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The tourism industry is facing unprecedented challenges. 
Digital disruption is a tectonic shift that has transformed 
the tourism landscape across the globe. The concept 
of tourism also has changed. A "tourist" is termed as 
a "traveller" while "tour agents" are known as "travel  
consultants". Travellers book their own plane tickets,  
hotels and admission tickets to tourist sites via mobile 
phone applications, making payment by e-payment  
platforms. Physical bank notes and coins are becoming 
the distant past. Also different is the type of traveller.  
The amount of Free Independent Travellers (FIT) has risen 
significantly in recent years. In terms of innovation,  
operators have made use of digital technology such 
as Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) to  
enhance the travel experiences and improve service quality.

In the midst of transformation, Thailand is in a good  
position for the country is touted to become the hub or 
at least port of call for tourism in the Asia-Pacific region. 
It is forecast that 41.5 million travellers will visit Thailand  
in 2020, and the number can surge to 71 million  
annually in the following years if the country can maintain 
its spectacular 15% incremental rate for annual travellers. 
The question and challenge are how Thailand can adjust 
to cope with digital disruption and how the country and 
operators can make use of innovations to maintain the 
country's dominance in the global tourism industry.

Startup Thailand will bring readers to explore these  
challenges. We have stories that showcase how  
technology has transformed the tourism landscape 
and travellers' behaviours. We also encapsulate trends, 
updates in the tourism-related industry and on top of 
that, interview the governor of the Tourism Authority 
of Thailand (TAT) who will share with us the vision of  
tourism under Thailand 4.0. Above all, strategy and  
marketing tips for startups and readers will be found 
throughout the September issue.
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E D I T O R ' S  N O T E

การท่องเที่ยว 4.0

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วก�าลงัเผชิญหน้ากบัความท้าทายคร้ังใหญ่ 

เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภูมิทัศน์

การท่องเที่ยวไปทั่วโลก แนวคิดด้านการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนจาก 

"นักท่องเที่ยว" เป็น "นักเดินทาง" ขณะที่ "ตัวแทนจากองค์กร

ท่องเที่ยว" กลายเป็น "ผู้ให้ค�าแนะน�า" หรือ "ที่ปรึกษาด้านการ

ท่องเที่ยว" ผู้คนสามารถจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และตั๋วเข้าชม

สถานที่ต่างๆ ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ระบบอี-เพย์เมนต์ที่สะดวกและรวดเร็วเข้ามามีบทบาท

ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบอิสระ หรือ FIT 

(Free Independent Traveller) มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา ภาคการบริการด้านการท่องเทีย่วเองกไ็ด้มี 

เคร่ืองมอืทีช่่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ทีต่ืน่ตาตืน่ใจผ่านเทคโนโลยี 

Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) ที่ช่วยให้ 

นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้ราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง 

เม่ืออตุสาหกรรมการท่องเทีย่วแตกต่างไปจากเดมิ ขณะทีป่ระเทศไทย 

จะเป็นจุดหมายปลายทางที่จะมีการเติบโตของนักท่องเที่ยว

แบบก้าวกระโดด โดยคาดการณ์กันว่าในปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 

นักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยจะสูงถึง 41.5 ล้านคน และอาจสูงถึง 

71 ล้านคน หากเรายงัสามารถรักษาการเติบโตเท่ากับอดตีทีผ่่านมา 

คือ 15% ต่อปีไว้ได้ ดังนั้นประเด็นที่น่าติดตามก็คือ ประเทศไทย

จะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถก้าวผ่านการ disruptive ของ

เทคโนโลยี และรักษาสถานะปลายทางท่องเที่ยวชั้นน�าของโลก

ไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง

Startup Thailand ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอเรื่องราวของภาคการ 

ท่องเที่ยวในกระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้ปฏิวัติ 

วถินัีกเดนิทางไปอย่างสิน้เชิง รวมถึงการฉายภาพให้เหน็ถงึเทรนด์ 

เทคโนโลยีที่ก�าลังกลายเป็นเคร่ืองมือหลักของอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่วทัว่โลก โดยเรายงัได้รับเกยีรตจิากผูว่้าการการท่องเทีย่ว 

แห่งประเทศไทยทีม่าร่วมแบ่งปันวิสยัทศัน์เก่ียวกบัการท่องเทีย่วไทย 

ภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 พร้อมเผยถึงกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวที่จะเป็นฟันเฟือง

ส�าคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย

TOURISM 4.0
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ตามติดข่าวสาร อัปเดตความเคลื่อนไหว
ในวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพทั่วโลก
EVERYTHING YOU NEED TO KNOW 
THIS MONTH



เที่ยวทุกทริปในพริบตา "TravelTech" ปฏิวัติวิถีนักเดินทาง

"TRAVELTECH" 
INSTANT TRAVEL 

EVERYWHERE

ลองนึกย้อนถึงชีวิตในยุค 30 ปีที่แล้ว หากเราเป็นคนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และมีความฝัน
อยากจะไปเที่ยวทวีปยุโรป ส่ิงที่ง่ายที่สุดที่เราจะท�าคือการเดินเข้าร้านเอเจนซี่ทัวร์ซึ่งจะเป็นผู้จัดการ

จองตั๋วเครื่องบิน เดินเอกสารท�าวีซ่า จองโรงแรม จัดหาไกด์ จองตั๋วเข้าชมสถานที่ 
ดูแลอาหารการกินและการเดินทางในยุโรปทั้งหมดให้

Thirty years ago, Bangkok residents preparing for European vacations followed the same 
steps. They would call a travel agent who would take care of everything from booking  

flights and hotels, applying for visas, finding tour guides and even booking for restaurants 
and admission tickets for tourist destinations.   

F E A T U R E

R E V O L U T I O N A R Y   F O R   T R A V E L L E R S 
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ขณะที่ชีวิตในปี พ.ศ. 2562 คนคนหนึ่งในกรุงเทพฯ หากเกิดนึกอยากไปเที่ยวในสิงคโปร์

กะทันหันช่วงสุดสัปดาห์ เขาหรือเธอสามารถกดแอปพลิเคชันในมือถือเพื่อจองตั๋วเครื่องบิน 

และจองโรงแรมได้ทนัท ี อาศยัช่วงเวลารอข้ึนเคร่ืองในสนามบนิกเ็พยีงพอส�าหรับการหาข้อมลู 

สถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจโดยไม่ต้องพึ่งพาไกด์ ส่วนการเดินทางในสิงคโปร์นั้น เพียงระบุ

ต้นทางและปลายทางใน Google Maps วิธีเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะทุกข้ันตอน 

จะปรากฏออกมาโดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษาแผนที่ทั้งเกาะให้ยุ่งยาก

เทคโนโลยีก�าลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การท่องเที่ยวของคนทั่วโลก การเข้าสู่ยุคแห่งดิจิทัล 

(Digitalisation) ท�าให้การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปลี่ยนผ่านจากการโทรศัพท์

หรือติดต่อเอเยนต์รายบุคคล มาสู่การจองออนไลน์โดยตรงผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

Facebook IQ ได้ท�าการส�ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2561 ในกลุ่มชาวอเมริกัน พบว่าชาวอเมริกัน 

66% ค้นหาเที่ยวบินออนไลน์, 90% จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์, 33% จองตั๋วเครื่องบินบนมือถือ 

และ 51% บอกว่า หากพวกเขาระบุจุดหมายปลายทางได้แล้ว พวกเขาจะใช้เวลาน้อยกว่า 

1 สัปดาห์ในการค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ฟังก์ชัน "Near Me" 

ซึ่งช่วยค้นหาสิ่งที่น่าสนใจใกล้ตัวของ Google Maps ยังมีผู้ใช้เพิ่มถึง 150% ใน

รอบปี พ.ศ. 2560-2561

ในส่วนของการเลอืกทีพ่กักม็ทีางเลอืกมากข้ึน มกีารตอบสนองความต้องการ 

ในรูปแบบที่เน้น "คุณค่า" และบ่งบอก "ลักษณะเฉพาะตัว" มากขึ้น เช่น  

มีอินเทอร์เน็ตฟรีทุกพื้นที่, มีบริการที่เข้าถึงง่าย, มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ 

นักท่องเที่ยว ขณะที่ท�าเลต้องอยู่ใจกลางเมือง และไม่ไกลจากแหล่งศูนย์กลาง

การท�ากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ยังเลือกใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจในการ

สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี

เสมือนจริง AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) ที่ช่วยให้ 

นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์สถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น ประเทศ

แคนาดา Destination BC ได้พัฒนาทัวร์ VR ใน Great Bear ที่เป็นเขต

ป่าฝน ส่วนที่ออสเตรเลีย การท่องเที่ยวแห่งออสเตรเลียก็ได้ผลิตวิดีโอ VR 

จ�านวนหนึ่งที่สามารถเข้าชมผ่านทางออนไลน์ได้ โดยผู้ใช้จะได้สัมผัสกับ 

บางส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ เช่น 12 Apostles, 

ท่าเรือซิดนีย์, หาด White Haven และโกลด์โคสต์ ที่เน้นประสบการณ์ทางน�้าและ

ชายฝั่งทะเลในแบบ 360 องศา ผ่านแว่นตา VR ที่ท�าให้ผู้ชมรู้สึกราวกับก�าลังประสบกับ

เหตุการณ์จริง เช่น บินกับเฮลิคอปเตอร์ พายเรือคายัค ด�าน�้าตื้นหรือแล่นเรือใบ
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But the travel industry is going through a radical transformation, thanks to new 
technology. Now, if we want to travel to Singapore for an upcoming weekend, we 
can book our flight and hotel by using a mobile phone application. While waiting 
at the airport, we can use a travel app to search for information on places and  
activities. We no longer need to rely on tour guides either. We can use Google 
Maps that can offer us step-by-step navigation on how to travel to our destination.  
We no longer need to study maps.       

Technology is transforming the travel landscape for billions of tourists around 
the world. Digitalisation brought the disruption to booking agencies. Travellers  
nowadays bypass agents to use online booking websites. According to  
research by Facebook IQ in 2018, 66% of American travellers used online search  
engines for flight information, 90% used online booking services to purchase plane  
tickets, 33% booked flights via an online app on their mobile phone and 51% spent 

one week researching details about targeted 
tourist destinations. Meanwhile, the "Near Me" 
function on Google Maps saw a 150% 
increase in users in 2018.   

Digitalisation has given travellers more choices 
for hotel reservations. The Internet provides 
special personalised filtering features that  
allow tourists to select places and services 
that match their individual preferences based 
on things like location and price.
 
Operators make use of Augmented Reality 
(AR) and Virtual Reality (VR) to provide unique 
experiences to travellers. For example,  
Destination BC, a tourism PR office in 

DIGITALISATION 
HAS GIVEN 
TRAVELLERS 
MORE CHOICES 



British Columbia in Canada created a VR 
tour for its famous tourist destination, the 
Great Bear Rainforest while in Australia, VR  
video clips were created to promote its  
famous tourist sites including the Twelve  
Apostles, Sydney Harbour and the Gold  
Coast. The VR tour requires users to wear 
special eyeglasses to experience 360 degree 
panoramic views and virtual experiences 
that make users feel they are actually in the 
scene paddling kayaks, travelling in a  
helicopter or even sailing.

In Thailand, telecom technology has reshaped 
travellers' behaviour like never before. In the 
past, Thai travellers spent 60 days preparing 
for a trip. Now, last minute booking is the new 
norm for Thai tourists.
 
The way tourists travel has changed too. 
Most tourists travel by themselves - known as 
"free independent traveller" or FIT, instead of  
joining tour groups. Sixty-five percent of  
tourists in Thailand are FITs. A survey conducted 
by the Association of Thai Travel Agents (ATTA) 
during the first half of this year showed the 
number of FITs is 19.9 million, representing a 
2% increase from year-on-year period. At the 
same time, the amount of tourists coming on 
group tours reduced by 11.62%.
 
The Tourism Authority of Thailand (TAT) in 2017 
launched "Discover Thainess" a short film that 
uses VR technology to enhance experiences 
for travellers. Wearing a "head-mounted 
display" gadget, travellers experience VR that 
makes them feel they are travelling at tourist 
sites in Thailand.
 
 
FIVE INNOVATIONS FOR TOURISM 
TO WATCH
1. Smartphones: 45% of tourists use smart-
phones for all tasks - from searching for  
destinations to booking tickets and hotels. 
Companies then make use of mobile  
applications. For example, KLM, the  
Netherlands' national airline uses Facebook 
Messenger for downloading boarding pass 
and related information.
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ส�าหรับประเทศไทย เทคโนโลยีการสื่อสารมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างมาก  

เริ่มตั้งแต่การค้นหาข้อมูลที่ท�าได้ฉับไวรวดเร็วขึ้น ส่งผลต่อระยะการ "วางแผนล่วงหน้า"  

ที่เคยเฉลี่ยอยู่ที่ 60 วันก่อนการเดินทางเป็นอย่างต�า่ ก็เปลี่ยนเป็นใกล้วันเดินทางแบบ "นาที

สุดท้าย" หรือ last minute booking จนกลายเป็นเทรนด์หลักของนักเดินทางยุคปัจจุบัน

รูปแบบการเดนิทางกเ็ปลีย่นจากยคุของกรุ๊ปทวัร์มาสูก่ารเดนิทางด้วยตวัเอง (Free Independent 

Traveller: FIT) มากขึ้น พิจารณาจากฐานตลาดต่างประเทศที่มาไทยในปัจจุบัน เป็นกลุ่ม 

FIT ไม่น้อยกว่า 65% เพราะสามารถหาข้อมูลประกอบการเดินทางเองได้มากขึ้น ซึ่งสะท้อน 

ผ่านการส�ารวจของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี  

พ.ศ. 2562 ที่ระบุว่า นักท่องเที่ยวแบบ FIT เดินทางเข้ามา 19.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ผลส�ารวจกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ที่เป็นสมาชิกของ ATTA 

กลับลดลง 11.62% แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว FIT เพิ่มขึ้นสวนทางกับนักท่องเที่ยวทัวร์

ในส่วนการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ. 2560 การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) ก็ได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์ "Discover Thainess" ที่ใช้เทคโนโลยี VR 

มาเป็นสื่อรูปแบบใหม่ในการมอบประสบการณ์แบบไทยแท้ให้กับผู้มีแนวโน้มที่จะเดินทาง 

มาเยือนประเทศไทยก่อนที่จะได้มาสัมผัสกับประเทศไทยด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า 

'Head-Mounted Display' (HMD) ซึง่ท�าให้ผูช้มได้สมัผสัประสบการณ์เสมอืนเป็นนักแสดงน�า 

ของภาพยนตร์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นต้น

5 เทคโนโลยีแห่งทศวรรษของวงการท่องเที่ยว
1. สมาร์ทโฟน TripAdvisor รายงานว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยว 45% ใช้สมาร์ทโฟนในการ 

ด�าเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวกับแผนท่องเที่ยว ตัวเลขน้ียังมีพื้นที่ให้ปรับเพิ่มได้เพื่อให้ 

นักท่องเที่ยวสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเป็นโจทย์ให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต้อง

เร่งหาทางตอบสนอง ยกตัวอย่างเช่น KLM สายการบินนี้เป็นพันธมิตรกับแอปฯ Facebook 

Messenger เมื่อผู้โดยสารจองตั๋วเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารสามารถรับบอร์ดดิ้งพาสและข้อมูล 

สถานะเที่ยวบินผ่านทางแอปฯ น้ีได้เลยโดยไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเพิ่มให้ยุ ่งยากและ 

ไม่ต้องใช้พิมพ์กระดาษ
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2. AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) เทคโนโลยีที่หลายอุตสาหกรรม

ก�าลังค้นหาวิธีใช้งาน โดยในวงการท่องเที่ยว เราเริ่มเห็นการประยุกต์ใช้ AR แล้ว ตัวอย่าง

เช่น เรือส�าราญใช้ AR เพื่อช่วยบอกทางบนเรืออันสลับซับซ้อน หรือ VR นั้นถูกมองว่า

อาจเป็นวิธีใหม่ในการพาผู้คนไปเที่ยวในที่อันแสนไกลโดยไม่ต้องลุกออกจากโซฟาเลย เช่น 

แอปฯ EVEREST VR ที่ฉายภาพให้เห็นวิวทิวทัศน์จากบนยอดเขาเอเวอร์เรสต์

3. ผู้ช่วยเสมือนจริง คล้ายคลึงกับ Siri หรือ Alexa แต่เป็นผู้ช่วยที่ฝึกฝนมาเพื่อช่วยเหลือ

หรือให้ประสบการณ์เฉพาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โปรแกรม Watson ที่พัฒนาโดย  

BM ในอนาคต โรงแรมต่างๆ จะสามารถน�าโปรแกรมนี้ไปใช้ในนามของโรงแรมเองได้  

โดยให้ AI ที่เป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังเรียนรู้วิธีบริการในแบบของโรงแรมนั้นๆ โดยเฉพาะ

4. บล็อกเชน เทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความปลอดภัยและแม่นย�าของข้อมูล ถูกมองว่าอาจ 

น�ามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวได้แม้จะยังไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจนนัก แต่มีแนวคิดว่า 

บล็อกเชนอาจน�ามาใช้กับการยืนยันตัวตนที่สนามบิน การช�าระเงินในต่างประเทศ หรือ

ความโปร่งใสของรีวิวจากนักท่องเที่ยว

5. Recognition ไม่ว่าจะเป็นการจดจ�าข้อมูลด้วยใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือดวงตา การจดจ�า 

ข้อมูลของแขกด้วยสิ่งเหล่านี้จะท�าให้การบริการท�าได้ดีขึ้น เช่น โรงแรมหรือเลานจ์

สายการบินสามารถใช้การจดจ�าข้อมูลลักษณะน้ีเพื่อคัดกรองแขกประจ�า 

ที่สามารถเข้าไปใช้

บ ริการพื้ นที่ 
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พเิศษอย่างยมิ สปา สระว่ายน�า้ ฯลฯ ได้ หรืออาจใช้เพือ่ตรวจจบัผูโ้ดยสาร 

หรือแขกทีม่กัจะมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม เพ่ือให้พนักงานเตรียมรับมอืได้ทนัท่วงที

5 สตาร์ทอัพระดับโลกด้านการท่องเที่ยวที่น่าจับตามอง
1. Klook สตาร์ทอัพแห่งนี้ก่อตั้งที่ฮ่องกงในปี พ.ศ. 2557 และระดมทุนสะสมไปแล้ว 521.5 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ Klook เป็นแพลตฟอร์มจองกิจกรรม โปรแกรมทัวร์ ซื้อตั๋วโดยสารใน

แหล่งท่องเที่ยว โดยขยายพื้นที่บริการไปแล้ว 200 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย (ในไทย 

 2. AR (Augmented Reality) and VR (Virtual 
Reality): The tourism industry is trying to 
reap profits from both technologies. Cruise  
companies are using AR to create maps that 
explain ship services. VR has been used to 
create experiences for travellers to visit the 
places without having to travel there physically. 
For example, the app EVEREST VR offers a 
virtual view from the summit of Mount Everest. 
 
3. Intelligent Assistant or Virtual Assistant: 
Best examples of this technology are the Siri  
and Alexa apps on mobile phones. Tech 
companies have adapted these intelligent 
assistant apps for tourism. For example, 
IBM developed Watson for training in  
hospitality services such as hotels.
 
