
 
 

                                                                                                                 

เลขที่ ฟพ001 
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและแสดงสินค้าและเทคโนโลยี SETA 2022, Solar+Storage Asia 
2022,SETA2022 และ Enlit Asia 2022 ในวันที่ 20-22 กันยายน 2565 
 
เรียน ผู้บริหาร/ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ด้วยกระทรวงพลังงาน ผู้สนับสนุนการจัดงานและบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท แคริออน อี
เวนท์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ผู้จัดงาน ขอเรียนเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “งานพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่ง
เอเชีย” (Sustainable Energy Technology Asia- SETA 2022), งานเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกัก
เก็บประจุของเอเชีย (Solar+Storage Asia-SSA 2022), และงาน Enlit Asia 2022 งานด้านผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและ
ระบบกริดระดับโลก โดยเป็นการจัดงานพลังงานร่วมกัน 3 งาน ภายใต้หัวข้อหลัก “Accelerating ASEAN’s Energy 
Transition to Achieve Carbon Neutrality” ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายพลังงานและเศรษฐกิจของรัฐบาล
ตามการประกาศเจตนารมณ์ในเวทีการประชุม COP26 ผู้นำโลกร่วมเจรจาเพ่ือเร่งดำเนินงานแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และมุ่งม่ันการปล่อยคาร์บอนของประเทศตนเอง กระแสความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลก พร้อมที่
จะร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการที่จะสนับสนุนการใช้พลังงานที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง ประเทศไทยเองได้เตรียมพร้อมตอบรับ
ในแผนพลังงานฉบับใหม่มีการเร่งการเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานจาก
แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน
การจัดงานมากกว่า 100 หน่วยงาน เพ่ือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในนวัตกรรมพลังงาน และสร้างความ
แข็งแกร่งและการขยายฐานตลาดในกลุ่มพลังงาน โดยปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านการไปสู่การใช้เทคโนโลยีสะอาด  

ในโอกาสนี้ ทางผู้จัดงานได้รับสาส์นแสดงความยินดีจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีดร.
ประจิน จั่นตอง เป็นประธานการจัดงาน ทั้งนีใ้นปี 2565  SETA ยังคงได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวง
พลังงาน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และวิจัย 
กระทรวงดิจิทัลและกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สถานทูตญี่ปุ่นในการตอบโจทย์ต่อเป้าหมายในการยกระดับ
ประเทศไทยสู่เวทีโลก และการสร้างมาตรฐานที่ดีและการมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านพลังงานและสังคม
โดยรวม พร้อมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและภารกิจที่สำคัญของภาครัฐและเอกชน  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมรับฟังหัวข้อต่างๆ ด้านนวัตกรรมพลังงาน รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ 
ในด้านนวัตกรรมพลังงานในระดับโลก 

งานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา 
Hall 100-103 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3 งานกว่า 15,000 คน มีผู้ร่วมแสดงนิทรรศการมากกว่า 350 บริษัท 
บนพื้นที่ 30,000 ตารางเมตร จาก 70 กว่าประเทศทั่วโลก  
ภายในงานกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ ดังนี้ 

• งานประชุมระดับช้ันผู้นำ อาทิ  
1. CEO Energy Forum – งานประชุมผู้นำทางด้านพลังงานระดับสูงในระดับผู้กำหนดและวางแผนนโยบาย 

จากในและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นพลังงานทางด้านคาร์บอน
สุทธิเป็นศูนย์ 

2. Enlit-SETA Summit งานประชุมวิชาการนานาชาติ ตลอดทั้ง3 วัน ใน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้  
1. การผลิตไฟฟ้าแบบปลอดคาร์บอน (Decarbonised Power Generation)  
 
 



 
 

 
2. การเสริมความแข็งแกร่งและสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าในอนาคต  (Fortifying and Creating a 

Next-Gen Power Grid)  
3. การพัฒนาระบบไฟฟ้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียน  (The Electrification of The ASEAN 

