เว็บ แอปีพลเิคช้นั (เฉพาะผ่ที้�สมคัริผ�าน
ช้�องทางนี�เท�านั�น) และไปีริษัณียีแ์บบธีริริมดา
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หมายเหตุ
•  หากิสถานกิารณ์กิารแพรร่ะบาด้ของเช่่�อโคว็ดิ้ 19 เพิ�มจำานว็นสง่ขึ�นในช่ว่็งกิารจดั้กิจิกิรรม บรษิัทั่ฯ อาจพิจารณาปรบัรป่แบบ

กิิจกิรรมเป็นกิารจัด้กิิจกิรรมท่ี�ท่ำาได้้จากิท่ี�บ้าน แลัะหากิมีกิารเปลัี�ยนแปลังใด้ ๆ ท่างบริษััท่ฯ จะแจ้งท่างเอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ 
คลัับ โมบาย แอปพลัิเคช่ัน แลัะเว็็บแอปพลัิเคช่ันต่อไป

• กิิจกิรรมนี�สงว็นสิท่ธีิ�เฉพาะสมาช่ิกิเอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ ท่ี�สมัครภายในเว็ลัาท่ี�กิำาหนด้เท่่านั�น
• ระบบจะคัด้เลั่อกิผ่่้ท่ี�ได้้สิท่ธีิ�โด้ยว็ิธีีกิารสุ่มรายช่่�อ (Random) แลัะกิารคัด้เลั่อกิของเอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ ถ่อเป็นท่ี�สิ�นสุด้
•  ผ่่้ท่ี�ได้้รับสิท่ธีิ�แลัะย่นยันกิารเข้าร่ว็มกิิจกิกิรมในระบบแลั้ว็ หากิท่ำากิารยกิเลัิกิหลัังว็ันท่ี� 22 กิุมภาพันธี์ พ.ศั. 2565 

ขอสงว็นสิท่ธีิ�กิารพิจารณาสุ่มรายช่่�อเข้าร่ว็มกิิจกิรรมอ่�นในครั�งถัด้ไป
• ผ่่้ท่ี�ได้้รับสิท่ธีิ�ต้องย่นยันสิท่ธีิ�ในระบบของเอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ ตามกิำาหนด้ 1 ช่่องท่าง ค่อ
 - เอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ โมบาย แอปพลัิเคช่ัน หร่อเว็็บแอปพลัิเคช่ัน (เฉพาะผ่่้ท่ี�สมัครผ่่านช่่องท่างนี�เท่่านั�น) หร่อ
 - ระบบโท่รศััพท่์อัตโนมัติ หมายเลัข 0-2586-2112 กิด้ 2 กิด้ 3
• ไม่สามารถโอนสิท่ธีิ�กิารเข้าร่ว็มกิิจกิรรมให้ผ่่้อ่�นได้้
•  ยกิเลัิกิ / ตรว็จสอบสิท่ธีิ�ท่างเอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ โมบาย แอปพลัิเคช่ัน หร่อเว็็บแอปพลัิเคช่ัน (เฉพาะผ่่้ท่ี�สมัครผ่่าน 

ช่่องท่างนี�เท่่านั�น) หร่อโท่รศััพท่์ 0-2586-2112 กิด้ 0
• ภาพประกิอบเพ่�อกิารประช่าสัมพันธี์กิิจกิรรมเท่่านั�น

การแจ้้งสิิทธิิ์�เข้้าร่วมกิจ้กรรม
แจ้งผลืเฉพาะผู้ได้รุับสิทธิ์ิ�

วั็นอังคารที่� 1 กุิมภาพันธ์ี พ.ศั. 2565 ท่างไปรษัณีย์
แบบลังท่ะเบียน แลัะเอสซีีจี ดี้เบนเจอร์ คลัับ โมบาย
 แอปพลิัเคชั่น หร่อเว็็บแอปพลิัเคชั่น (เฉพาะผ้่่ที่�
สมัครผ่่านช่่องท่างนี�เท่่านั�น)

วัันท่ี่�ยืนยันการเข้้าร่วัมกิจกรรม
ผ่่้ท่ี�ได้้รับสิท่ธิี�ต้องย่นยันสิท่ธิี�ในระบบ ภายในว็ันอังคารที่� 22 
กิุมภาพันธี์ พ.ศั. 2564 (หากิท่่านไม่ได้้ท่ำารายกิารภายในว็ันเว็ลัา
ท่ี�กิำาหนด้ถ่อว็่าสลัะสิท่ธีิ�)
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