4. Blockchain: It is an online innovation to 
record growing lists of records, called blocks, 
that are linked using cryptography, with time 
stamps and transactional data. Unlike the  
financial sector, blockchain is rarely used and 
is a new thing for the tourism industry. It is  
predicted that the operators will use  
blockchain for verification at airports and 

payment overseas or even tracking the 
transparency of tourist ratings, 

appraisals, and reviews. 
 
5. Recognition: Technology 
for physical recognition - 
either by fingerprint, eye 
retina or face will help  

operators improve and provide 
better services. Hotels and  

airport lounges can filter guests 
for managing access to gyms, spas 

and saunas. This innovation can prepare staff 
to handle and prevent problems by screening 
passengers with problematic profiles.

FIVE STARTUPS TO WATCH 
1. Klook: Founded in Hong Kong in 2014, 
Klook has raised US$521.5 million (THB 
1.6 billion). It is a platform offering bookings 
for tour groups, events or tickets to tourist  
destinations. It operates in 200 areas, mostly 
in Asia, and just launched its business in  
Thailand in June. Klook has already opened  
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เปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) แต่ก�าลัง 

เร่งขยายตัวในยุโรปและฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งปัจจุบันเปิดบริการอยู่ 16 จุด และมีส�านักงาน

สาขาตั้งอยู่ในลอนดอนและอัมสเตอร์ดัม หนึ่งใน 

ผูล้งทนุกบั Klook คอื Sequoia Capital ซึง่ตดัสนิใจ 

ลงทุนในบริษัทน้ี เพราะมองว่า Klook คือผู้น�า 

ในกลุ่มธุรกิจจองทัวร์และกิจกรรมออนไลน์

 

2. Traveloka สตาร์ทอัพยูนิคอร์นจากอินโดนีเซียที่ 

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันได้รับการประเมิน

มลูค่าบริษทัที ่2 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ และระดมทนุ 

ได้แล้วอย่างน้อย 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พวกเขา

เป็นแพลตฟอร์มจองตั๋วและที่พักออนไลน์ที่ก�าลัง 

มาแรงโดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ด้วยฐาน 

อันแข็งแรงของจ�านวนประชากรอินโดนีเซีย 270 

ล้านคน ผนวกกับความนิยมจากเวียดนามและไทย 

ในปีที่ผ่านมา Traveloka มีเป้าหมายขั้นต่อไปคือ

การขยายบริการไปสู่การจองกิจกรรม ความบันเทิง 

ไลฟ์สไตล์ และร้านอาหารด้วย

3. OYO สตาร์ทอัพที่ยังไม่เข้าบริการในไทย แต่เป็น 

บริษทัทีก่�าลงัต่อกรกับยกัษ์ใหญ่ของโลก OYO ก่อตัง้ 

ในปี พ.ศ. 2556 เริ่มต้นจากแพลตฟอร์มจอง

โรงแรมราคาประหยัดในอินเดีย ก่อนจะกลายเป็น

แฟรนไชส์บริหารโรงแรมราคาประหยัดที่มีโรงแรม

ให้บริการภายใต้แบรนด์ OYO แล้ว 4.6 แสนห้อง 

in 16 areas in 
Europe and the 
US. It also has offices in London and  
Amsterdam. Sequoia Capital invested in Klook 
as a potential leader in tour and event booking 
services.
 
2. Traveloka: This Indonesia-based startup was 
founded in 2012. It has achieved unicorn status with 
an appraised business value worth US$2 billion and  
already raised US$850 million. Traveloka is a leading  
online booking site for hotels and aeroplane tickets 
and dominates the Southeast Asian market, especially 
in Indonesia, a country with a 270 million population. 
This tourism startup is making traction in Vietnam and 
Thailand and is looking to expand services to cover  
entertainment, lifestyle and restaurants.
 
3. OYO: This India-based startup on hotel management 
has yet to open business in Thailand. OYO is perceived as 
David fighting Goliath. It started business in 2013 as a platform 
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ในมากกว่า 80 ประเทศ เช่น อินเดีย อังกฤษ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น UAE มาเลเซีย ฯลฯ นับเป็นเชน

โรงแรมที่ใหญ่อันดับ 6 ของโลก และพวกเขายังตั้งเป้าที่จะเป็นเชนโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของ

โลกให้ได้ โดยมีเงินระดมทุนแล้วไม่ต�่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ผู้ลงทุนใหญ่ที่สุดคือ 

SoftBank) สิ่งที่ OYO สร้างความแตกต่างคือการเข้าเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงแรมขนาดเล็ก 

เพื่อปรับปรุงห้องให้ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการ ซึ่งท�าให้เจ้าของโรงแรมมีรายได้ 

ที่ดีขึ้น ในช่วงปีนี้ OYO ก�าลังมุ่งเน้นขยายตัวในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4. Hopper แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์และท�านายราคาตั๋วเครื่องบิน 

ที่จะเปลี่ยนแปลงไป และสามารถแจ้งได้ว่าควรรอหรือจองทันที ปัจจุบัน Hopper ก�าลัง

ขยายการให้บริการในกลุ่มโรงแรมที่สามารถท�านายราคาได้ในแบบเดียวกันให้กับที่พัก

มากกว่า 270,000 แห่ง ในกว่า 200 ประเทศ และดินแดนทั่วโลก

5. Adara แพลตฟอร์มบริการข้อมูลการท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของโลกส�าหรับองค์กรด้าน

การท่องเที่ยวที่ท�างานร่วมกับสายการบิน โรงแรม และบริษัทรถเช่า ที่ให้ข้อมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับผู้คนต่างๆ เพื่อให้สามารถรับทราบพฤติกรรมและโปรไฟล์เฉพาะของนักท่องเที่ยว

มากกว่า 750 ล้านคน/เดือน

for booking low-cost hotels before expanding 
services to manage low-cost hotels under 
the OYO brand. This startup now has more 
than 460,000 hotel rooms in 80 countries  
such as India, the UK, the US, the UAE  
and Malaysia and it set as a target to  
become the largest hotel chain in the world. 
It has solicited over US$1 billion from SoftBank, 
the famous Japanese financier. The strength 
of OYO is its business strategy to partner 
with small hotels and renovate the places and 
improve services by using digital technology, 
which helps the owners cut costs while  
providing better services. OYO sets to expand 
business in the Southeast Asia region this year.
 
4. Hopper: This startup uses AI to analyse 
and predict plane ticket prices to help  
travellers make the right decision on when 
and what to book. Hopper is expanding its  
analytic service to predict prices of 270,000 
hotels in 200 countries.
 

TECHNOLOGY FOR PHYSICAL 
RECOGNITION WILL HELP OPERATORS 
IMPROVE AND PROVIDE BETTER SERVICES



5. Adara: It is the biggest service provider on 
big data on travellers and tourism businesses.  
Its clients are hotels, car rental companies,  
airlines and organisations. It can offer consumer 
insights from 750 million tourists per month. 
 
THAILAND TOURISM 4.0
Tourism is one of major income generators for 
Thailand, and 20% of the GDP in 2018 was 
derived from this sector.

The World Tourism Organization (UNWTO) 
predicts more of a tourism landscape shift in 
2020. Next year, the UNWTO forecasts that 
the number of world travellers will reach 1.6 bil-

ไทยขยับสู่การท่องเที่ยว 4.0
ส�าหรับประเทศไทยนั้น การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมส�าคัญของประเทศ จากสัดส่วน 

รายได้ของภาคท่องเที่ยวที่สูงข้ึนเป็น 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP)  

ในปี พ.ศ. 2561

จากการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ระบุว่าการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Landscape) จะปรากฏชัดในปี พ.ศ. 2563 

ที่จะมีนักเดินทางทั่วโลกกว่า 1,600 ล้านคน เคลื่อนมาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถึง  

416 ล้านคน หรือครองสัดส่วน 1 ใน 4 โดยมี "ประเทศไทย" เป็นผู้เล่นส�าคัญ ดังน้ัน  

ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 จึงได้มีการวางเกณฑ์การช้ีวัดภายในปี พ.ศ. 2565 

ว่าประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต�่ากว่า 4 ล้านล้านบาท ในขณะที่อันดับ

ความสามารถในการแข่งขันที่พิจารณาจาก Travel & Tourism Competitiveness Index 

(TTCI) จะต้องไม่ต�า่กว่าอันดับที่ 25 ของโลก ซึ่งทั้งหมดจะต้องขับเคลื่อนด้วยการใช้

นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ประสานด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ในการสร้าง strength from within หรือความเข้มแข็งจากภายใน หรือระดับท้องถิ่น  

ก่อนจะไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับโลก ด้วยการตั้งอยู่บนพื้นฐานจุดแข็งวัฒนธรรมการ

ให้บริการ ความหลากหลายเชิงชีวภาพและวัฒนธรรมที่เป็นคุณค่าดั้งเดิม

โดยในส่วนแผนงานของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยประจ�าปีน้ี คอืการกระจายนักท่องเทีย่ว 

ออกไปให้ทัว่ประเทศผ่านแคมเปญเทีย่วเมอืงรอง เพือ่ไม่ให้เกดิการกระจกุอยูเ่ฉพาะในกทม. 

หรือในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เป้าหมายนี้ท�าให้ ททท. มีแผนพัฒนา Tourism Smart Data 

Management ขึ้นเพื่อสร้างฐานดาต้าจากการรวบรวมข้อมูลแหล่งต่างๆ เช่น แบบส�ารวจ 

งานวิจัย โซเชียลมีเดีย ข้อมูลจากผู้ประกอบการ น�ามาวิเคราะห์และรายงานผล เพื่อใช้

ผลที่ได้เป็นข้อมูลเร่ืองแนวโน้มและความสนใจของนักท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการได้ทราบ 

นอกจากน้ี ททท.ยงัจดัท�าแอปฯ Thailand Tourism Maps พร้อมข้อมลูท่องเทีย่ว 55 เมอืงรอง 

เพื่อเป็นเทคโนโลยีให้นักท่องเที่ยวใช้งานอีกด้วย

ทางด้านกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก็มีโครงการ 

ที่เกี่ยวข้อง คือการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีวิทย์ ซึ่ง อว. มีการน�าระบบสารสนเทศ 

เข้าไปช่วยท้องถิ่นบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
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lion, with one-fourth, or 416 million, travelling 
to Asia-Pacific. Thailand will be the hub for 
tourism in this region. In response, the Thai 
government set up the Thailand 4.0 policy 
that sets as a target that by 2022, income 
from tourism will be no lesser than 4 trillion 
baht, and that Thailand will remain in the 
top 25 of countries in the Travel & Tourism  
Competitiveness Index (TTCI). The government 
sees Thai tourism industry as a sector driven  

3 สตาร์ทอัพท่องเที่ยวไทยฉายแสง
แน่นอนว่า ด้วยเม็ดเงินในภาคการท่องเที่ยวและบริการของไทยที่ก�าลังเติบโต ย่อมมี 

สตาร์ทอพัไทยไม่น้อยทีเ่ข้าร่วมสมรภมูน้ีิ โดยขอน�าเสนอสตาร์ทอพั 3 แห่งทีฉ่ายแววโดดเด่น 

ดังนี้

1. TakeMeTour พวกเขาเน้นการบริการ Local Experience พานักท่องเที่ยวอินบาวด์ 

ให้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผ่านการน�าทัวร์โดยคนไทยในพื้นที่  

และสามารถพาทัวร์แบบส่วนตัวเหมือนเพื่อนพาเที่ยว โดยมีไกด์ที่ลงทะเบียนด้วยแล้ว  

2 หมื่นคน ใน 55 จังหวัด และท�าเงินได้ปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ TakeMeTour  

วางวสิยัทศัน์ทีจ่ะขยายบริการแบบน้ีไปในแถบประเทศ CLMV ด้วย และมกีารระดมทนุไปแล้ว 

ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี พวกเขายังเป็นผู้ชนะเลิศประเภทต่อยอด 

ธุรกิจจากเวที TAT Startup 2018 ที่จัดโดย ททท. อีกด้วย

DIGITAL INNOVATION WILL HELP 
OPERATORS & TOURISTS GET 
WIN-WIN SOLUTIONS
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by the creative economy, innovation, cultural 
heritage, hospitality and diversity as well as 

participation from every sector and level. 
The growth in the sector, according to the  
government's policy, must come from "strength 
from within" that fosters sustainable growth in local  
communities. TAT recently has worked hard to 

distribute tourists from major destinations to secondary 
towns. TAT has a plan to use "Tourism Smart Data Manage-

ment" (TSDM) to create analytic big data about tourists. TAT also has 
developed a mobile app - the Thailand Tourism Maps. This app offers 

maps for all provinces, plus information of 55 secondary tourist towns.

The  Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation is developing 
a new project, "Tong Tiew Vithee Vith" (Travel with the Help of Science). The project 
will use technology and innovation to help local administrations manage tourism.
 
RISING STARS IN THAI TOURISM STARTUPS
1. TakeMeTour: This startup offers local experience to tourists. It provides  
local guide services for tourists who wish to witness firsthand local people's  
experiences. There are guides for individual and its signature service is the  
friend-like experiences. So far, there are 20,000 guides in 55 provinces  
registered with TakeMeTour. This startup can generate US$1 million (THB 31 million)  
annual revenue. TakeMeTour plans to expand in CLMV countries (Cambodia, Laos, 
Myanmar and Vietnam) and has raised US$1.5 million. It won the TAT Startup 
Award 2018 as the business with best value-added.
 
2. Airportels: This startup eliminates the baggage pain-point for tourists. It offers 
baggage delivery at airports, so travellers can go from the airport directly to tourist 
destinations without bothering with carrying baggage to the hotel. It also transports 
baggage from the hotel to the airport. The company projects itself as "Uber for  
Luggage". Currently, it delivers 500 baggage per day, and now has five drop-off 
spots. Airportels won best new business at TAT Startup in 2018.
 
3. Traveligo: Founded in 2015, the founder once developed and operated the  
website Amazing Thailand for TAT, and then opened an online travel agency. 
Its uniqueness is that tourists can reserve and purchase plane tickets, 
travel insurance, hotel bookings as well as tickets for tourist sites and events.  
Tourists receive honest pricing, without any surcharge.
 
Thai tourism is definitely a major source of the country's revenue. Digital  
innovation will play a major role in helping both operators and tourists get  
win-win solutions. █     
 
 

2. Airportels สตาร์ทอัพน้องใหม่ผู ้หาทางออกให้ 

นักท่องเที่ยวที่ต้องเสียโอกาสการเที่ยวในวันแรกไป

เมื่อต้องหิ้วกระเป๋าไปฝากที่โรงแรมก่อน Airportels 

จึงเป็นเหมือน Uber for luggage ที่ช่วยขนส่ง

กระเป๋าไปที่โรงแรมให้แทน เพื่อให้นักท่องเที่ยว

ออกเที่ยวได้ทันทีที่แลนดิ้ง รวมถึงรับขนกระเป๋า

จากโรงแรมกลับไปรอที่สนามบินให้ด้วย ขณะนี้มี 

ผู้ใช้บริการประมาณ 500 ใบ/วัน มีโรงแรมใน 

เครือข่าย 500 แห่ง และจุดรับฝากกระเป๋าทั้งหมด 

5 จุด Airportels ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทธุรกิจ 

เกิดใหม่จากเวที TAT Startup 2018 เช่นกัน

3. Traveligo ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยผู้ก่อตั้ง

พัฒนาไอเดียมาจากการท�าธุรกิจโฮสติ้ง และเป็น 

ผู้เข้ามาพัฒนาเว็บไซต์ Amazing Thailand ให้กับ 

ททท. ก่อนก้าวสู่วงการ OTA (Online Travel 

Agency) อนัดเุดอืด เช่ือมต่อการขายทัง้ต๋ัวเคร่ืองบนิ 

โรงแรม บตัรเข้าชมกจิกรรมต่างๆ ไปจนถึงประกนัภยั 

เดินทาง โดยดึงจุดเด่นเป็นแอปฯ ที่แสดงราคาสุทธิ 

ไม ่มีบวกเพิ่มและสามารถจองทุกอย ่างได ้ใน 

แอปฯ เดียว

จากนวัตกรรมที่ทุกคนจับตามอง กับความส�าคัญ

ของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวไทยที่คาดการณ์กันว่า

จะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต เชื่อแน่ว่าทั้งภาครัฐและ

เอกชนโดยเฉพาะสตาร์ทอัพยังมีพื้นที่ให้พัฒนา

เทคโนโลยีได้ต่อเนื่องอย่างแน่นอน █   
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TRAVELTECH 
IS TAKING OFF

I N F O G R A P H I C

Technological advances have changed 
the way we travel and it's clear that 
technologies are inevitable in the  
corporate travel industry. From the 
growth of artificial intelligence, AR 
and VR, to biometrics, cryptocurrencies 
and blockchain, we can all agree these 
are intriguing times.

•  Voice-enabled check-ins are becoming 
more common. United Airlines was the 
first US-based airline allowing customers 
to use their Alexa-enabled devices, such 
as the Amazon Echo and the Amazon 
Echo Dot, to check in and ask a variety 
of questions about flights.

•  Customer service robots are 
appearing in major international 
airports and hotels. At Munich 
Airport, a robot named "Josie Pepper" 
has been directing passengers to 
their gate and answering questions 
about restaurants and shops. Hotel 
guests in some major cities are  
interacting with robots. The LG 
"CLOi" robot's duties include  
delivering meals and drinks and 
taking luggage to guests' rooms.

• Biometrics will likely replace boarding passes in the 
near future. Heathrow Airport is planning a full-scale 
roll out of new facial recognition biometric services 
in 2019. Emirates is gearing up to launch a "biometric 
path" that will offer passengers a seamless airport 
 journey at the airline's hub at Dubai International 
Airport.

EXPERIENCE 
THE NEW WAYS
OF TRAVELLING

PLANING A TRIP

2018
•  Over the next five years, 77% 
of airports and 71% of airlines 
are planning major programmes  
or R&D in biometric ID  
management.

•  While planning 
a trip,  69% of  
travellers have 
used a voice-
activated search.

69%

•  In 2018, revenues from 
online bookings exceeded 
US$92.5 million. Experts 
predict digital travel  
revenues to increase  
more than double over  
the following decade.

•  In 2018, 82% of 
travel bookings 
were completed via 
a website or mobile 
app, without human 
interaction.



A London tech startup founded in 2014 that 
picks up air passengers' baggage from their 
doorstep and checks it in for them at London 
Heathrow, Gatwick Airport, and soon Luton 
Airport. It also offers the additional service 
of checking in bags remotely.
• Given international arrivals are set to  
increase from 1.3 billion in 2017 to 2.3 
billion by 2030 and increasingly strict 
regulations around baggage, investors are 
banking on a company that takes away that 
hassle will grow in popularity.
• Raised ₤5 million (US$6 million) in 2018. 
The firm is now branching out into trains,  
partnering with Go Ahead to create 
an integrated app where passengers 
can book baggage pick-up and 
train tickets at the same place.

A decentralised social travel network and 
payment system based on a strong applica-
tion of blockchain, Flyto builds software that 
integrates with a travel provider's website 
and offers customers a way to pay for their 
travel in installments while Flyto pays the 
travel provider upfront. It gives them more 
freedom and flexibility to visit the places 
they love.
• Flyto accepts crypto payments in more than 
20 coins, US dollars and also bank transfers. 
A Flyto token is compatible with third-party 
service wallets, exchanges etc, and provides 
easy-to-use integration.
• Backed by Mastercard and 
Telefonica and being advised 
by executives from Sabre and 
British Airways.