Economy)  
4. ความผันผวนของราคาไฟฟ้าจากสถานการณ์ที ่ไม่คาดคิด  (Electricity Prices Surging due to 

unexpected Circumstances)  
5. การผลักดันพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Enabling Renewable Energy to meet 

RE Targets)  
6. แผนกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (The Roadmap to Net-Zero)   

3. งานประชุมผู้นำระดับสูง Hydrogen & Ammonia Forum เป็นฟอรั่มทางด้านพลังงานไฮโดรเจน อัน
เป็นพลังงานแห่งอนาคตจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ Saudi Aramco, 
JERA,IHI Toyota, Mitsubishi, ABB และ ปตท.  เป็นต้น 

4. งานประชุมวิชาการ Solar+Storage Asia Forum  ภาคภาษาไทย ภายในงานเป็นสัมมนาย่อยท่ีจัด
ร่วมกับหน่วยงานสำคัญทางด้านพลังงานต่างๆ อาทิ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO) กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE)  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) กระทรวงพลังงาน, 
ศูนย์วิจัยพลังงานแห่งชาติโดย สวทช. (ENTEC), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (FTI)  กลุ่ม RE100 
สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA) และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

• Knowledge Hub และ Tech Hub การนำเสนอทางด้านความรู้เชิงลึกของเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน ใน
หลากหลายเวทีภายในโถงนิทรรศการ เป็นเวทีนำสนอความรู้และการแสดงเทคโนโลยีทางด้านพลังงานจาก
องค์กรชั้นนำในรูปแบบการนำเสนอบนเวทีและเวิร์คช็อป ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

• Country Pavilion 
เป็นการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากหลากหลายประเทศ อาทิเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้า และ
นวัตกรรมการพัฒนาการใช้พลังงานหลากหลายประเภท  

• RE0 ตลาดพลังงานไทย เป็นโซนพิเศษที่เชิญชวน SME ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงสินค้า
และการผลิตภายในประเทศภายในงานในราคาพิเศษ 

• Solar  Stage  เป็นเวทกีารจัดแคมเปญประชาสัมพันธ์การจัดงานและโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับผู้ออกบูธทางด้าน
โซลาร์เซลล์ และสมาชิกจากสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA) เพ่ือเชิญชวนผู้ประกอบการที่
ต้องการติดตั้งระบบโซล่าร์เข้าร่วมงานและรับข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการติดตั้งโซล่าร์ภายใน
งาน และบริการมุมช่าง เพ่ือช่วยออกแบบและให้คำแนะนำในการการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในประเภทต่างต่าง  

• Business Matching(B2B) กิจกรรมจับคู่ธุรกิจที่จะได้พบกับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และ
ผู้ซื้อระดับองค์กร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Hosted Buyer Program เป็นโปรแกรมการเชิญผู้ซื้อรายใหญ่เพ่ือพบปะผู้ขายแบบเจาะจง ที่ความสนใจใน
การติดตั้งระบบโซลาร์ ระบบกักเก็บประจุ และเทคโนโลยีทางด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้ไฟขนาดใหญ่ อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาล สมาคมโรงแรม สมาคมค้าปลีกไทย สมาคมโรงสีข้าว
ไทย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร โรงพยาบาลทั่วประเทศ สำนักผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ 
และอีกมากมาย 

• Start-Up Stage เวทีนำเสนอผลงาน นวัตกรรมจากกลุ่มสตาร์ทอัพทางด้านพลังงานจากท่ัวโลก 
• ผู้เข้างานทุกท่าน ร่วมรับสิทธิ์จับฉลากรับรางวัล สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า จาก Monowheel  

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงความนับถือ 

          

  
            ( นางวุฒยา หนุนภกัดี ) 

                     ผู้อำนวยการจัดงาน SETA 2022 และ SSA 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมผีู้ประสานงานคือ นางสาวจฬุารินทร์ หอมกลิ่น บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
โทรศัพท์:098 919 8322, 099 062 2688 อีเมล์: secretariat@gat.co.th, operation@gat.co.th  
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซตก์ารจัดงาน www.setaasia.com และ www.solarstorageasia.com  

 

http://www.setaasia.com/
http://www.solarstorageasia.com/