A leading social enterprise for community- 
based tourism in Thailand, Local Alike is  
positioned as an online travel platform 
connecting travellers around the world to 
meaningful and authentic experiences.
• Found in 2012, Local Alike has given priority 
to sustainability that comes from strong local 
community. As such, local villagers are invited 
to take part in the project by designing trips 
and conducting tours. Local Alike focuses on 
travellers that search for a "quality experience" 
from cultural tourism and local ways of life. 
• Cooperated with over 70 communities 
across the country, Local Alike 
has helped generate 20 million 
baht in revenue for participating 
communities.
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BIG WAVES IN TRAVEL INDUSTRY

•  Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) 
technologies hold the potential to offer views of 
rooms, amenities and other aspects of destinations 
prior to ever leaving your home. Qantas is sharing the 
best of Australia with its virtual reality app that shows 
off some of Australia's most beautiful scenery through 
virtual flyovers.

•  Chatbots are increasingly  
being used by hotels, airlines  
and attractions to deliver instant  
responses to problems and  
queries. KLM Royal Dutch Airlines 
has produced an AI-powered 
chatbot named "BB" that  
can make travel destination  
recommendations, help  
travellers book tickets, and  
even provide specific advice on 
how to pack for destinations.

•  Cryptocurrencies and 
blockchains are being used 
by travel entrepreneurs as 
service for customers. One 
example is Cool Cousin with a 
cryptocurrency named "CUZ", 
which lets travellers easily 
upgrade their trips.

T H E Y ' R E  F L Y I N G  H I G H

• According to ADI (Adobe 
Digital Insights), social 
media mentions for 
travel and AR/VR-related 
experiences have increased 
13% year over year (YoY). 
Social media mentions of 
travel-related wearables 
also increased (44% YoY).

•  It is estimated that 40% 
of large business brands 
will adopt AI technology 
by 2020.

•  Optimising travel RFP 
(request for proposal) 
efforts will be an ongoing 
challenge. Travel managers 
can use TravelAI - which 
automatically captures 
pricing data on available, 
booked and contract  
airfares and hotel rates 
when travellers make  

reservations. It also offers advanced insights into  
global travel spend, traveller purchase patterns,  
supplier rate performance and market price data at  
the city level.

•  Holograms continue 
to be the intriguing  
communication tools
and are becoming more 
realistic. In the near future 
travellers may interact 
with a hologram checking 
them into their hotel.





PROMOTES STARTUPS  

THAI TOURISM
TO ELEVATE

The quantum leap in innovation 
and technology development is 
dramatically changing tourism
activities and platforms. Tourism
startups are critical to driving the 
tourism industry forward. Yuthasak
Supasorn, governor of the Tourism 
Authority of Thailand (TAT), shares 
his insights and strategies to elevate
the Thai tourism sector and help 
entrepreneurs ride through the 
wave of disruptive technologies.

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและ
การด�าเนนิกจิกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วเปล่ียนไป
จากเดิมอย่างส้ินเชิง สตาร์ทอัพด้านการ
ท่องเที่ยวจึงกลายเป็นกุญแจส�าคัญในการ
ผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก้าวไป
ข้างหนา้ ยทุธศักดิ ์สุภสร ผูว้า่การการทอ่งเทีย่ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติแบ่งปัน
มุมมอง และกลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวที่จะ
ช่วยยกระดับภูมิทัศน์การท่องเที่ยวไทยและ
ผูป้ระกอบการใหก้า้วผา่นกระแสการ disruptive
ของเทคโนโลยี

ททท. ส่งเสริมสตาร์ทอัพ ยกระดับภูมิทัศน์การท่องเที่ยวไทย

TAT
I N S I G H T  T A L K





มุมมองต่อการท่องเที่ยวในยุค
Thailand 4.0
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาดได้มีการพัฒนา

อย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา ซึง่นวัตกรรม

เหล่าน้ีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากกบัการท�าการตลาด

ในด้านท่องเทีย่ว CWT Travel Management Institute

ได้ระบุถึงเทคโนโลยีใหม่มากกว่า 15 เทคโนโลยีที่มี

ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว โดยแบ่งออกเป็น 5 ธมีหลกั

ได้แก่ เทคโนโลยอีปุกรณ์พกพา (Mobile Technology),

การปรับแต่ง (Customisation), เศรษฐกจิแบบแบ่งปัน

(The Sharing Economy), โซลูชั่นใหม่ของการจอง

ห้องพัก (New Booking Solutions) และโซลูชั่นใหม่

ของการช�าระเงิน (New Payment Solutions)

นวตักรรมเทคโนโลยเีหล่าน้ีได้มอบอ�านาจแก่นักท่องเทีย่ว

ให้สามารถเข้าถึงทางเลอืกทีห่ลากหลาย ธุรกจิสามารถ

น�าเสนอบริการเฉพาะส�าหรับลูกค้าแต่ละราย และ

ท�าให้แนวคิดของธุรกิจในรูปแบบของเศรษฐกิจแบบ

แบ่งปัน (The Sharing Economy) เกิดขึ้นเป็นตลาด

ออนไลน์ (Online Marketplace) เพิ่มทางเลือก

ในการท่องเที่ยวอย่างมากมายให้นักท่องเที่ยวหรือ

ลกูค้า ประกอบกบัการพฒันาของระบบการจองทีพ่กั

และบัตรโดยสาร และการเติบโตของเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ก่อให้เกดิรูปแบบการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายข้ึน

ส่งผลให้แนวคิดของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วได้เปลีย่นจาก

"นักท่องเที่ยว (Tourist)" เป็น "นักเดินทาง (Traveller)"

และ "ตัวแทนจากองค์กรท่องเทีย่ว (Corporate Travel

Agent)" เป็น "ผู้ให้ค�าแนะน�าหรือทีป่รึกษาทีน่่าเช่ือถอื

(Trusted Advisor or Consultant)” ดจิทิลัได้เปลีย่นวิธี

ที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกและกับนักเดินทาง โดย

นักเดนิทางจะวางแผน จดัการ และส�ารองการเดนิทาง

ของพวกเขาผ่านเคร่ืองมือการจองทางออนไลน์หรือ

แอปพลเิคชัน ซึง่หมายถงึการทีแ่ทบจะไม่ต้องพดูกบั

มนุษย์อกี การเปลีย่นแปลงน้ีจะสร้างความท้าทายใหม่แก่

อุตสาหกรรมในอดีตที่มุง่เน้นมนษุยใ์นการใหบ้รกิาร

ในส่วนการเตบิโตของสตาร์ทอพัด้านการท่องเทีย่วไทยน้ัน

ข้อมลูจากส�านักงานเศรษฐกิจการคลงัเมือ่ปีทีแ่ล้วระบวุ่า

มสีตาร์ทอพัในประเทศไทยกว่า 1,700 ราย ทีไ่ด้ท�าการ

ลงทะเบียนกับหน่วยงาน Startup Thailand แต่มี

สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว (TravelTech Startup)

เพยีงร้อยละ 0.3 เมือ่เทยีบกับทัว่โลกทีม่ถีงึ 2,039 ราย

จงึสะท้อนให้เหน็ภาพรวมของการแข่งขันภายในประเทศ

ทีย่งัไม่รุนแรง และมโีอกาสเตบิโตได้อกีมากในอนาคต

ทัง้น้ี สตาร์ทอพัด้านการท่องเทีย่วจะเป็นกญุแจส�าคญั

ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก้าวไป

ข้างหน้า โดยการเปลีย่นแปลงทีใ่หญ่ทีส่ดุคอืความเร็ว

ในการซือ้และการขาย รวมถงึการมส่ีวนร่วมของชุมชน

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Community-based 

Tourism: CBT)

Insights towards tourism and Thailand 4.0
In recent years, a massive leap of development 
in information technology marketing delivers a 
considerable benefit for travel marketing. CWT 
Travel Management Institute identified more 
than 15 technologies that would impact the 
travel industry. Five main themes emerge - Mobile
Technology, Customisation, The Sharing Economy,
New Booking Solutions and New Payment Solu-
tions. These innovative technologies empower 
travellers with various choices. Businesses can 
offer personalised service for each customer 
while the sharing economy creates an online 
marketplace where travellers have more travel
options than ever. New booking solutions and 
the growth of social media have created numerous
travel patterns. In the travel industry, the term 
“tourist” is now changing to “traveller”, while 
“corporate travel agent” is now becoming “trusted
advisor” or “consultant”. Digital technology has 
changed the way travellers and people around 

THE SHARING ECONOMY CREATES
AN ONLINE MARKETPLACE WHERE TRAVELLERS

HAVE MORE TRAVEL OPTIONS THAN EVER
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the world get connected. Travellers can plan, 
manage and book their trips via online booking or
applications, which do not require human 
contact. This is a new challenge for industries that
have always relied on people to deliver services.

According to the Fiscal Policy Office Report 2018,
around 1,700 startups registered with Startup 
Thailand. Thai TravelTech startups accounted for
only 0.3 percent, compared to 2,039 TravelTech
startups worldwide. Competition in Thailand 
is not f ierce, and there are chances for
future growth. TravelTech startups are keys 
to driving the travel industry forward. The 
most significant changes are high-speed 
transactions and community-based tourism, 
or CBT.

ททท.มีแนวนโยบายด้านการส่งเสริม
สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง
สืบเนื่องจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่

ต้องการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกจิไปสูเ่ศรษฐกจิ

ทีขั่บเคลือ่นด้วยนวตักรรม หรือ Value-Based Economy

โดยมฐีานคดิหลกัคือเปลีย่นจากการผลติสนิค้าโภคภณัฑ์

ไปสูส่นิค้าเชิงนวตักรรม เปลีย่นจากการขับเคลือ่นประเทศ

ด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสูก่ารขับเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากภาค

การผลิตสินค้า ไปมุ่งเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น

ภารกิจหลกัประการหน่ึงของ ททท. คือจะต้องช่วยกระจาย

นักท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะ 55 เมืองรอง

ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ

เข้าถึงพื้นที่และการให้บริการได้สะดวกง่ายดายข้ึน 

ททท.จึงได้วางแนวทางเป็น 3 Go Co ได้แก่ Go 

Connect: เช่ือมโยงสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกนั

ระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, 

Go Convenience: สร้างประสบการณ์แก่นักท่องเทีย่ว

ให้สามารถจดัการท่องเทีย่วได้สะดวกและง่ายข้ึน และ

Go Co-Value: สร้างคุณค่าและความประทับใจ

แก่นักท่องเที่ยวและการท�างานร่วมกันของเครือข่าย

ทั้งสามแนวทางน้ี ททท. ยังได้ก�าหนดเป็นกลยุทธ์

ลงไปอีก 3 ประการ คือ

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสตาร์ทอัพด้านการ

ท่องเทีย่วไทย เป็นการท�าฐานข้อมลูเกีย่วกบัสตาร์ทอพั

ด้านการท่องเที่ยว โดยจัดตั้งคณะท�างานที่มาจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้องส�าหรับก�าหนดแนวทางใน

รายละเอยีด ผลกัดนัการด�าเนินงานและตดิตามต่างๆ

ด้านการท่องเที่ยวให้บรรลุตามเป้าหมาย และตั้งเป้า

ที่จะสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว 

(TAT Startup) จ�านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย

2. พัฒนาศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ พัฒนา และ

ยกระดบัผูป้ระกอบการใน Supply Side ให้มกีารปรับตัว

ด�าเนินธุรกิจที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี

เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจให้อยู ่รอดท่ามกลางกระแส 

disruptive ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ในส่วนของผู้ประกอบการ

ธุรกจิท่องเทีย่วและธุรกจิเกีย่วเน่ืองทีจ่ะเป็นพาร์ทเนอร์

ส�าคัญของกลุ่มสตาร์ทอัพด้วย



WHAT IS THE TAT’S STRATEGY TO
ENCOURAGE TRAVELTECH STARTUPS?
According to Thailand 4.0, the government 
would like to change the economic structure 
from advanced industry to a value-based 
economy driven by innovation, technology 
and creativity. The economy would shift from 
manufacturing consumer goods to offering 
services. One of TAT’s mission is to encourage 
travellers to visit other destinations, especially 
the 55 second-tier cities. To facilitate travellers, 
TAT initiated the idea of 3 Go Co: Go Con-
nect, Go Convenience and Go Co-Value. Go 
Connect aims to network entrepreneurs and 
related organisations. Go Convenience pro-
vides travellers with easy access to planning and 
managing their trips. Go Co-Value focuses on 
creating value and on impressing both travel-
lers and cooperative network.

THE TAT ALSO SETS STRATEGIES FOR 
3 GO CO AS FOLLOWS:
1. Develop the TAT startup database system. 
Set up a working group from associated 
organisations to develop the TAT startup data-
base system. Focusing on networking at least 
50 TAT startups, the working group would create
a detailed working plan and follow up.
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2. Business Potential Development - Develop,
encourage and level up supply-side entre-
preneurs to a digitalised business platform. 
Encourage travel entrepreneurs and related 
businesses that would be essential partners 
for startups to use technologies as the tools to 
ride the wave of disruptive technologies.
3. Increase marketing capabilities. Sponsor and
support marketing activities like the startup 
competition and the startup roadshow to 
meet startups in Thailand. Focus on building 
network and connection with value chain, 
co-working with local and regional markets 
and bringing startups to table top marketing 
events in other countries.
 
HOW CAN TRAVELTECH STARTUPS 
DEVELOP THAI TOURISM?
Technology is an important trait, a driving 
force, for any startup. Using technology in 
business related to travel, TravelTech bridges 
travellers to tourism activities, products and 
services and distributes travel activities and 
income to local communities. TravelTech uses 
technologies as tools to inspire people to travel,
to explore a new destination, to introduce 
products and services so travellers can go to 
an off-the-beaten-track destination with ease. 

3. เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด

สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมกจิกรรมทางการตลาด

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การจัด

ประกวดสตาร์ทอพั การน�าสตาร์ทอพัเข้าร่วมงานต่างๆ

จัดโรดโชว์พบปะผู้ประกอบการในประเทศเพื่อสร้าง

เครือข่ายและเช่ือมโยง Value Chain รวมถงึประสาน

ภูมิภาคตลาดต่างประเทศ/ในประเทศ น�าสตาร์ทอัพ

เข้าร่วมงานส่งเสริมการขายในรูปแบบ Table Top 

หรืออื่นๆ ในต่างประเทศ

TravelTech สามารถช่วยพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยได้ในลักษณะใดบ้าง
ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ส�าคัญคือการใช้เทคโนโลยี

เป็นหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ TravelTech หรือ

สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี

มาประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

ดงัน้ัน TravelTech มบีทบาทส�าคญัในการเป็นตวักลาง

ที่จะเช่ือมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวกับสินค้าและบริการ

ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และที่ส�าคัญเป็นการช่วย

กระจายกิจกรรมทางการท่องเที่ยวออกไปยังชุมชน 

ซึ่งหมายถึงรายได้ที่เข้าไปถึงชุมชน

TravelTech มีบทบาทส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีมา

สร้างสรรค์เครือ่งมอืทีช่่วยสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration)

ในการเดนิทางท่องเทีย่ว การออกไปค้นหาจดุหมายทาง

การท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือการแนะน�าสินค้าและบริการ

ให้นักท่องเที่ยวทุกชาติ ทุกภาษา สามารถเดินทาง

เช่ือมโยงไปสู ่แหล่งท่องเที่ยวในทุกซอกทุกมุมของ

เมืองไทยได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทั้งยังมีบทบาท

ในการเข้ามาเพิม่ช่องทางการขายให้กับผูป้ระกอบการต่างๆ

ทัง้ทีพ่กั ร้านอาหาร แหล่งท่องเทีย่วต่างๆ รวมถงึชุมชน

ท�าให้ผู้ประกอบการด้าน Supply Side เชื่อมโยงและ

เข้าถงึนักท่องเทีย่วได้ง่ายข้ึน โดยใช้ต้นทนุทางการตลาด

ที่ลดลง รวมถึงช่วยยกระดับผู้ประกอบการให้ก้าวผ่าน

กระแสการ disruptive ของเทคโนโลยทีีเ่ข้ามาในมติต่ิางๆ

ของการด�าเนินธุรกิจ เพราะธุรกิจจะต้องมีการปรับตัว

น�าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกจิมากขึน้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ

ของ TravelTech

ที่ผ่านมา ททท. ได้ให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพด้าน

การท่องเที่ยวในหลากหลายโครงการและหลากหลาย

รูปแบบ อาทิ

โครงการ HackaTravel ซึ่ง ททท. ร่วมกับส�านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

และเทคมีทัวร์ (TakeMeTour) ในฐานะ TravelTech

ที่พัฒนาแพลตฟอร์มเว็บไซต์ในการบริการจองทริป

ส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และขยายไปใน

ประเทศต่างๆ ในอาเซยีน ร่วมกนัจดักจิกรรมการแข่งขัน

พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในรูปแบบ Hackathon ส�าหรับ
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TRAVELTECH HELPS ENTREPRENEURS AND
COMMUNITIES EXPAND SALES CHANNELS FOR

ACCOMMODATION, RESTAURANTS AND DESTINATIONS

It also helps entrepreneurs and communities ex-
pand sales channels for accommodation, restau-
rants and destinations. With less marketing costs, 
TravelTech makes things more convenient for 
supply-side entrepreneurs to connect and con-
tact travellers. Various businesses turn to tech-
nologies, so TravelTech and its multiple platforms 
would help travel and tourism entrepreneurs ride 
the wave of disruptive technologies.

THE TAT HAS BEEN SUPPORTING 
TRAVELTECH STARTUPS IN VARIOUS 
PROJECTS AS FOLLOWS:
HackaTravel, the hackathon contest in tourism 
and digital innovation sponsored by the TAT, the
National Innovation Agency (NIA), and Take-
MeTour, Thailand’s biggest online marketplace 
for local tours and travel activities in Thailand. The 
“innovative and fast-thinking” participants joined 
the programme to rethink the “questions” in the 
tourism industry that could not be answered 
using the old framework. Apart from reward 
money, participants had opportunities to access
financial sources and advice from experts.

Last year the TAT worked with the private sector 
and government agencies to organise the “TAT 
Startup New Entrepreneurs” competition for 
emerging business and expanding business 
categories. Winners got reward money and 

opportunities to present their work at the 
World Travel Market 2018 in London, England.

The TAT also had a meeting with startups to
exchange ideas and advise, to organise 
working plans for 2020, and to discuss 
cooperation among startups to develop 
sales channels for tourism products and 
services.

HOW DOES THE TAT ESTIMATE THE 
GROWTH OF THAI TRAVELTECH?
A report by the Economic Intelligence Center 
(EIC) showed that global TravelTech startups have
opportunities to grow because the free indepen-
dent travellers will increase to 1.8 billion by 2030. 
FITs tend to spend money on online services
or fast, convenient and sincere services from 
entrepreneurs. Reports from eMarketeer show 
that the value of online travel spending worldwide 
is projected to reach US$817.5 billion, a growth 
of 11% per year. Moreover, increased funding 
from investors around the world and increased 
income for the middle-class are additional factors 
that drive TravelTech growth.

Like the global TravelTech startup trend, Thai
TravelTech startups, only 0.3% of the worldwide 
TravelTech startup industry, are estimated to
expand continually. So, there is an opportunity 
to increase funding and new services to meet 
travellers’ demand. Thai TravelTech startups 
should set their eyes on India and China luxury 
travel segments as they should continue growing 
through 2025. They should design personalised 
travel activities for each traveller, offer luxury
hotels with bespoke service that reflects local 
charm and hospitality. Moreover, Thai TravelTech 
startups should penetrate into the B-luxury 
market since luxury business travellers have no 
time to design their own travel package. █

ทกุคนที ่“คดิใหม่ คดิเร็ว” ให้มาร่วมกนัหาค�าตอบให้กบั

“โจทย์” ในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว ทีอ่าจจะไม่สามารถหา

ค�าตอบได้ด้วยวิธีคิดแบบเดิมๆ สิ่งที่จะได้รับนอกเหนือ

จากเงินรางวัล คือโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

การได้รับค�าปรึกษาจากหน่วยงานและผู้เช่ียวชาญที่มี

ประสบการณ์ตรงและเข้าใจเส้นทางที่จะน�าไปสู่ความ

ส�าเร็จของสตาร์ทอัพไทย

การประกวด “TAT Startup ผูป้ระกอบการยคุใหม่” ทีจ่ดัข้ึน

ในปีที่แล้วร่วมกับผู้สนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน โดยการประกวดมี 2 ประเภท คือประเภท

ธุรกิจเกิดใหม่ และประเภทต่อยอดธุรกิจ ผู้ที่ชนะเลิศ

นอกจากได้รับเงินรางวลัพร้อมโล่รางวัล ก็ยงัได้รับโอกาส

เดนิทางไปแสดงผลงานในงาน World Travel Market (WTM)

ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย

นอกจากน้ี ททท. ยังได้น�าสตาร์ทอัพมาเข้าร่วมประชุม

เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี พ.ศ. 2563 เพื่อ

แลกเปลี่ยนและให้ค�าแนะน�าปรึกษา รวมทั้งเป็นโอกาส

ในการหารือถึงความร่วมมือในการใช้ความช�านาญของ

สตาร์ทอัพแต่ละรายเข้าไปพัฒนาและน�าเสนอขาย

สินค้า/บริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ

ททท. คาดการณ์การเติบโตของ Travel 
Tech ไทยไว้อย่างไรบ้าง
จากแนวโน้มการเติบโตของ TravelTech ทั่วโลก

โดยบทวเิคราะห์ของ Economic Intelligence Center

(EIC) เชื่อว่า ตลาด TravelTech มีโอกาสเติบโตมาก

ในอนาคตจากนักเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือ 

FIT (Free Independent Traveller) ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น

เป็น 1.8 พันล้านคน ในปี พ.ศ.2573 และนักท่องเที่ยว

กลุ่มน้ีมักใช้จ่ายกับบริการออนไลน์และแอปพลิเคชัน

เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามพฤติกรรมที่ต้องการ

ความสะดวก รวดเร็ว และต้องการความจริงใจจาก

ผู้ให้บริการ ซึ่งข้อมูลจาก eMarketeer คาดว่าในปี 

พ.ศ. 2563 มูลค่าการใช้จ่ายบริการออนไลน์ และ

แอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวจะเติบโตถึงร้อยละ 11

คิดเป็นมูลค่าประมาณ 817.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่ผลักดันให้ TravelTech

มีการเติบโตมากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน

จากนักลงทุนทั่วโลกและรายได้ของชนชั้นกลาง

ขยายตัวสูงขึ้น

ดังนั้น คาดการณ์ได้ว่าการเติบโตของ TravelTech 

ไทยจะมแีนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองเช่นเดยีวกบัแนวโน้ม

การเติบโตของ TravelTech ทัว่โลก ประกอบกบัในปัจจบุนั

TravelTech ไทยมจี�านวนเพยีงร้อยละ 0.3 เมือ่เทยีบกบั

TravelTech ทัว่โลก จงึท�าให้มโีอกาสอย่างมากในการ

ขยายการลงทุนและมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน รวมถึงมี

บริการทีห่ลากหลาย เพือ่รองรับพฤตกิรรมนักท่องเทีย่ว

ทีต้่องการสนิค้าและบริการการท่องเทีย่วในรูปแบบใหม่

โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วกลุม่ luxury travel ทีน่่าจบัตามอง

การเติบโตในปี พ.ศ. 2558-2568 คือตลาดอินเดีย

และจีน ดังนั้น TravelTech ไทย ควรเน้นออกแบบ

กจิกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้ารายบคุคล

คดัสรรโรงแรมทีม่คีณุภาพด ีบริการเป็นเลศิและสะท้อน

เสน่ห์ความเป็นไทย นอกจากน้ี ยงัสามารถเจาะตลาด

นักท่องเทีย่วกลุม่ B-luxury ซึง่เป็นนกัท่องเทีย่วเชิงธุรกิจ

ทีช่อบท่องเทีย่วแบบหรูหรา มกี�าลงัซือ้สงู แต่ไม่มเีวลา

ในการออกแบบการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง █
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Text: Pahrada Sapprasert

Director, 500 Startups

ถ้าเราพูดถึงสตาร์ทอัพทางด้านรถยนต์ที่ทั่วโลกรู้จัก

กันดี คงหนีไม่พ้นแอปพลิเคชันเรียกรถอย่าง Uber, 

Grab หรือ Lyft แต่ถ้าให้ขยับระดับของการใช ้

เทคโนโลยี ข้ึนมาอีกหน ่อย หรือที่ เราเรียกว ่า  

AutoTech เราก็จะนึกถึงพวกรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV 

อย่างเทสลา  แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายสูงสุด 

ของผู้ผลิตรถยนต์หลายๆ รายก็คือการเปลี่ยนจาก

รถยนต์ธรรมดาไปเป็นการใช้ Self-Driving Car 

หรือ Autonomous Vehicle ได้จริงในชีวติประจ�าวนั

D I S R U P T

คอนเน็กเต็ด คาร์ส
ยานยนต์แห่งอนาคต

CONNECTED 
CARS

If we talk about vehicle-related startups, the first few names that come to mind 
would be Uber, Grab and Lyft. If we elevate to AutoTech, we immediately think 
of a company like Tesla. However, ultimately the goal of AutoTech and car  
manufacturers seems to be able to convert normal cars into self-driving cars or 
autonomous vehicles, for people to use in real life.

Most of the technology used to build a smart car or autonomous vehicle usually 
takes a long time to go through R&D and is difficult to implement. These  
technologies need to undergo many safety tests and trials and for these reasons, 
major car manufacturers have been active in investing and acquiring startups for 
the past 3-5 years. For example, Toyota is the main investor for both Uber and 
Grab. BMW acquired ParkMobile, a startup that offers mobile payment for parking. 
Ford acquired Autonomic, the startup that has been developing the transportation  
mobility cloud that collects data and enables cars to connect with mobile  
applications. These activities brought us to spot the "connected car" trend since 
this is the technology that allows cars to be connected with internet and IoT 
devices, making normal cars turn into smart cars while we are still waiting for fully 
autonomous vehicles to come out.

The connected car concept aims to improve the driving experience and increase 
road safety. Customers expect their vehicles to be able to connect to their smart 
phone, that GPS is standard and that an artificial intelligence interface provides 
extra security measures, such as warning drivers of dangers on the road. In the near  
future, most cars will be embedded with V2V technology (Vehicle-to-Vehicle), which 
allows cars to communicate with each other to lower accidents as well as improve  
driving route efficiency. Following V2V would be V2X technology (Vehicle-to- 
Everything), allowing cars to communicate with everything in the vicinity like  
buildings, IoT devices, or smart city devices – such as traffic lights – to assist drivers 
in avoiding traffic jams, floods, accidents, or even highway tolls and parking fees.
 
For instance, AutoTech startup Autotalks, which has been developing a chip that 
focuses on V2X technology, recently raised Series D funding for US$40 million  
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(1.2 billion baht) last year. Its chip enables a 
car to communicate with other cars and IoT  
devices to increase road safety by detecting 
and analysing the speed and direction of  
other cars on the road. It can warn drivers 
when there's a risk of collision. It also can  
detect pedestrians who are about to cross 
the street, and give drivers a head up if they 
need to apply their brakes. Another interesting 
product from Autotalks is B2V (Bike-to- 
Vehicle) as bikes are prone to accidents 
the most. Indeed, one of the top causes of  
accidents is that car drivers say bikes are  
often outside their field of vision. The 
technology from Autotalks called DSRC, 
or dedicated short range communication,  
will allow cars to detect the speed, motion, 
and direction of nearby bikes. Moreover,  
research from Bosch also revealed that 
this B2V technology could help lower bike 
accidents in Germany by at least one third.
 
The future of AutoTech and the connected 
cars still has a lot of room for innovation. We  
occasionally see news of self-driving cars 
test-running on actual streets, which we  
expect to be ready for public use in the 
next 2-5 years. There are also a number of 
startups that keep inventing new forms of 
transportation like flying cars or e-scooters. 
It's exciting to see where the next 5 years will 
take us - how smart our cars will be and will 
we still need someone to drive at all. █  

แต่หลายๆ เทคโนโลยทีีส่ามารถน�ามาใช้กบัรถยนต์หรือเปลีย่นแปลงรถยนต์ให้เป็นสมาร์ทคาร์ 

หรือ Autonomous Vehicle ส่วนใหญ่จะกินเวลานานและใช้เงินทุนสูงมากในการค้นคว้า

และวิจัย ไหนจะต้องน�ามาทดลองความปลอดภัยหลายต่อหลายรอบ ท�าให้บริษัทผลิต

รถยนต์เจ้าใหญ่ๆ หันมาสนใจทั้งลงทุนและซื้อกิจการของสตาร์ทอัพทางด้านรถยนต์ 

กันมากภายใน 3-5 ปีที่ผ่านมา เช่น Toyota เป็นนักลงทุนเจ้าใหญ่ของทั้ง Grab และ Uber 

ส่วน BMW ก็เพิ่งเข้าซื้อกิจการของ ParkMobile ซึ่งให้บริการจ่ายค่าที่จอดรถบนมือถือ  

ทางด้าน Ford ก็เข้าซื้อกิจการของ Autonomic สตาร์ทอัพที่พัฒนาระบบเช่ือมต่อ  

Transportation Mobility Cloud ที่ทั้งสามารถเก็บข้อมูลและให้รถยนต์เช่ือมต่อกับ 

แอปพลิเคชันต่างๆ ได้ ท�าให้เราได้เห็นเทรนด์หนึ่งที่มาแรงมาก นั่นก็คือ ‘Connected 

Car’ เพราะนี่เป็นเทคโนโลยีที่รถยนต์สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและ IoT ต่างๆ ท�าให้

รถยนต์ธรรมดากลายเป็นกึ่งๆ สมาร์ทคาร์ได้ในระหว่างที่บริษัทรถยนต์ทั้งหลายยังไม่คลอด 

Fully Autonomous Vehicle ตัวจริงออกมาให้คนทั่วไปได้ใช้นั่นเอง

Connected Car เป็นคอนเซ็ปต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์

และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ เพราะสมัยนี้ผู้ซื้อมักคาดหวังว่ารถรุ่นใหม่จะสามารถ

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ มี GPS หรือระบบน�าทางที่เชื่อมต่อกับรถโดยตรง มีระบบ  

Artificial Intelligence ช่วยเตือนเมื่อมีความเสี่ยงบนท้องถนนตอนก�าลังขับรถหรือแม้แต่

ตอนจอดรถก็ตาม และในอนาคตอันใกล้ รถยนต์ส่วนใหญ่จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า V2V 

(Vehicle-to-Vehicle) ซึ่งหมายความว่ารถของเราจะสามารถสื่อสารกับรถคันอื่นๆ ได้

เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงรถติด เป็นต้น และเทคโนโลยีที่ก�าลังตาม V2V มาติดๆ  

THE CONNECTED CAR CONCEPT AIMS TO 
IMPROVE THE DRIVING EXPERIENCE

AND INCREASE ROAD SAFETY

ก็คือ V2X หรือ Vehicle-to-Everything ซึ่งรถของเราจะสามารถเชื่อมต่อกับสถานที่และ

สิ่งต่างๆ รอบตัว รวมถึงอุปกรณ์สมาร์ทซิตี้ เช่น สัญญาณไฟจราจร เพื่อช่วยท�าให้เรา 

หลีกเลี่ยงรถติด น�า้ท่วม หรือเตือนเราว่าแยกหน้ามีอุบัติเหตุ รวมถึงการช่วยจ่ายค่าทางด่วน

หรือค่าจอดรถอีกด้วย

ตัวอย่างเช่นบริษัท Autotalks ที่จริงๆ แล้วเปิดด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 แต่เพิ่ง 

ระดมทุนรอบซีรีส์ D ไป 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เมื่อกลางปีที่แล้ว ซึ่ง Autotalks  

เป็นบริษัทที่ผลิตและพัฒนาชิปเพื่อการสื่อสารในรูปแบบ V2X โดยเฉพาะ ซึ่งชิปตัวน้ี 

จะสามารถท�าให้รถยนต์เชื่อมต่อกับรถคันอื่นและ IoT ต่างๆ รอบตัวได้ โดยจุดประสงค์หลัก 

คือการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งชิปตัวนี้จะประมวลผลทั้งความเร็วและทิศทาง 

ของรถคันอื่นๆ รอบตัวเรา และจะแจ้งเตือนเมื่อมีโอกาสที่อาจจะชน ตัวชิปยังสามารถ 

สแกนจับคนที่ก�าลังจะข้ามถนน เพื่อให้คนขับรถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจต้อง 

เบรกกะทันหันอีกด้วย แต่อีกโปรดักต์ที่น่าสนใจของ Autotalks ก็คือ B2V หรือ 

Bike-to-Vehicle เพราะทางบริษทัได้เลง็เหน็ว่ารถจกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะทีเ่กดิอบุติัเหตุ 

ได้ง่ายและบ่อยที่สุด ซึ่งหน่ึงในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์ก็คือ 

คนที่ก�าลังขับรถอยู่มองไม่เห็นว่าก�าลังมีรถจักรยานยนต์วิ่งมา ซึ่งเทคโนโลยีของ Autotalks 

ที่ชื่อว่า DSRC หรือ Dedicated Short Range Communication จะท�าให้รถยนต์ 

สามารถมองเห็นและวิ เคราะห ์ทั้ งความเ ร็ว 

และทิศทางของรถจักรยานยนต์ที่ก�าลังวิ่งมาได้ 

และงานวิจัยจาก Bosch ในเยอรมนีก็กล่าวว ่า 

เทคโนโลยี B2V น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุทางด้าน 

จักรยานยนต์ได้ถึง 1 ใน 3 เลยทีเดียว

ส่วนอนาคตของ AutoTech และ Connected Car 

ยังสามารถน�าไปพัฒนาต่อได้อีกมาก ดังที่เราพอจะ

ได้เห็นข่าวอยู่เนืองๆ เกี่ยวกับการทดลองวิ่ง Self- 

Driving Car บนท้องถนนจริง ซึ่งคาดว่าอาจจะน�า

มาใช้ได้จริงภายใน 2-5 ปีนี้ และยังมีสตาร์ทอัพ 

อีกส่วนหน่ึงที่ซุ่มพัฒนายานพาหนะในรูปแบบใหม่

อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นรถบินได้หรือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า  

ก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าอีก 5 ปี รถของเราจะฉลาด

แค่ไหน และเรายังต้องขับรถเองอยู่หรือเปล่า █ 
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With all the media spotlight and attention, many people believe that part of the 
key factors in growing their business is to get funding from venture capitalists.  
The problem here is that in reality, not every type of business will benefit from having 
a VC on board.

In most cases, any company can be put into either one of the two categories - 
lifestyle company and venture company. To emphasise again, the VC's job is to 
make an investment of other people's money and generate a healthy return within  
a limited time frame (typically 5-10 years). They typically only make bets in  
companies that have the capability to grow rapidly.

LIFESTYLE COMPANIES
Lifestyle companies are businesses that can provide a comfortable profit for the 
owner but grow at a conservative rate. Typically the owner is the key resource, 

ธุรกิจของเราควรรับเงิน
ลงทุนจาก VC หรือไม่?

Text: Vitavin Ittipanuvat

Head of Investment, Beacon VC

F U N D S  A N D  F I N A N C E

การได้รับความสนใจจากสื่อสาธารณะอย่างใกล้ชิด 

อาจท�าให้หลายคนเร่ิมมีความเช่ือว่าปัจจัยส�าคัญ 

อย ่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะป ระสบความส� า เ ร็ จ ในกา ร 

สร้างธุรกิจคือการได้รับการลงทุนจาก VC ทั้งน้ี  

ในความเป ็นจริงแล ้วไม ่ ใช ่ ธุรกิจทุกประเภท 

ที่จะได้รับประโยชน์จากการมีนักลงทุน VC

โดยทัว่ไปแล้ว เราสามารถแบ่งธุรกจิได้เป็น 2 ประเภท 

คือกิจการทั่วไป (Lifestyle Companies) และกิจการ

ที่มีศักยภาพเติบโตสูง (Venture Companies) ทั้งนี้ 

งานของนักลงทุน VC คือการน�าเงินของผู้อื่น 

มาลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีภายในช่วงระยะ

เวลาที่จ�ากัด (ปกติมักอยู่ระหว่าง 5-10 ปี) และ 

ในการสร้างผลตอบแทนนั้น นักลงทุน VC จะต้อง

เดิมพันในกิจการที่มีศักยภาพเติบโตสูงนั่นเอง

กิจการทั่วไป (Lifestyle Companies)
กิจการทั่วไปคือธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้าง

ผลก�าไรให้แก่เจ้าของกิจการ แต่มีศักยภาพในการ

เติบโตที่ค่อนข้างจ�ากัด โดยส่วนมากเจ้าของกิจการ

มักเป็นทรัพยากรส�าคัญในเชิงความเช่ียวชาญ

เฉพาะทางหรือเครือข่ายในการด�าเนินธุรกิจน้ัน 

SHOULD MY 
BUSINESS 
RAISE 
MONEY 
FROM A VC?
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และมักมีส ่วนร่วมในการด�าเนินงานของบริษัท 

ในระยะยาว รวมถึงอาจส่งต่อกิจการให้ครอบครัว 

รุ ่นถัดไปสืบทอด วัตถุประสงค์หลักของกิจการ

ประเภทน้ีคือการรักษาไว้ซึ่งผลตอบแทนของธุรกิจ

ให้เพียงพอแก่การด�าเนินชีวิตของเจ้าของธุรกิจ 

หรือในบางคร้ังเป็นหน้าเป็นตาในสังคมให้แก่ 

เจ้าของธุรกิจด้วย เนื่องจากวัตถุประสงค์จะมุ่งเน้น

การรักษาไว้มากกว่าการเติบโต นักลงทุนจึงไม่ได้

ให้ความสนใจลงทุนในกิจการประเภทนี้มากนัก 

ตัวอย่างกิจการประเภทนี้ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก และ

ธุรกิจบริการต่างๆ

กิจการที่มีศักยภาพเติบโตสูง 
(Venture Companies)
ในอีกมุมหน่ึง กิจการที่มีศักยภาพเติบโตสูงคือ 

ประเภทของกิจการที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

ในตลาดขนาดใหญ ่หรือตลาดที่ก� าลั ง เติบโต 

อุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นที่สุดในเร่ืองศักยภาพ

การเติบโตแบบก้าวกระโดดน้ีคืออุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

โดยกิจการในกลุ ่มน้ีมักมีการลงทุนในเบื้องต้น 

ค่อนข้างสงูเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์หรือบริการ ซึง่เมือ่ 

หาจุดที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้ 

แล้วจะสามารถน�าไปสร้างรายได้ที่ เติบโตแบบ 

ก้าวกระโดดได้ในลักษณะที่การเติบโตของรายได้

จะทิ้งห่างการเติบโตของค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมี 

นัยส�าคัญ ตัวอย่างกิจการประเภทนี้ได้แก่ ธุรกิจ

ซอฟต์แวร์แบบเช่าใช้ (SaaS) และแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์มือถือต่างๆ

ส่งท้าย
ไม่ควรรับเงินลงทุนจาก VC หากเราเองยังไม่มี 

เป้าหมายที่ชัดเจนว่าท�าไมเราถึงต้องการเงินทุนน้ี 

ในโลกธุรกิจเราอาจไม่มีเส้นทางลัดสู่ความส�าเร็จ 

แต ่ เราสามารถมีหนทางไปสู ่ความส�า เ ร็จได  ้

หลากหลายวิธีไม่ว่าจะรับเงินลงทุนจาก VC หรือไม่ 

ก็ตาม █ 

THERE ARE SO MANY WAYS TO 
GROW A SUCCESSFUL AND 
SUSTAINABLE BUSINESS, 

WITH OR WITHOUT VENTURE
CAPITAL MONEY

which the company heavily relies on for their skills and network. The owner will be 
involved for the long term, possibly passing the company to the next generations 
of the family. The main purpose of this type of business is to sustain a certain level 
of income for the owners to enjoy their lifestyle or to simply let the owners express 
themselves in society. Since the goal is rather to sustain and not grow, professional  
investors do not put much interest in this kind of business. Examples include  
retailers and professional services companies.

VENTURE COMPANIES
On the other hand, venture companies are the type of businesses capable of  
growing rapidly in a large or growing targeted market. An industry that clearly 
possesses the most outstanding scalability is Information Technology. This type 
of company usually spends a lot of money up front to develop a certain product 
or service that, once a fitting market is found, can be deployed for exponential  
returns with incremental costs lagging way behind revenue. Examples include  
SaaS (software-as-a-service) and mobile application companies.

WRAP UP
Don't take VC money unless you have a clear goal why you really need it.  
There is no such thing as a shortcut to success while there are so many ways to 
grow a successful and sustainable business, with or without venture capital money. █ 
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Cirbox is a local company that produces smart vending machines. Content with calling 
itself a "local SME", the tech-driven company founded by university students literally 
started small. Years ago, it produced the "Sandee" coin exchange machine, which has
become popular. Sandee helped make Cirbox, a novice company, a leader in the 
field. Chanint Pinkaew, the company's CEO did not just stop there, but moved the 
company ahead by producing a smart vending machine that makes use of the Internet
of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data and e-Payment to better serve users.

Q: CAN YOU TELL US MORE ABOUT THE BIRTH OF CIRBOX?
Before creating Sandee, I was one among early inventors making machines for refilling 
a mobile phone's fee. I was in this business as a university student. Indeed, the idea 
of Sandee started when I was still a student. I observed and reached the conclusion 
that the service that involved coin vending had a loophole. The service and idea was 
good but the problem was that it did not have as many users as it should. And what 
I learned is that only few people carry coins in their pockets. So, I created a coin 
exchange box and placed it in a laundromat and recorded consumers' behaviour.
It turned out that Sandee brought in users for the whole 24 hours. I saw a big business
opportunity and then opened Cirbox with my friends. We created our first coin 
exchange machine and named it "Sandee". Fortunately, our Sandee has become 
an instant hit.

D E E P  T E C H

จากผู ้ริเร่ิมธุรกิจตู ้แลกเหรียญภายใต้ช่ือ “แสนดี

(Sandee)” ปัจจุบัน เซอร์บ็อกซ์ (Cirbox) ประสบ

ความส�าเร็จจนได้ช่ือว่าเป็นเบอร์ 1 ผูผ้ลติเคร่ืองแลกเหรียญ

ของไทย ชนินทร์ ป่ินแก้ว ในฐานะประธานกรรมการบริหาร

มองเห็นโอกาสมากมายท่ามกลางเทคโนโลยีใหม่ๆ

ที่เกิดขึ้น เขาจึงยกระดับธุรกิจสู่ "Smart Vending 

Machine" ทีผ่นวกเทคโนโลยสีดุล�า้แห่งยคุอย่าง Internet

of Things (IoT), AI, Big Data รวมถงึระบบ e-Payment

จดุกระแสธุรกจิเคร่ืองจ�าหน่ายสนิค้าอจัฉริยะตอบโจทย์

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล

จดุเริม่ตน้ของเซอรบ็์อกซ ์มีทีม่าทีไ่ปอยา่งไร
ย้อนกลบัไปก่อนทีธุ่รกจิตูแ้ลกเหรียญจะเร่ิมข้ึน ต้องบอกว่า

ผมเป็นหน่ึงในทมีผลติเคร่ืองเตมิเงนิมอืถอืในยคุแรกๆ

ตั้งแต่สมัยเรียน ตอนน้ันเราพบว่าธุรกิจตู้ที่มีเหรียญ

เข้ามาเกี่ยวข้องมีช่องโหว่ แม้ภาพรวมภายนอกจะ

ท�าเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ความจริงกลับไม่เป็น

เช่นนั้น หนึ่งในสาเหตุหลักที่ลูกค้าไม่มาใช้บริการ คือ

ไม่มีเหรียญให้หยอด ไอเดียตู้แลกเหรียญจึงเกิดขึ้น 

เราก็ลองท�าแล้วไปวางข้างเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ 

พร้อมเก็บสถติกิารใช้งาน ปรากฏว่าเคร่ืองซกัผ้าท�างาน

ได้เกือบ 24 ชั่วโมง ยอดใช้งานเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัด เราก็

ประเมินโอกาสทางธุรกิจ เลยร่วมกับเพื่อนต้ังบริษัท 

เซอร์บอ็กซ์ จ�ากัด ขึน้มา รับจ้างผลติระบบหยอดเหรียญ

แล้วกพ็ฒันามาเป็นระบบตูเ้ตมิเงนิออนไลน์ เราท�าสนิค้า

ตัวแรกภายใต้แบรนด์ตัวเองช่ือ “แสนดี” ซึ่งได้รับ

ความนิยมมาก

ปัจจุบันเซอร์บ็อกซ์มุ่งเน้นไปที่เคร่ืองจ�าหน่ายสินค้า

อัตโนมัติ หรือ Smart Vending Machine ซึ่งก็ใช้

ความเชี่ยวชาญของเราที่ผ่านมา จนตอนนี้เรามีสินค้า

ที่จ�าหน่ายทั้งตู้หยอดเหรียญ ตู้แลกเหรียญ รวมถึง

เคร่ืองจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซ่ึงทั้งหมดจะพัฒนา

ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้มากขึ้น

“เซอรบ็์อกซ”์ ป้ันธรุกจิอจัฉรยิะ
ดึงดิจิทัลยกระดับ Smart 
Vending Machine

CIRBOX:
AI VENDOR
DIGITAL VENDING 
MACHINE
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 I BELIEVE THAT EVERY
ACHIEVEMENT MUST START 

FROM ENJOYING WHAT YOU DO

นอกจากน้ี เรายงัแตกธุรกจิ ท�าร้าน M-Soul ซ่ึงเป็นธุรกจิ

ร้านซักผ้าอัจฉริยะ ตอนน้ีมีมากกว่า 40 สาขา เราใช้

เคร่ืองซกัผ้าหยอดเหรียญทีม่เีทคโนโลยเีช่ือมต่อกบั IoT 

ลูกค้าสามารถช�าระค่าบริการผ่านระบบ e-Payment 

หรือ Digital Wallet รวมถงึ QR Code ได้จากสมาร์ทโฟน

ของตวัเอง ตอบโจทย์พฤติกรรมผูบ้ริโภคยคุใหม่ทีใ่ช้

สมาร์ทโฟนตดิตัวอยูแ่ล้ว เราพยายามยกระดบัเคร่ืองต่างๆ

เหล่าน้ีให้เช่ือมต่อกบัเทคโนโลยอีืน่ๆ ได้ เป็นการสร้าง

ความต่างให้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล และเรายังพัฒนา

แอปพลิเคชันระบบ

บริหารจัดการสมาชิก 

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล

ลูกค้า หรือ Data 

Analyt ics รวมถึง 

e-Payment ทีเ่ป็นของ

เราเองเพื่อตอบโจทย์

ธุรกิจโดยภาพรวม

ของเราให้ครบวงจร

มากข้ึนด้วย

รูปแบบการให้บริการของเซอร์บ็อกซ์
มีอะไรบ้าง
เราเป็นทั้งผู้ผลิตและรับจ้างผลิต Smart Vending 

Machine รวมถึงเป็นผู้ให้บริการระบบอัจฉริยะที่

ควบคุมเครื่องต่างๆ เหล่านี้ด้วย เช่น จากการขายตู้

แลกเหรียญเดี่ยวๆ เราสามารถขายไปพร้อมกับเครื่อง

หยอดเหรียญอตัโนมตั ิรวมถงึขายแบบกึง่ๆ แฟรนไชส์

คือขายยกคอนเซ็ปต์ทั้งระบบ มีเคร่ืองซักผ้า ตู้อบผ้า

และ Smart Vending Machine อื่นๆ ที่ใช้การ

ควบคุมด้วยระบบออนไลน์ สามารถสอดธนบัตรและ

ทอนเงินได้ในเครื่องเดียว หรือช�าระผ่าน e-Payment 

ก็ได้เช่นกัน ในอนาคตเราจะพัฒนาระบบอัจฉริยะที่

เช่ือมต่อกบั Smart Vending Machine เหล่าน้ีเพิม่ขึน้

เช่น ระบบจดจ�าใบหน้าทีส่ามารถรู้พฤติกรรมการเข้ามา

ใช้บริการ ซึ่งเป็นประโยชน์กับธุรกิจที่น�าไปคิดเป็น

กลยุทธ์สนับสนุนการให้บริการลูกค้าในอนาคตได้ 

หรืออาจพัฒนาไปสูร่ะบบ Face Payment ได้ในอนาคต

เซอรบ์อ็กซ์ไมไ่ด้มองวา่ตัวเองเป็นสตารท์อพั
คือธุรกิจที่ผมริเร่ิมข้ึนมามันเกิดก่อนที่จะมีค�าว ่า

สตาร์ทอัพ เรียกว่าเราคือเอสเอ็มอีสัญชาติไทย

ผมเข้ามาในวงการน้ีตัง้แต่สมยัเรียนมหาวทิยาลยั มธุีรกจิ

ตัวเองตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นปี 2 หลายอย่างไม่มีสอนใน

รั้วมหาวิทยาลัย ต้องอาศัยเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฝึกฝน 

อดทน และไม่เกี่ยงงาน บังเอิญผมชอบทางด้านนี้ 

เลยไปได้เร็วกว่าคนอืน่ ผมใช้วธีิเรียนรู้ ลองผดิลองถกู

ค่อยๆ ท�า และท�าเพราะอยากท�า ผมคิดว่าทุกอย่าง

ต้องเริ่มจากความอยากก่อนมันถึงจะส�าเร็จได้ █

• เซอร์บ็อกซ์เป็นหนึ่งในบริษัทท่ี
อยู่ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ชนินทร์ ปิ่ นแก้ว เป็นศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
ยังเป็นหนึ่งในทีมนักศึกษาที่ผลิต
เครื่องเติมเงินมือถือในยุคแรกๆ
• เซอรบ์อ็กซร่์วมกบัเอไอเอสพัฒนา
โซลูชั่นที่ เรียกว่า "IoV หรือ 
Internet of Vending Machines"
บนเครือข่าย AIS NB-IoT โดย
น�า IoT มาเชื่อมกับระบบ VMS 
(Vending Management Systems)
ช่วยบริหารจัดการธุรกิจร้านซักผ้า
หยอดเหรยีญใหก้บัรา้นสะดวกซกั
OTTERI WASH & DRY ที่มีกว่า 
200 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งช่วยให้
เห็นสถานะการท�างานของเครื่อง
เรียลไทม์

• Cirbox is one among the 
companies that are partners 
of an incubating programme 
at King Mongkut's University 
of Technology North Bangkok
(KMUTNB). 
• CEO Chanint Pinkaew is
alumni of the Faculty of 
Electrical and Computer 
Engineering (ECE) at KMUTNB. 
• Cirbox has worked with AIS 
to develop "IoV" (Internet of 
Vending Machines) to be 
installed on the AIS NB-IoT 
network platform. IoV helps 
linking IoT with the vending 
management system. One of 
businesses that uses IoV is 
OTTERI WASH & DRY, a smart 
laundromat that already has 
200 branches in Thailand. 
Users can see the operation 
and service in real time.

At the moment, Cirbox is focused on making smart
vending machines. The product is the shoot-out
of our expertise. Now, we have a wide range of 
vending machine products and we never stop 
upgrading and developing these products.

We also have diversified our business by opening
M-Soul, smart laundromat. M-Soul already has
40 shops. Laundry machines in M-Soul, of course,

have coin deposit 
slots. But we also 
hooked the wash-
ing machine with 
IoT. Users can use 
their digital wallet 
or e-Payment by 
downloading the 
QR code into their 
mobile phones. 

We also developed a new application for our 
data analytics and our e-Payment system 
because we plan to expand our business to 
cover the whole value chain. 
 
Q: WHAT TYPES OF PRODUCTS AND SER-
VICES DOES CIRBOX OFFER?
We are both manufacturer and OEM. In addition, 
we also develop the operational system for this 
equipment. For instance, we do not only make 
a coin-exchange box, we also offer a smart 
washing machine, clothes drying machine and 
related systems that enable operators to make 
these machines go online and receive bank 
notes, coins and e-Payment. We are developing 
face recognition software that can allow us to 
apply a face-recognition payment solution with 
our products in the future.
 
Q: WHY HAS CIRBOX REFUSED TO BRAND 
ITSELF A STARTUP?
We opened our business long before the term 
"startup" has been heard. I perceive Cirbox as 
a Thai SME. I started when I was a student and 
opened the company when I was a sopho-
more. At that time, digital innovation and AI was 
so futuristic. The university did not offer courses 
on that so we had to teach ourselves by learn-
ing from mistakes. But I do it because I have a 
passion and I wanted to do it badly. I am a firm
believer in the old mantra that every achieve-
ment must start from enjoying what you do! █
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Text: Nicky Nattanuch 
Managing Partner 2Ext

ตอ่รองเทอมชทีอย่างมัน่ใจ 

L E G A L

TERM SHEET 
NEGOTIATION 
WITH CONFIDENCE

การลงทนุในสตาร์ทอพัน้ันมกัแบ่งตามช่วงของการเติบโต (stage) ในระยะแรก ideation 

stage เงินทนุมกัมาจากบคุคลใกล้ชิดหรือคนรู้จกัทีเ่รียกว่ากลุม่ Friends, Family and Fools 

(FFFs) และนักลงทนุบคุคลธรรมดา (Angel Investor) เงนิทนุทีไ่ด้มาจะใช้ในการทดลอง

ท�าสนิค้าหรือบริการ (product) ให้ได้เป็น demo หรือ MVP (minimum viable product)  

หลงัจากได้โปรดกัต์ทีย่งัไม่พร้อมเปิดให้ใช้วงกว้างหรือไม่เสร็จครบ เป็นช่วง Seed Stage 

(หรือถ้ายังไม่มโีปรดกัต์ แต่ใกล้เสร็จแล้ว ก็อาจจะเรียกว่าเป็น Pre-seed) หากสตาร์ทอพั

ต้องการเงินทนุ ควรมองหาเงินทนุจาก Angel Investor หรือนักลงทนุสถาบนัพวก Micro VC 

หรือ Seed VC ทัง้หลาย การลงทนุในรอบน้ีมทีัง้ในรูปแบบของหน้ี (debt) และหุน้ (equity) 

โดยแลกกับหุน้ 10-35% ยิง่สตาร์ทอพั raise fund เร็ว กย็ิง่เสยีหุน้มากเพราะยงัไม่ม ีproof of 

concept ทีม่ายนืยนัสิง่ทีค่ดิ สตาร์ทอพัควรค�านึงถงึการ bootstrap ในช่วงแรกหรือการหา 

เงนิทนุจากทางอืน่ทีไ่ม่เสยีหุน้ก่อน แต่หากไม่มทีางเลอืกอืน่ จ�าเป็นต้อง raise fund จริงๆ เพือ่ให้ 

สตาร์ทอพัอยู่รอดได้ กค็วร raise fund ให้เพียงพอทีจ่ะท�าโปรดกัต์จนเสร็จ ในการ raise fund 

รอบ Seed ไปจนถงึซรีีส์ A น้ันกเ็พือ่หา revenue model และ product-market fit โดยตัง้แต่

Stages of investments in startups are  
separated by the growth of the company. 
Ideation stage is the earliest and funded by 
"Friends, Family and Fools" (FFFs) and Angel 
Investors. The funds raised in this round 
will be used to build the demo product or  
Minimum Viable Product (MVP). In the Seed 
Stage, when having a product but might not 
be ready to commercialise, or pre-seed if the 
product is nearly done, the startup needing 
funding should look for Angel Investors and  
Institutional Investors called Micro VC and 
Seed VC. The investment in this round can be 
made through debt or equity, around 10-35% 
of the shares. 

The sooner the startups start raising funds, 
the more equity they will lose because they 
have not reached the proof of concept.  
Startups should consider alternatives funds  
or bootstrap in the early days. But if there is 
no alternative and fundraising from investors 
is the only solution to survive, startups should 
raise just enough funds to finish the product 
and raise another round. 



ซรีีส์ A อาจจะเร่ิมหา product-market fit ได้แล้ว 

และเร่ิมขยายตลาดตัง้แต่ซรีีส์ B ข้ึนไปทีเ่ป็น Growth 

stage คอืการ raise fund เพือ่ acquire ลกูค้า 

อย่างรวดเร็ว หากสตาร์ทอพั raise fund ให้ถกูเวลา

จะท�าให้มอี�านาจในการต่อรอง โดยได้เงินมาเพยีงพอ 

แต่เสยีหุน้น้อยทีส่ดุประมาณ 10-15% โดยผูก่้อต้ัง 

สตาร์ทอัพควรค�านึงถึงสัดส่วนของหุ้นที่ต้องเสียไป

โดยรวมหลงัจากผ่านการ raise fund ทกุรอบก่อน  

exit ควรคดิถงึว่าเมือ่ exit ทีม่ลูค่าไม่ว่าจะเป็นไป 

ตามที่ต้ังเป้าหรือสถานการณ์ดีหรือแย่กว่าแล้ว 

ผู้ก่อตั้งจะได้รับเงนิจากการ exit (windfall) เท่าไหร่

ตามสดัส่วนของหุน้เมือ่ค�านึงถึงเงือ่นไขที ่VC ได้ตัง้ไว้ 

ในเทอมชีท (term sheet) ด้วย บทเรียนของ 

สตาร์ทอัพที่มักไม่ถูกหยิบยกมาพูดถึงและนักลงทุน 

ไม่เคยบอกผูก่้อตัง้ก็คอื เมือ่ผ่านไป 5-10 ปี ถงึเวลา  

exit ด้วยเงินจ�านวนหน่ึง ผูก่้อตัง้กลบัไม่ได้รับเงินจาก 

การสูท้นท�างานมาหลายปี แต่เงนิน้ันกลบัเข้ากระเป๋า

ของนักลงทุนด้วยเงื่อนไขตามเทอมชีทที่สตาร์ทอัพ

ลมืคดิไปเมือ่ raise fund ตัง้แต่รอบแรกๆ mindset 

เร่ืองน้ีจงึเป็นสิง่ทีอ่ยากเน้นย�า้ส�าหรับมอืใหม่

เทอมชีท คอืสรุปข้อตกลงทีส่�าคญั ปกตไิม่ผกูมดัตาม

กฎหมาย (no legal binding) เพือ่ตกลงกันตัง้แต่

แรกในเร่ืองส�าคญัทีจ่ะไปท�าสญัญา Shareholders 

Agreement หากตกลงกนัไม่ได้ จะได้ไม่เสยีเวลาทัง้

สตาร์ทอพัและนักลงทนุ ซึง่กแ็บ่งเป็น 2 เร่ือง คอื 1) 

Economics (เช่น Valuation เท่าไหร่ ถ้ารอบต่อไป

ขายหุน้ราคาต�า่ลง (down round) จะมกีารชดเชย

อย่างไร การทีนั่กลงทนุจะได้ return จะได้เท่าไหร่

เป็นกีเ่ท่า) ซึง่หมายรวมถงึผลประโยชน์ตอบแทนที่

ต่างฝ่ายจะได้รับ กับ 2) Control (เช่น Board seat, 

Reserved matters, Founder vesting) เทอมชีท  

ข้อที่ส�าคัญและสตาร ์ทอัพควรท�าความเข ้าใจ 

ผลกระทบ เช่น 1. Anti-Dilution 2. Liquidation 

Preference 3. Rights of First Refusal 4. Drag- 

Along 5. Vesting & Founders’ Shares 6. Board 

Representation 7. Consent Rights (Protective 

Provisions & Reserved Matters) โดยสตาร์ทอพัควร 

เรียนรู้ว่า เงือ่นไขแบบใดเป็นประโยชน์กบัสตาร์ทอพั 

(Founder friendly) หรือเป็นประโยชน์กบั VC (VC  

friendly) และแบบใดทีป่ระนีประนอมกนัแบบเป็นกลาง 

(neutral) โดยสตาร์ทอพัขอรับค�าปรึกษาฟรีได้จาก 

สนช. ที ่True Digital Park และสามารถตดิตามความรู้ 

ได้จากเพจ 2Ext (facebook.com/2extcom)

แถมท้ายที่สัญญาไว้ในฉบับก่อนเร่ืองการแบ่งหุ้น

ระหว่างผูก่้อตัง้ด้วยกนัน้ัน ไม่ควรแบ่งหุน้เท่ากัน แต่

ควรแบ่งหุน้ตามหน้าทีค่วามรับผดิชอบในบริษทัของ

แต่ละคน และควรท�า Founders Agreement โดย

ก�าหนดเงือ่นไขส�าคญั เช่น การห้ามการโอนหุน้ หรือ
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The Term Sheet is a summary of the terms 
that will be discussed extensively in place of 
a Shareholders Agreement and normally is 
not legally binding. It is designed to save the  
startup and investors' time if they cannot agree 
on desirable terms. There are two key goals; 1) 
Economics (e.g., valuation, what will happen in 
the down round and whether investors will be 
compensated, how many multiples of return 
investors will get), which includes the benefit/ 
return each party will have; and 2) Control 
(e.g., board seat, reserved matters, founder 
vesting). Startups should check their com-
prehension of the effect of such terms, e.g., 
1. Anti-Dilution, 2. Liquidation Preference,  
3. Rights of First Refusal, 4. Drag-Along,  
5. Vesting and Founders' Shares, 6. Board 
Representation, and, 7. Consent Rights  
(Protective provisions and reserved matters). 
Startups should be able to distinguish which 
term is founder-friendly, VC-friendly or neutral. 

THE SOONER THE STARTUPS
START RAISING FUNDS,

THE MORE EQUITY THEY WILL LOSE

The purpose of fundraising from Seed 
to Series A is to find the revenue model 
and product-market fit. Series A funds 
should last until the company finds the  
product-market fit and starts expansion. 
Series B onwards begins the Growth 
stage and fundraising is made to quickly 
grow and acquire customers. If the startups 
understand the right timing to raise 
funds, it will have the leverage needed 
for negotiation with investors in order to 
receive enough funding while losing the 
least equity, around 10-15% of total shares. 

สทิธิในการได้รับการเสนอขายก่อน (Rights of First 

Refusal) การ Vesting หุน้ (ผูถ้อืหุน้จะยงัไม่ได้หุน้ 

ในทนัท ี แต่ต้องรอให้หุน้น้ัน vested ก่อน) สทิธิ 

ในการซือ้หุน้คนื (Clawback) อาท ิ กรณีทีผู่ก่้อตัง้

คนใดลาออกจากบริษัทโดยไม่สามารถตกลงกันได้ 

เช่น ไปท�างานให้คูแ่ข่ง เป็นต้น อาจก�าหนดให้บริษทั

หรือผูก่้อต้ังมสีทิธิซือ้หุน้คนื █ 

The founders should consider the percentage 
they have left after every round of fundraising 
before exiting and envision their own windfall 
accounting for the percentage of their shares 
at exit resulting from the terms they agreed 
with the VC in the term sheet, whether the exit 
valuation is as expected or better or worse. 
The lesson that is not wildly shared among 
startups and VCs never tell the founders,  
is that after 5-10 years when the time of exit 
comes in an amount of money, the founders 
may not get anything, with all proceeds  
going to investors as a result of the terms they 
agreed to in the early rounds when startups 
are naive. This mindset is crucial, especially for 
new entrepreneurs.

Startups can contact the NIA for a free  
consultation at True Digital Park and can  
follow page 2Ext for more knowledge about 
venture deals at facebook.com/2extcom

In addition, the founders' shares should 
not be divided but be allocated by duty and  
responsibility. The founders should have the 
Founders Agreement with the terms such 
as transfer restrictions, rights of first refusal, 
shares vesting, clawback (in case one of the 
founders quit with conflict, i.e., working for a 
competitor, there could be a clause to allow 
the company or other founders to buy back 
shares). █  
 



S P E C I A L  R E P O R T

มติใิหมก่ารพัฒนาธรุกจิงานประชมุและนทิรรศการ
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: Meetings, Incentive Travel, Conventions,  

Exhibitions) เป็นเคร่ืองมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญ สามารถเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขันให้กบัประเทศ และเป็นประโยชน์ในการก�าหนดวิสยัทศัน์ 

ทิศทางการบริหาร นโยบาย และยุทธศาสตร์ประเทศ ส�านักงานส่งเสริมการ 

จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) มองเห็นโอกาส

ในการสร้างพันธมิตรใหม่ที่มีความแข็งแกร่ง และขยายการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจไมซ์

ไปสู่สตาร์ทอัพหรือกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่ใช้ไมซ์เป็นแพลตฟอร์ม น�าไปสู่การพัฒนา

วงจรของธุรกิจไมซ์ให้กว้างออกไปและเข้มแข็งขึ้น มีช่องทางสร้างธุรกิจใหม่ๆ  

แลกเปลี่ยนความรู้ต่อยอดการจัดงานไมซ์ให้ดียิ่งข้ึน และแข่งขันในธุรกิจไมซ์

นานาชาติได้อย่างยั่งยืน

THAILAND'S MICE STARTUP: 
THE NEW DIMENSION 
OF MICE DEVELOPMENT



The MICE industry, a key economic  
development, can leverage Thailand's  
competitiveness to greater heights. 

MICE, an acronym for Meetings, Incentive 
Travel, Conventions and Exhibitions, can help  
set the country's visions, management  
direction, policies and national strategies.  
The Thailand Convention & Exhibition  
Bureau (TCEB) saw the opportunities to build 
new partners and expand MICE awareness to 
startups and other businesses that used MICE 
as a platform. The bureau aimed to develop,  
grow and strengthen the MICE industry while 
creating new businesses, enhancing the  
efficiency of organising MICE and sustainably 
competing in the global market.

Thailand's MICE Startup project, sponsored 
by the National Innovation Agency (NIA), the 
Digital Economy Promotion Agency (depa) and 
the National Science and Technology Develop-
ment Agency (NSTDA), would help strengthen 
Thailand's MICE industry. The project created 
a platform for activities and innovations in  
organising MICE. Entrepreneurs, designers 
and developers are able to exchange  
innovations and ideas that enhance the  
environment, Artificial Intelligence (AI),  
customer service, logistics and customer  
experience development. Elevating MICE  
industry and startups would increase Thailand's 
economic productivity and competitiveness.

Last May, Thailand's MICE Startup launched 
with 47 teams from around the world including 
Thailand, Singapore, Hong Kong, Malaysia, 
Russia, the United Kingdom, the Philippines, 
the Czech Republic, India and many more. 
The three winning teams from Thailand joining 
"Thailand's MICE Startup incubation  
programme" are as follows:

SNEAK is a trip planner platform via photos. 
Users can turn photos of MICE destinations 
into an ultimate post-tour itinerary or incentive 
travel plan with ease. Customers can simply 
choose the photo of the destination that they 
like, and the system recommends an itinerary 
complete with maps and navigation.

หน่ึงในโครงการที่จะช่วยขยายความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย คือ 

Thailand’s MICE Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) หรือ สนช. และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa และส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ NSTDA ในการสร้างเวทีกิจกรรมและ

การจัดงานไมซ์ด้วยนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักพัฒนา  

ร ่วมระดมความคิดและน�าเสนอไอเดียนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ปัญญาประดิษฐ์ การให้บริการลูกค้า การขนส่งสินค้า และการพัฒนาประสบการณ์ของ 

ผู้ใช้งานในธุรกิจไมซ์ อันน�าไปสู่การยกระดับภาคอุตสาหกรรมไมซ์และวิสาหกิจเร่ิมต้น 

(Startups) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไทย

Thailand’s MICE Startup เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

จากทั่วโลกจ�านวน 47 ทีม ทั้งจากไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย รัสเซีย สหราชอาณาจักร 

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเช็ก อินเดีย ฯลฯ กระทั่งมีผู้ชนะ 3 ทีมที่โดดเด่นเข้าสู่ "โครงการ 

บ่มเพาะ Thailand’s MICE Startup" ได้แก่

สนีค (SNEAK) น�าเสนอแพลตฟอร์มวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรูปภาพ ด้วยรูปแบบที่ 

ใช้งานง่าย สามารถขายจดุหมายปลายทางไมซ์ด้วยภาพการจดัการเดนิทางพกัผ่อนหย่อนใจ 

หลังงานประชุม (post tour) หรือการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (incentive) โดยให้ลูกค้า 

เลือกรูปสถานที่ที่ชอบและระบบจะแนะน�าเส้นทางให้

S T A R T U P  T H A I L A N D     N O . 2 4 0 2 9

WE CAN INCREASE MICE'S
GROWTH RATE TO 20% PER YEAR

มายด์สทรี (Mindstree) น�าเสนอระบบที่มุ่งให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือกระจายรายได้

สู่ชุมชน โดยการเข้าไปให้ความรู้ชุมชนว่าจะสนับสนุนธุรกิจไมซ์ได้อย่างไร มีจุดขายและ

ความแตกต่างอย่างไร ซึ่งในอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจในการ

จัดท�าเส้นทางไมซ์น�าเสนอให้ลูกค้าเลือกชุมชนที่พวกเขาสนใจได้

โพชั่นเนียร์ (Potioneer) น�าเสนอระบบที่ช่วยให้ผู้สนใจงานอาหารและเครื่องดื่มแบบ 

เอ็กซ์คลูซีฟค้นหางานได้ง่ายข้ึน สามารถจะพัฒนาเชื่อมโยงกับธุรกิจไมซ์ในการตอบโจทย์ 

กลุ่มคอร์ปอเรต หรือกลุ่มพรีเมียมที่ต้องการประสบการณ์พิเศษเฉพาะตัว เช่น กลุ่มมังสวิรัติ 

หรือกลุ่มที่ต้องการอาหารโปรตีนสูง เช่น นักกีฬา ฯลฯ

ทั้งสามทีมจะได้รับการเข้าสู่โครงการบ่มเพาะ Thailand’s MICE Startup ซึ่งจะได้เรียนรู้ 

จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการพัฒนาไอเดียเป็นเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์

ผู ้ประกอบการในธุรกิจไมซ์และนักลงทุนให้สามารถน�าไปใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์  

ขณะเดียวกันยังได้รับสิทธิในการเป็นทีมผู้แทนประเทศไทย น�าเสนอผลงานในการแข่งขัน

รอบสุดท้ายในงานประชุมของสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก หรือ UFI  

Annual Global Congress ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้



จารุวรรณ สุวรรณศาสน์
JARUWAN SUWANNASAT
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"ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเป็นหน่ึงในกลไกส�าคัญในการ

พฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปีของรัฐบาล 

ที่มีเป้าหมายน�าไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ 

ยัง่ยนื โดยทเีสบ็มวีสิยัทศัน์ทีส่อดคล้องกบันโยบายรัฐ 

ที่มุ่งเน้น 3 เป้าหมายหลัก คือ การสร้างรายได้  

การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม และการสร้าง

ความเจริญกระจายรายได้ ซึง่ทีผ่่านมาอตุสาหกรรม 

ไมซ์ในประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 5-10% 

หากมีเคร่ืองมือทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เข ้ามาช่วยในการขับเคลื่อนจะมีโอกาสเติบโต 

ได้อีกถึงปีละ 20%" จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าว

จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อ�านวยการฝ่าย MICE 

Intelligence และนวัตกรรม ของทีเส็บ เปิดเผย

เพิ่มเติมว่า โครงการ Thailand’s MICE Startup 

มุ่งหวังที่จะสร้างเวทีให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีไอเดีย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา 

ให้อุตสาหกรรมไมซ์ เพิ่มประสิทธิภาพและ 

ความสะดวกรวดเร็วในการด�าเนินงาน และสนบัสนุน 

ให้กลุ่มสตาร์ทอัพสามารถเติบโต พัฒนาต่อยอด

ธุรกิจของตนเอง โดยผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก 

12 ทีมล้วนน่าสนใจมาก แต่ต้องคัดให้เหลือ 3 ทีม

ที่มีความโดดเด่นมากที่สุด อย่างไรก็ดี เนื่องจาก 

ปีนี้เป็นปีแรกของโครงการ ทางคณะกรรมการจึง

เหน็ชอบทีจ่ะให้สทิธทิัง้ 12 ทมีทีผ่่านเข้ารอบคดัเลอืก 

ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะด้วย เพื่อสร้าง 

เครือข่ายและสิง่แวดล้อมทางธุรกจิให้เหล่าสตาร์ทอพั 

มีชุมชนในการพัฒนาเติบโตต่อไปด้วยกัน

Mindstree is a platform that assists community- 
based tourism. Aiming to educate local  
communities on how to support MICE by  
better managing their business, including tracking  
revenues and customer flow, while allowing local 
communities network with tour operators.

Potioneer introduces a system to search and 
book exclusive events for foodies. With this  
application, MICE organisers could search 
and book gastronomic events for corporate or  
premium customers with special dietary  
restrictions like vegetarian travellers or athletes  
in need of diets rich in protein.

All three teams have joined Thailand's MICE 
Startup incubation programme. Team specialists 
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Thailand’s MICE Startup หนึ่งในโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย  

จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

นอกจากนี้ ทีเส็บยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในด้านการส่งเสริมกิจกรรม 

เพิ่มความรู้และความแข็งแกร่งให้กับทั้งสามทีมตลอดโครงการ รวมถึงสร้างความร่วมมือ 

ในระดับนานาชาติกับสมาคมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของสิงคโปร์ หรือซาซิออส 

(SACEOS) จัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพใน

ธุรกิจไมซ์ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพร่วมกันในอนาคต  

โดยการบูรณาการท�างานพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานไมซ์ร่วมกับ

พันธมิตรต่างๆ นอกจากจะช่วยตอบโจทย์การน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันให้กบัธุรกิจไมซ์ของไทยแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมสตาร์ทอพัใหม่ๆ สร้างสิง่แวดล้อม 

ทางธุรกิจและเครือข่ายเหล่าผู้น�าสตาร์ทอัพในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและเติบโตไปด้วยกัน

อย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย █

guide the organisations in transforming their 
ideas into practical technologies or products 
for MICE entrepreneurs and investors.  
This November the finalists would present 
their projects in an exhibition at the industry's 
global meeting, the UFI Annual Global  
Congress, sponsored by Thailand.

"Digital strategy is one of the important  
mechanisms in the 20-year national strategy 
to drive Thailand to stability, prosperity and 
sustainability. TCEB's vision is in line with the 
government's policy that focuses on three  
main targets: creating income, using innovation 
to develop the country and distributing income. 
The average growth rate of MICE in Thailand 
is 5-10% per year. If we have innovative tools 
and technologies, we can increase the growth 
rate to 20% per year," said Jirut Issarangkul 
Na Ayudhaya, president of TCEB.

Jaruwan Suwannasat, director of MICE  
Intelligence and Innovation Department for 
TCEB, added that Thailand's MICE Startup 
aimed to create a platform for startups with 
innovative ideas and technologies. Aiming to 
fix the problems in the MICE industry and to 
increase performance and convenience to 
the working process, the project would help  
startups to grow and develop their own  
businesses. The 12 first-round winners were 
impressive, while the three finalists were  

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
JIRUT ISSARANGKUL NA AYUDHAYA

outstanding. Wishing to build a network and 
business ecosystem for all startups in the 
first year of the programme, the committees 
then agreed to grant all 12 first-round winners  
admittance to the incubation programme.

Thailand's MICE Startup is one of the projects 
that would drive the MICE industry in Thailand. 
It is in line with the 12th National Economic 
and Social Development Plan, Development 
Strategy 3: Strengthening the economy, and 
underpinning sustainable competitiveness. 
TCEB cooperated with other government 
agencies including Geo-Informatics and 
Space Technology Development Agency to 
support various activities for all finalists. TCEB 
worked with the Singapore Association of 
Convention and Exhibition Organisers and 
Suppliers to launch a knowledge exchange  
programme in innovative development and  
startups in the MICE industry. This cooperation 
would be the stepping stone for more startup 
projects in the future. Working with partners 
to enhance the MICE industry, Thailand used 
technology to leverage MICE competitiveness, 
encourage new startups and create a network 
and business ecosystem. Startup leaders 
in Thailand then could grow steadily and  
sustainably on the global stage. █
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G L O B A L  U P D A T E

ตามติดข่าวสาร อัปเดตความเคลื่อนไหว
ในวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพทั่วโลก

Text: Dorn Malaitham

EVERYTHING 
YOU NEED 
TO KNOW 

Trax ยูนิคอร์นรายที่ 2 ของสิงคโปร์

Trax สตาร์ทอพัเทคโนโลยกีารจดจ�าภาพทีไ่ด้รับการ 

สนับสนุนจาก Warburg Pincus ประสบความส�าเร็จ 

จากการได้ระดมทนุ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรอบ 

การระดมทนุล่าสดุ มลูค่ากจิการของบริษทัไม่เป็นที่ 

เปิดเผย อย่างไรกต็าม แหล่งข่าวทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ระดมทนุกล่าวว่า ภายหลงัการระดมทนุคร้ังล่าสดุ 

บริษทัมมีลูค่ากิจการ 1.3 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ขึ้นท�าเนียบสตาร์ทอัพยูนิคอร์น (สตาร์ทอัพที่มี 

มูลค่ากิจการมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ล�าดับที่ 2 ของสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคมทันที 

ทั้งน้ี บริษัทมีแผนใช้เงินทุนรอบล่าสุดน้ี 

เ พื่ อ ส นับส นุนการขยายตั ว ของกิ จกา ร 

และ เร ่ งการป รับใช ้ โซลู ช่ั นการค ้ าปลีก 

ในตลาดจ�านวนมาก

 

TRAX RAISES US$100 MILLION, 
BECOMING SINGAPORE'S SECOND 
STARTUP UNICORN 

Trax, a startup on image recognition software, 
raised US$100 million (THB 3.1 billion) from  
venture capital, Warburg Pincus. It is estimated 
the latest fund raising will make the Singapore- 
based company worth US$1.3 billion (THB 
40 billion) in its business value, making it the  
second Singaporean startup in the unicorn 
grade. The fund raising is part of the company 
plan to enlist in Nasdaq or the New York Stock 
Exchange within 18-24 months. Trax going 
public company, will enable it to penetrate 
retail markets and raise enough fund for  
acquisition tech companies to have variety of  
products to supply to retail customers. 

อิสราเอลผนึก 'สิงห์ เวนเจอร์' 
ยืนหนึ่งดิจิทัลฮับอาเซียน

สิงห์คอร์ปอเรชั่น เตรียมจับมือ "โซซ่า" (SOSA) 

ศูนย์นวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือของ 

กลุ่มนักลงทุนแองเจิลในอิสราเอล เพื่อจัดตั้ง 

ศูนย ์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง 

ในประเทศไทยเพื่อเป็นแพลตฟอร์มรวบรวม 

ความรู ้และส�ารวจโอกาสด ้ านการตลาด 

ระดับภูมิภาคให้สตาร์ทอัพไทยและอาเซียน 

นอกจากคว าม ร ่ ว มมื อ ใ นก า รผลั ก ดั น 

สิงห์ เวนเจอร์ให้ก้าวสู่การเป็นผู้น�าทางธุรกิจ 

อาหารและเคร่ืองดื่ม โซซ่ายังต้ังเป้าขยาย 

ความร่วมมือไปยังสตาร์ทอัพอื่นเพื่อให้เกิด 

การเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูง และเติบโตในระดับ 

ภูมิภาคอาเซียน

SINGHA CORPORATION PARTNERS 
WITH ISRAEL-BASED SOSA, TO MAKE 
THAILAND TOP DIGITAL HUB IN ASIA

The partnership between Singha Corporation 
and SOSA, a group of angel investors and 
venture firms will hopefully culminate into 
the development of technology and  
innovation in Thailand. SOSA is reported 
to help Singha scout for technologies 
with a focus on consumers, logistics, and  
marketing technologies. SOSA was  
founded in Israel in 2014. Operating in 
New York and Tel Aviv, it has a network of 
more than 10,000 startups and 150 venture  
capital and corporate investors.
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VOLVO BANKROLLS TWO ISRAEL 
STARTUPS TO IMPROVE QUALITY 
AND SAFETY 

The investment is the first time that the 
established Swedish auto company put 
up dough in startups that are not from  

วอลโวลงทุนในสตาร์ทอัพ 2 ราย 
เพ่ือพัฒนาคณุภาพและความปลอดภยั

กองทุนเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยียานยนต์  

(Volvo Cars Tech Fund) หน่วยลงทนุของ Volvo Car 

ค่ายรถยักษ์ใหญ่จากสวีเดน ประกาศการลงทุน

ในสตาร์ทอัพ 2 รายในอิสราเอล นับเป็นครั้งแรก

ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพนอกตลาดยุโรปและสหรัฐฯ 

สตาร์ทอัพ 2 รายที่มุ ่งเน้นการดูแลทุกชีวิต 

ในยานยนต์ตัง้แต่เร่ิมต้น (ขณะทีค่นอืน่ให้ความส�าคญั 

กบัช่วงเวลาหลงัเกิดความผดิพลาด) ได้แก่ UVeye 

ผู้สร้างระบบตรวจสอบยานพาหนะอัตโนมัติเพ่ือ

ดูความเสียหายรวมถึงรอยบุบและรอยขีดข่วน 

โดยคาดการณ์ว่าโครงการน�าร่องที่ใช้เทคโนโลยี

ของ UVeye จะด�าเนินการในสวีเดนปลายปีนี้  

และ MDGo ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี "ปัญญา

ประดิษฐ์ทางการแพทย์" ที่ผนวกข้อมูลเรียลไทม์

จากอุบัติเหตุรถชนเข้ากับคลังความรู้ทางการ

แพทย์ กองทุน Volvo Cars Tech Fund ตั้งขึ้นในปี 

พ.ศ. 2561 ลงทุนในสตาร์ทอัพหลายแห่ง รวมถึง 

Luminar ซึ่งผลิตเซนเซอร์ lidar ส�าหรับใช้ใน

รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง 

WeWork Labs ร่วม SPACE-F 
บ่มเพาะสตาร์ทอัพฟูด้เทคไทย

WeWork Labs แพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมของ 

WeWork ที่ช่วยเหลือสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น 

ได้เข้าร่วมโครงการ SPACE-F โดยเปิดตวัโครงการ 

ฟู้ดแล็บส์ ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ 

โดยดึงผู้ประกอบการ ผู้เช่ียวชาญ นักลงทุน  

มาร่วมสร้างชุมชนแห่งนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์

ความท้าทายในวงการอุตสาหกรรมอาหาร

ทั้งนี้ SPACE-F เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่ง 

การเติบโตของสตาร ์ทอัพนวัตกรรมอาหาร 

แห่งแรกของไทย ตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

หรือ สนช. กับ บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป และ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน เอื้อต่อ 

การพัฒนาสตาร์ทอัพด้านอาหาร (foodtech 

startups) █   

WEWORK LABS COLLABORATES 
WITH SPACE-F IN FOOD TECH
INCUBATOR PROJECT

The project is created to help Thai food tech 
startups. The incubator will draw business 
operators, experts, investors to create  
ecology. SPACE-F is the country's first  
accelerator and incubator for food tech  

Europe nor the US. Volvo Cars Tech Fund 
announced to shuffle money to two Israel 
startups. UVeye creates system to  
automatically inspect vehicles for damage,  
including dents and scratches. Second is 
MDGo, which develops "Medical Artificial 
Intelligence," a technology combining real- 
time data from a car crash with a library of 
medical knowledge. The Volvo Cars Tech 
Fund has been active since 2018. It has 
bankrolled a variety of startups, including 
Luminar, which produces lidar sensors for 
use in self-driving cars. It's also invested 
in Varjo, to produce AR headsets for  
automakers to conduct vehicle testing.  
Volvo also joined BMW with an investment 
in Zum, a ride-sharing company that  
provides rides for children to and  
from school.

startups. It is formed by the National  
Innovation Agency (NIA), Thai Union Group 
and the Faculty of Science at Mahidol  
University. WeWork is a world renowned 
startup on shared workspaces. Opened 
in 2010, the company is US$47 billion 
(THB 1.4 trillion) for its business value, 
and operated in 26 countries. It has  
operated in Thailand since last year end. █   
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Techboard’s 2017 Funding Report 2017/18 

ซึ่งจัดท�าขึ้นทุก 2 ปี ชี้ให้เห็นถึงเม็ดเงินระดมทุน 

ของสตาร์ทอัพที่เพิ่่มขึ้นถึง 21% นอกจากนี้ ผู้ก่อตัง้

สตาร์ทอพัออสเตรเลยีกอ็ยูใ่นควนีส์แลนด์ถึง 19.7%

ระบบนิเวศที่เหมาะสมส�าหรับสตาร์ทอัพที่มาตั้ง

กจิการทีน่ี่ประกอบด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ

นโยบายรัฐ นอกจาก Advance Queensland  

Initiative ที่จัดสรรงบประมาณและตั้งเป้าสนับสนุน

นวัตกรรมและสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง รัฐบาล 

ควีนส์แลนด์ยังมีโครงการที่สนับสนุนสตาร์ทอัพ

และธุรกิจขนาดเล็กๆ ในทุกช่วงการเติบโตทาง

ธุรกิจ ได้แก่

• ธุรกิจที่อยู่ในช่วงสาธิตสินค้าออกสู่ตลาด รัฐบาล

มีโครงการสนับสนุนที่เรียกว่า Small Business  

Innovation Research (SBIR) เพื่อสนับสนุนนวัตกร 

QUEENSLAND’S STARTUPS: 
THE POWER OF 
A SUPPORTIVE STATE

G L O B A L  H U B

ควีนส์แลนด์ แคว้นแห่งสตาร์ทอัพรัฐที่ทุ่มสุดตัว

ควีนส์แลนด์ (Queensland) แว่นแคว้นที่มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านธรรมชาติ  
ดว้ยชายหาดและแนวปะการงั Great Barrier Reef ติดอนัดบัส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 
หาได้หยุดบทบาทของตัวเองในฐานะปลายทางของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาต ิ
และการผจญภัยเท่านั้น รัฐบาลของแคว้นยังทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ 
เพ่ือผลักดันให้ควีนส์แลนด์ผงาดขึ้นท่ามกลางเหล่าธุรกิจสตาร์ทอัพที่ก�าลังเติบโต
Queensland, the second-largest and third-most populous state  
in Australia, is known for the splendid Great Barrier Reef, dubbed 
as one of the Seven Wonders of the World. Renowned for its natural 
heritage, Queensland also is an up-and-coming startup centre and 
the local government deserves credit for the sector's growth.

Text: Don Malaitham
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Nearly 20% of all Australian startups are in 
Queensland and fund raising for startups there 
increased by 21%, according to the biannual 
report conducted by Techboard's Funding  
Report 2017/18. This spectacular growth is an 
example of the supportive policy of the local 
government.
 
GOVERNMENT'S POLICY
The local government launched the  
"Advance Queensland Initiative." This scheme 
provides fiscal help, action plans, policies and 
clear goals. The government also created 
special vehicles and projects to support local 
startups and small businesses.
 
FROM TRIAL TO MARKET
The local government has created projects and 
agencies to help startups open businesses, 
commercialise and even export overseas. 
 
SBIR will help startups develop and test  
innovations and products. It also provides help 
registering Intellectual Property (IP).
 
Innovate Queensland will help startups  
prepare their products to enter market and  
raise funds.
 
The Business Growth Fund Program  
will provide selected startups AU$50,000 
(1 million baht) per company to test their products.
 
The Small Business Digital Grants Program 
will give selected startups AU$10,000 apiece 
to access new technology.
 
The Ignite Ideas Fund will support startups 
to export their products and compete on a  
global scale. 
 
The Business Development Fund (BDF) will  
provide investment funds around AU$125,000- 
2.5 million per business for business expansion.
 
PRESENTING AND SELLING PRODUCT
The Export Market Development Grants scheme 
will provide financial help to small and  
medium enterprises that plan to export.  

จ� า น วนน วั ต ก รที่ ห น่ ว ย ง าน  
Advance Queensland ให้การ
สนับสนุน

ภาษีเงินเดือนซ่ึงนับเป็นอัตรา 
ต�่ าที่ สุด เมื่ อ เทียบกับรัฐอื่ นๆ 
ของออสเตรเลีย และยกเว้น
หากค่าจ้างเงินเดือนท้ังบริษัท 
ไม่เกิน 1.1 ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย/ปี

ค่ า เ ช่ า ส� า นั ก ง า น ใ น เ มื อ ง
บริสเบน (ต่อตารางเมตร/ต่อปี) 
ต�่าที่สุดเป็นอันดับ 2 ในกลุ่ม
เมืองหลวงของรัฐในประเทศ

เงินที่รัฐควีนส์แลนด์ลงทุนใน 
R&D และนวัตกรรมในช่วง 20 
กว่าปี (นับตั้งแต่ พ.ศ. 2541)

Number of innovators 
supported by the Advance 
Queensland Initiative.

Payroll tax or income tax. 
Lowest rate in Australia. 
Businesses will not have to 
pay their payroll tax if the 
overall payroll is lower 
than AU$1.1 million (22  
million baht) per year.

Office space rental rate / 
sq.m. / year. Second lowest 
rate among capital states in 
Australia.

Budget the Queensland  
government spent in R&D 
and innovation since 1998.

4,450+

4.75%

AU$615 

AU$3.6

ให้พัฒนาและทดสอบทางเลือกใหม่ที่ซับซ้อนและ

ท้าทายข้ึน โดยได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิบัตร  

(IP: Intellectual Property) จากสิ่งที่คิดค้นขึ้น,  

Innovate Queensland เพือ่ช่วยธุรกจิ SMEs ให้เป็น 

รายได้ด้วยการเสริมทักษะในการพัฒนานวัตกรรม 

การเตรียมพร้อมเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับตลาด

และการลงทุน, Business Growth Fund Program 

ให้เงินช่วยเหลือสูงถึง 5 หมื่นดอลลาร์ออสเตรเลีย

กับ SMEs ที่อยู่ในช่วงสาธิตสินค้า, Small Business 

Digital Grants Program เป็นทุนให้เปล่าที่มีมูลค่า

ไม่เกิน 1 หมื่นดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อช่วยให้ธุรกิจ

หน้าใหม่เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด, Ignite Ideas 

Fund ให้การสนับสนุนธุรกิจที่อยู่ในช่วงท�ารายได้

เชิงพาณิชย์เพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลก, Business 

Development Fund (BDF) ที่ให้เงินลงทุนระหว่าง 

125,000 - 2.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อให้

ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

• ธุรกิจที่อยู่ในช่วงน�าเสนอผลิตภัณฑ์ โปรแกรม

สนับสนุนของรัฐจะต่างออกไปเล็กน้อย เช่น Export 

Market Development Grants ที่ให้การสนับสนุน

ธุรกิจขนาดกลาง-เล็กสามารถส่งออกได้ส�าเร็จ, 

Australian Landing Pads ให้โอกาสสตาร์ทอัพ 

ได้เข ้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ในซานฟรานซิสโก  

เทลอาวีฟ เซี่ยงไฮ้ เบอร์ลิน สิงคโปร์ ฯลฯ

• แรงจูงใจทางภาษี ส�าหรับนักลงทุนที่ลงทุนใน

หุ้นใหม่สตาร์ทอัพ early stage ที่เข้าเกณฑ์ของ

ทางการ และแรงจูงใจด้านภาษีส�าหรับธุรกิจที่มี

การวิจัยพัฒนาในทุกอุตสาหกรรม

หน่วยงานสนับสนุนของรัฐ ควีนส์แลนด์มีเว็บไซต์

ของรัฐ qld.gov.au เป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญส�าหรับ 

ธุรกจิในทกุวงจรชีวติ ธุรกิจท้องถิน่ขนาดเลก็สามารถ 

สมัครรับทนุให้เปล่าจากรัฐ เข้าร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

และ/หรือเข ้าร ่วมการสัมมนาผ ่านเครือข ่าย

อินเทอร์เน็ต (Webinar) และเว็บไซต์ advance.

qld.gov.au

ภาคเอกชน/การศึกษา/หน่วยงานไม่หวังผลก�าไร 

รับหน้าที่บ่มเพาะพัฒนาไอเดียนวัตกรรม สนับสนุน

ผู ้ประกอบการ มีบริษัทเอกชนที่จัดตั้งข้ึนโดย

มหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น QUT Creative Enter- 

prise Australia (CEA) เพื่อประคับประคอง 

สตาร ์ท อัพ ต้ังแต ่ เ ร่ิมต ้นจัด ต้ัง ธุรกิจ- เ ติบโต 

หาคอนเน็กช่ัน อกีทัง้หาทนุให้เปล่าหรือระดมเงินทนุ

ศูนย์กลางส�าหรับสตาร์ทอัพ มี The Precinct  

ศูนย์กลางสตาร์ทอัพที่รัฐบาลควีนส์แลนด์ร่วม

BILLION



 

ลงทุนจัดตั้งเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโต

ของธุรกิจ เป็นแหล่งชุมนุมสตาร์ทอัพ นักบ่มเพาะ 

(incubators), นักลงทุน, ที่ปรึกษา (mentor),  

และพื้นที่ท�างานร่วม (co-working space) เช่น 

River City Labs, The Coterie, Though Fort ใน

เมืองบริสเบน แต่ในเมืองอื่น อาทิ Gold Coast, 

Toowoomba, Mackay, Cairns ก็มีพื้นที่ท�างาน

ร่วมส�าหรับสตาร์ทอัพเช่นเดียวกัน

ศูนย์บ่มเพาะและเร่งการเติบโต (Incubators and 

accelerator programs) มากมายในหลายเมือง 

เช่น iLab ในบริสเบน, Spark Bureau บนชายฝั่ง 

Sunshine Coast นอกจากนี้ ยังมี Young Social 

Pioneers ส�าหรับผู้ประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 29 ปี 

ที่ด�าเนินการผ่านมูลนิธิเพื่อเยาวชนออสเตรเลีย 

(Foundation for Young Australians) และ ON 

(โครงการเร่งการเตบิโตส�าหรับ Sci-tech ของ CSIRO)

รัฐควีนส์แลนด์มีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มี

เสถียรภาพที่คาดการณ์ไว้ราว 3% ในปีนี้ อัตราการ 

ขยายตวัของประชากรสม�า่เสมอ มต้ีนทนุการท�าธุรกจิ 

ต�่ากว่ารัฐอื่น เช่น ภาษีเงินเดือน (payroll tax)  

ต�่าที่สุดในประเทศ อสังหาริมทรัพย์และค่าเช่าต�า่ 

ค่าสาธารณูปโภคที่แข่งขันได้

ในปี พ.ศ. 2558 รัฐควีนส์แลนด์หันมาทุ่มเทด้าน 

นวัตกรรมและสตาร์ทอัพอย่างจริงจังเพื่อฟื ้นฟู

เศรษฐกิจ จากความคดิริเร่ิม “Advance Queensland 

Initiative” ซึ่งเป็นพันธสัญญาระยะยาวของรัฐ

ที่พร้อมให้การสนับสนุนนวัตกรเพื่อผลักดันการ

จ้างงานใหม่และชีวิตที่ดีข้ึนให้กับชาวควีนส์แลนด์ 

ความริเร่ิมและกลยุทธ์น้ีมีการลงทุนอย่างต่อเน่ือง

มูลค่ารวม 755 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (นับตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2558) ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-

2562 มีการอัดฉีดเงินเพิ่มเติมอีก 105 ล้านดอลลาร์

ออสเตรเลีย เพื่อผลักดันนวัตกรรม ซึ่งรวมถึง 

Ignite Ideas Fund และกองทุนนวัตกรรมของรัฐ

ที่เรียกว่า Advance Queensland Innovation 

Fund โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรม

การผลิตขั้นสูง (Advanced manufacturing), 

Australian Landing Pads will help startups  
to access innovation and markets in foreign 
cities such as San Francisco, Tel Aviv,  
Shanghai and Singapore, to name a few.
 
TAX INCENTIVES
Investors who buy shares in startups in the 
early stages, such as initial public offerings 
(IPOs) will receive tax incentives.
 
GOVERNMENT'S SUPPORTIVE CHANNEL
The Queensland government has developed 
an official website qld.gov.au that provides 
necessary information for startups. Data will 
cover all steps, from beginning to commer- 
cialisation. The website instructs small startups 
and newbies how to apply and get govern-
ment grants, or even participate in useful 
events. The local government has regularly 
run online seminars through a large bandwidth 
website known as advance.qld.gov.au.
 
PRIVATE SECTOR, ACADEMIC INSTITUTIONS 
AND NON-PROFIT ORGANISATIONS
These organisations play the roles of incubator 
and accelerator. State university has founded 
public enterprises such as QUT Creative  
Enterprise Australia to help startups open 
businesses, find connections and raise funds.
 
STARTUP HUB
The local government has invested in  
developing the "Precinct" as the state's 

startup hub. Locating in Brisbane, the 
Precinct is the community for startups, 
where talents can access incubators, meet 
mentors and also use co-working spaces 
such as River City Labs, the Coterie and 
Though Fort. The government also helps 
develop co-working spaces in other cities 
in Queensland such as the Gold Coast, 
Toowoomba, Mackay and Cairns.
 
INCUBATORS AND ACCELERATORS
The local government makes sure that there 
are many incubators and accelerators to 
groom local startups. In Brisbane, there is 
iLab, on the Sunshine Coast is Spark Bureau. 
To nourish young talents, the government also 
opened "Young Social Pioneers" to help talents 
up to 29 years old. Young Social Pioneers 
has been run by the Foundation for Young  
Australians and CSIRO, which is part of  
Australia's national science agency.
 
Queensland has maintained steady economic 
growth at the rate of 3% per year. It has  
continual population growth. Above all, 
Queensland is known as an affordable place 
to do business; it has the lowest payroll tax 
in the country. The cost of property, rent and 
utilities are highly affordable.
 
The Queensland government began the startup 
supportive policy in 2015. During that year, 
the government announced the Advance 
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บริษัทโดรน ตั้งอยู่ในบริสเบน  
ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุน
ต่างชาติมูลค่า 2.45 ล้านดอลลาร์ 
สหรฐั เพ่ือขยายธรุกจิอวกาศยาน 
ในตลาดต่างประเทศ

ผู้ พัฒนาแบตเตอรี่พลังงาน
แสงอาทิตย์

บริ ษั ท เทค โน โลยี ก ารแพทย์ 
ที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของโรค
โดยเฉพาะมะเร็ง

บริษัทพัฒนายาชีวภาพท่ีมุ่งเน้น
การบ�าบัดรักษาภูมิ คุ้มกันเพ่ือ
รักษาโรค

ผู้ผลิตอุปกรณท์ีเ่พ่ิมความปลอดภยั 
เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด�าเนินงาน

Q U E E N S L A N D 
F I L E S

THE QUEENSLAND GOVERNMENT 
MAKES SURE THAT THERE ARE 

MANY INCUBATORS AND  
ACCELERATORS TO GROOM 

LOCAL STARTUPS

ธุรกิจการบิน (Aerospace), ชีวการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Biomedical), พลังงานทาง

ธรรมชาติ (Biofutures), การทหาร (Defence), 

เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและบริการด้านเหมืองแร่ 

(Mining equipment, technology and service), 

Screen industry และเกษตรอุตสาหกรรมและ

อาหาร (Agriulture and food)

นโยบายน้ีท�าให้ประชากรที่ย ้ายถิ่นฐานมาจาก 

ในและต่างประเทศเพิม่สงูข้ึนมาก สร้างการจ้างงาน 

ถึง 1.99 แสนต�าแหน่ง นับแต่ปี พ.ศ. 2562  

การบริโภคและเศรษฐกจิฟ้ืนตวัเติบโตข้ึนอย่างชัดเจน 

เมื่อเทียบกับรัฐอื่น

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) รัฐควีนส์แลนด์อยู่ระหว่างการ 

ผลักดันกลยุทธ ์ส ่วนต่อขยายในเฟสถัดไปของ  

Advance Queensland ที่เรียกว่า “Building our 

Innovation Economy - Advance Queensland 

Strategy” ที่ให้ความส�าคัญเร่งด่วน 5 ด้าน คือ

ส นับสนุน จุดแ ข็ง 

(back our strength), 

เอาชนะความท้าทาย 

ทีย่ิง่ใหญ่ (solve big 

challenge), สร้าง 

นวตักรรมในภมูภิาค 

(build innovations 

in our regions), 

ยกระดับนวัตกรรม

และสร้างทักษะใหม ่

และต�าแหน่งงานใหม่ 

(scale up innova-

tions and create 

new skills and new jobs)

งานวิจัยซึ่งจัดท�าโดย CSIRO’s Data61 ระบุว่า  

ถ้าประสบความส�าเร็จในการยอมรับนวัตกรรม 

เศรษฐกิจควีนส์แลนด์จะมีการจ้างงานถึง 1 ล้าน

ต�าแหน่ง ภายในปี พ.ศ. 2581 เป็นเหตุให้รัฐ 

ควีนส์แลนด์ทุม่เทงบประมาณสนับสนุนนวตักรรมอย่าง 

ต่อเนื่อง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณรัฐ 80 ล้าน 

ดอลลาร ์ออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติ 

สตาร์ทอัพ ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมผ่าน Business 

Development Fund ของรัฐ

ทั้งนี้ ข้อมูลปัจจุบันจากเว็บไซต์ Queensland 

Budget 2019-20 ระบุว่า โครงการ Business  

Development Fund Program ของรัฐมีการ

ลงทุนใน 51 ธุรกิจ มูลค่ารวม 58 ล้านดอลลาร์

ออสเตรเลีย █
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Queensland Initiative - a long-term social  
contract that the government will support and 
use innovation and technology to create jobs 
and improve quality of life. During that year, 
the government set aside AU$755 million and 
last year approved another AU$105 million. 
Meanwhile, the government has rolled out  
funds such as the Ignite Ideas Fund to  
support innovation projects and the Advance  
Queensland Innovation Fund to support  
advanced manufacturing such as aerospace, 
biomedical, bioenergy, defence, mining technology, 
screen industry and food & agriculture industry.
 
The Advance Queensland Initiative has  
induced talents from other states and overseas 
to Queensland. Almost 200,000 jobs have 
been created from migrating talents. This year, 
the economic growth in Queensland surpasses 

other states.
 
Currently, the state 
government is 
stepping into the 
second phase 
of the Advance 
Q u e e n s l a n d  
Initiative. This new 
phase is termed 
as "Building Our 
Innovation Eco- 
nomy - Advance 

Queensland Strategy" and it prescribes five 
action plans: 1) Back Our Strength 2) Solve 
Big Challenges 3) Build Innovations in Our  
Regions 4) Scale Up Innovations 5) Create 
New Skills and New Jobs.
 
According to the study conducted by CSIRO 
in 2018, Queensland will create additional  
1 million jobs by 2038. This encouraging rate 
of job growth prompted the government to  
approve another AU$80 million to  
revolutionise startups in the state. The  
government also set up the Business 
Development Fund, to help startups raise 
funds. The fund is going to invest in 51  
business projects worth AU$58 million this 
year and next. █

A startup that manufactures 
drones and locates in Bris-
bane. Raised US$2.45 million 
(75 million baht) to export 
aerospace components to 
the overseas market.

A startup on solar energy.

A med tech startup. Provides 
medical solutions especially 
the cancer diagnostic  
solutions.

A bio and med tech startup 
that produces biomedicine 
to boost immunity to fight 
against diseases.

A startup that provides 
solutions for work safety, 
productivity and efficiency. 



PATTAYA
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A regional innovation strategy is employed 
by government organisations and the private 
and people sectors as a guideline to help 
Pattaya gain respect as an "innovation area". 
The collaboration will unleash Pattaya's full 
potential, allowing it to attract startups, busi-
nessmen and entrepreneurs from around the 
world. As a result, long-term investment will 
stimulate sustainable tourism. Once a better 
tourism image is established, the employ-
ment rate will increase as more revenues are 
generated.

The most spectacular entertainment of all 
Pattaya is the latest stage performance 
"KAAN presented by Singha Corporation", 
located at SINGHA D'LUCK Cinematic 
Theatre. This theatre is well known as the 
world's first floating theatre. KAAN creatively 
adapts their show from five classic stories of 
literature; "The Adventure of Phra Aphai 
Mani", "Manorah", "Romance of the Sakai", 
"Krai Thong" and "Ramayana". It is intricately 
produced by highly cinematic technology, 
bringing together stage art, light and sound 
system to form a phenomenal show that 
engages audience to melt into one fantasy 
atmosphere.

You haven't been to Pattaya unless you 
check-in and watch the sunset during fine 
dining at The Glass House Pattaya. This 
restaurant is built on spacious private land 
right by the beach, providing generous outdoor
and indoor space. A two-storey structure
allows customers to fully enjoy the sea view 
from on top, one of the reasons why tables 
here are always full. The most popular zone 
among all is by the beach where customers 
usually need to queue up. Above distinctive 
exterior and interior design, food, drinks 
and the bakery here are of great quality and 
taste. The highlight of any visit here is the 
sunset. Make sure you arrive early enough so 

พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ การเดินทางก็ไม่ยุ่งยาก
จึงเป็นหมุดหมายวันพักผ่อนของผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
เที่ยวที่พัทยากันไม่ขาด 

PHOENIX RISING:
PATTAYA REINVENTS 
ITSELF

O N  S I T E

Text: Melada Tongsalee

Photos: Courtesy of the brands

พัทยากับภาพลักษณ์ใหม่ทางธุรกิจ

Pattaya is undoubtedly one of the most popular destinations for 
beach lovers. An easy commute from Bangkok, it is busy year round. 
While it has built its reputation as a tourist city, Pattaya is set to 
transform itself into a city of innovation and a special economic zone 
(SEZ). This vision is being implemented by the National Innovation 
Agency (NIA), which is working alongside other organisations to help 
improve the city's image.

และจากน้ีไปทั่วโลกจะต้องให้ความสนใจเมืองพัทยาเพิ่มมากข้ึนในทุกมิติไม่ใช่เพียงแค่เป็น 

เมอืงท่องเทีย่ว เพราะมหีลายหน่วยงานโดยเฉพาะส�านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)

เข้ามาส่งเสริมและปรับภาพลักษณ์ให้กลายเป็นย่านนวัตกรรมและเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้

ด�าเนินการตามยทุธศาสตร์นวตักรรมเชิงพืน้ทีใ่นการพฒันาย่านพทัยาให้เป็น “ย่านนวตักรรม”

เพือ่เป็นแนวทางในการร่วมกนัพฒันาเมอืงจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึง่จะส่งผลให้พทัยา

กลายเป็นอีกเมืองที่มีศักยภาพเต็มร้อยในการดึงดูดสตาร์ทอัพ นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ

จากทั่วโลกเข้ามาลงทุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เมื่อการท่องเท่ียวและภาพลักษณ์

ที่ดูดีเพิ่มมากขึ้น ก็จะยิ่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีงานท�าและมีรายได้ที่ดีขึ้น 

นวัตกรรมสุดล�้าในอุตสาหกรรมบันเทิงคือการแสดงสดรูปแบบใหม่ของโชว์ที่มีชื่อว่า KAAN 

presented by Singha Corporation ที่ SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre หรือที่ได้

ชื่อว่าเป็น “โรงละครลอยได้” แห่งแรกของโลก ที่น�าวรรณคดีไทย 5 เรื่อง ได้แก่ พระอภัยมณี

พระสุธนมโนราห์ เงาะป่า ไกรทอง และรามเกียรติ์ มาตีความใหม่ผ่านเทคนิคขั้นสูงของการ

สร้างภาพยนตร์ ประกอบกับการแสดงบนเวที ระบบแสง สี เสียงที่เข้าถึงทุกโสตประสาท 

ฉากทุกฉากตื่นเต้นเร้าใจราวกับหลุดเข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้น 

มาถึงพัทยาต้องเช็กอินและรับประทานอาหารพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดที่

The Glass House Pattaya ร้านอาหารชื่อดังตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัวพร้อมพื้นที่กว้างขวาง 

ภายในร้านมีให้เลือกนั่งได้ทั้งในร้านและด้านนอก ส�าหรับที่นั่งภายในร้านก็มีให้เลือกนั่งทั้ง

ชั้นล่างและชั้นบน ซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ได้รับการจับจองอยู่เสมอ เพราะที่นั่งตรงนี้เป็นมุมสูง 

ท�าให้มองทะเลได้ไกลและกว้างกว่าการน่ังด้านล่างหรือน่ังริมชายหาด แต่ส่วนทีต้่องจองต่อควิ

กันตลอดเวลาก็คือที่นั่งบริเวณริมทะเล นอกจากวิวและการตกแต่งที่สวยงามแล้ว เรื่องอาหาร

ก็ยังได้รับการยอมรับว่าอร่อยถูกปากทุกเมนูทั้งอาหารคาว เบเกอรี่และเครื่องดื่ม ไฮไลต์ของ

ร้านนี้คือการที่ต้องถึงร้านก่อนพระอาทิตย์ตกดิน จะได้เห็นภาพสีของท้องฟ้าค่อยๆ เปลี่ยนไป
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you don't miss out as the sky slowly changes 
colour. What could be more majestic?

Beyond leisure tourism, Pattaya now welcomes
businessmen, entrepreneurs and startups 
for short-visit conferences and meetings. In 
the past, people could only get coffee shop 
WiFi to work on their laptops and check 
emails. Now, many co-working spaces have 
emerged, ready for customers to organise 
meetings, brainstorm and plan their busi-
nesses.

Pattaya is fast becoming a business hub 
and an area of innovation. Public utilities 
that support business development are also 
growing rapidly. rPod Coworking Space 
evidences of that. This place is a meet-up 
spot for Pattaya's startups, providing private 
offices and shared workspace. The packages
range from daily, monthly, biquarterly to 
annually. WiFi and drinks are available. Lockers 
and bathrooms are within the space, too. 

Another option is Regus Sriracha Harbor Mall.
It is a franchise co-working space well-known
for over three decades for its world-class 
office services. Being close to the harbour 
makes it a popular mobile off ice among
Thai and foreign businessmen. In terms 

rPOD COWORKING SPACE

ที่อยู่: 168/8 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เปิด-ปิด: อังคาร, พฤหัสบดี-อาทิตย์ รอบ 17.00 และ 

19.30 น. พุธ รอบ 19.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

โทร. 0-2029-0092 kaanshow.com

Address: 168/8 Moo 12, Thep Prasit Rd, Nong Prue,

Bang Lamung, Chonburi 20150

Hours: Tuesday, Thursday-Sunday 5.00 pm & 7.30 pm 

Wednesday 7.30 pm (Closed on Monday)

Tel: 0-2029-0092 kaanshow.com

SINGHA D'LUCK
CINEMATIC THEATRE

ก่อนที่แสงอาทิตย์จะลาลับขอบทะเลซึ่งเป็นภาพที่

สวยมาก เรียกว่าเป็นวิวระดับเงินล้าน

นอกจากจะรองรับเร่ืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวพกัผ่อน

หย่อนใจแล้ว ตอนน้ีพัทยายังตอบรับกลุ่มนักธุรกิจ 

ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มาเพื่อการประชุม

หรือการเจรจาธุรกจิได้ด้วย กล่าวคอืพทัยามโีคเวิร์กกิง้

สเปซเปิดให้บริการมากข้ึน หากเป็นเมื่อก่อน ก็คง

ต้องแวะเข้าร้านที่มีบรกิารอินเทอร์เนต็เพื่อเชก็อีเมล

และส่งอีเมลได้เท่านั้น ไม่สามารถนั่งระดมความคิด

หรือวางแผนธุรกิจได้ แต่เมื่อพัทยาก�าลังพัฒนา

ให้เป็นย่านนวัตกรรมและย่านธุรกิจพิเศษ จึงมี

สาธารณูปโภคต่างๆ ที่อ�านวยความสะดวกให้กับ

ทุกภาคส่วนในการท�าธุรกิจ อย่างเช่นที่ rPod 

Coworking Space แหล่งรวมสตาร์ทอพัพทัยาทีม่กัจะ

นัดพบกันอยู่เสมอ อาร์พอดให้บริการทั้งออฟฟิศ

ส่วนตัวและแชร์เวิร์กกิ้งสเปซ มีให้บริการเร่ืองของ

อินเทอร์เน็ต ไวไฟ และเคร่ืองดื่ม สามารถเข้ามา

ใช้บริการได้ทัง้รายวนั รายเดอืน รายคร่ึงปี และรายปี

พร้อมบริการล็อกเกอร์เก็บของและห้องอาบน�้าด้วย

หรือจะไปลองใช้บริการโคเวิร์กกิ้งสเปซแฟรนไชส์

จากต่างประเทศอย่าง Regus Sriracha Harbor Mall 

ที่เปิดตัวอยู่ในแหลมฉบัง ฮาเบอร์มอลล์ เซ็นเตอร์ 

รีจัสประสบความส�าเร็จในฐานะเป็นผู้น�าด้านธุรกิจ

การให้บริการพืน้ทีส่�านักงานระดบัโลกมากว่า 30 ปี 

และด้วยความที่รีจัสน้ันอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง 

จึงเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ประจ�าตัวเหล่านักธุรกิจทั้ง

ชาวไทยและต่างชาติ ในส่วนของพื้นที่ท�างานน้ัน
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ที่อยู่: 5/22 หมู่ 2 ซอยนาจอมเทียน 10 ต.นาจอมเทียน 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

เปิด-ปิด: ทุกวัน 11.00-24.00 น.

โทร. 038-255-922 และ 08-1266-6110

glasshouse-pattaya.com/th/glasshouse-pattaya.php

Address: 5/22 Moo 2, Soi Najomtien 10,

Najomtien, Sattahip, Chonburi 20250

Hours: Everyday 11.00 am - 12.00 am

Tel: 038-255-922, 08-1266-6110

glasshouse-pattaya.com/th/glasshouse-pattaya.php

THE GLASS HOUSE 
PATTAYA

ที่อยู่: 152/16 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 16 ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เปิด-ปิด: จันทร์-เสาร์ 9.00-22.00 น. อาทิตย์ 13.00-22.00 น.

โทร. 08-1792-9559, 038-190-915

rpod.net

Address: 152/16 Moo 5, Soi Na Kluea 16,

Na Kluea, Bang Lamung, Chonburi 20150

Hours: Monday-Saturday 9.00 am - 10.00 pm  

Sunday 1.00 pm - 10.00 pm  

Tel: 08-1792-9559, 038-190-915 rpod.net

ที่อยู่: ชั้น 12 ฮาร์เบอร์มอลล์ เลขที่ 4/222

หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เปิด-ปิด: จันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น. โทร. 033-030-700

regus.co.th/en-th/office-space/thailand/chonburi/

chonburi-harbor-mall

Address: Harbor Mall (12th floor), 4/222 Moo 10,

Sukhumvit Rd, Thung Sukhla, Sri Racha, Chonburi 20230

Hours: Monday-Friday 8.30 am - 6.00 pm 

Tel: 033-030-700 regus.co.th/en-th/office-space/thailand/

chonburi/chonburi-harbor-mall

rPOD
COWORKING SPACE

REGUS SRIRACHA
HARBOR MALL

of workspace, employees and companies 
can rent the shared space, rental office and 
conference rooms without restrictions. The 
rental deals start from hourly to annually. This 
strategy aims to support new businesses to 
grow beyond limitations. █

THE GLASS HOUSE PATTAYA

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานทั่วไปหรือบริษัทก็สามารถเช่า

ใช้พื้นที่ท�างานร่วมกัน พื้นที่ส�านักงานให้เช่า และ

ห้องประชุมได้โดยไม่มีข้อผูกมัด อาจจะเช่าเป็น

รายช่ัวโมง หรือจะท�าสัญญาเป็นหลายๆ ปีก็ได้

ข้ึนอยู่กับความต้องการของลูกค้าเพื่อสนับสนุนให้

ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด █




