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องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์
ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้
ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
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สวัสดีปีใหม่ครับ ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ “วารสาร
รู้งาน MICE GURU by TCEB” ฉบับเริ่มต้นปีใหม่ 2563 ที่เรา
ยังคงน�ำเสนอเนื้อหาสาระอันเข้มข้นน่าติดตาม และเชื่อมโยง
ความเป็นไมซ์ในทุกด้านเช่นเคยครับ ด้วยคอนเซ็ปต์ “Let’s
MICE Connect You in 2020”
ฉบั บ นี้ ม าพร้ อ มกั บ ข่ า วดี ธุ ร กิ จ ไมซ์ รั บ ปี ใ หม่ โดย
ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนักเดินทางไมซ์
ในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาในบ้านเรา 1,273,981 คน
สร้างรายได้ให้ประเทศ 93,971 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการขับ
เคลือ่ นทางเศรษฐกิจและสังคมมหภาคโดยรวมให้กับประเทศ
อีกทั้ง เพื่อตอกย�้ำความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย
สถาบั น ระดั บ โลกอย่ า งสถาบั น บิ ล และเมลิ น ดาเกตส์ เ พื่ อ
ประชากรและสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health สหรัฐอเมริกา
ได้เลือกให้ไทยเป็นสถานที่จัดงานประชุมนานาชาติด้านการ
วางแผนครอบครัว (ICFP 2021) การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
จะช่วยพัฒนาด้านสาธารณสุข และปูทางประเทศไทยสู่เป้า
หมายแห่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามเจตนารมณ์ขององค์การ
สหประชาชาติอกี ด้วย
เพื่อสนับสนุนให้เหล่านักเดินทางไมซ์ทั้งคนไทยและ
ต่างชาติเดินทางกันในบ้านเราเพิ่มขึ้น ล่าสุดเราได้พัฒนาและ
เปิดตัว E-Marketplace ทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ดุ กับแพลตฟอร์ม
ทีร่ วบรวมฐานข้อมูลสินค้า และบริการทุกรูปแบบทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างครบวงจร ตอบโจทย์ทกุ ความต้องการ
ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วทุกมุมโลกกับ “Thai MICE
Connect” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ในคอลัมน์ Cover Story พร้อมติดตามข่าวสารกิจกรรม
ทีส่ ำ� คัญได้จากคอลัมน์ TCEB Update และการเชื่อมต่ออย่าง
ยั่งยืนในคอลัมน์ TCEB Highlight
ท้ายนี้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดอ�ำนวยพรให้ผู้อ่านทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย
และใจ มี ค วามสุ ข และประสบความส�ำเร็จยิ่งขึ้นในกิจการ
และธุรกิจทีก่ ำ� ลังด�ำเนินงานอยู่ ซึง่ แน่นอนว่า ทีเส็บ จะยังคงเป็น
มิตรแท้ และสนับสนุนในทุกด้านของธุรกิจไมซ์ไทย ให้เติบโต
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สวัสดีปีใหม่...แล้วพบกันอีกครั้งฉบับหน้าครับ
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Happy New Year! We greet our valued readers with
the first “MICE GURU by TCEB” issue of 2020 that is packed
with interesting stories in the Thai MICE industry and as
a channel connecting you with the MICE industry under
the concept, “Let’s MICE Connect You in 2020”.
We also welcome 2020 with the good news that in
fiscal 2019, 1,273,981 domestic and international MICE
travellers visited Thailand, generating THB 93,971 million
which helped drive the country’s economy and society
as a whole.
Another proof indicates and reinforces the trust that
world-class organisations have placed in Thailand. Bill &
Melinda Gates Institute for Population and Reproductive
Health which is located at the Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health, USA, confidently selected Thailand
as a destination for hosting International Conference on
Family Planning (ICFP 2021). Being a host country of this
event will develop Thailand’s public health and pave the
way for sustainable development goal which is in line with
the policy of the United Nations.
To attract more domestic and international MICE
travellers to attend MICE events organised in Thailand,
TCEB, in collaboration with the public and private sectors,
recently developed and launched ‘Thai MICE Connect’ –
the most complete E-Marketplace platform of the MICE
industry. It is a fully integrated database platform collecting
data on products and services in the MICE industry,
enabling it to meet precise needs of international MICE
travellers. To read further details, please flip straight to
Cover Story column. Our TCEB Update column gathers
the MICE activity updates, and TCEB Highlight features
the story of strong collaboration for sustainability.
On the auspicious occasion of the New Year, may
the Triple Gem and all the sacred things in the world bless
our readers with happiness, good physical and mental
health and prosperity. TCEB will always be your partner
and support the Thai MICE business to grow healthily,
steadily and sustainably.
Happy New Year and see you next issue.
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นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
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Thai MICE Connect

Linking MICE to Business
Nationwide

Thai MICE Connect
ไมซ์เชื่อมโยงธุรกิจทั่วไทย

เริม่ ต้นปี พ.ศ. 2563 กับสิง่ ใหม่ๆ รอบตัวเรา ร่วม
เปิดประสบการณ์ใหม่กับนวัตกรรมเชื่อมโยงธุรกิจไมซ์ใน
ยุคดิจิทัล ครั้งแรกของการพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจไมซ์
ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย เพื่อช่วยส่งเสริมและ
กระตุน้ เศรษฐกิจทัง้ ภายในและต่างประเทศ โดยส�ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
หรือ ทีเส็บ ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนกว่า 10 หน่วย
งาน ยกระดับธุรกิจไมซ์ผ่านนวัตกรรมข้อมูลด้วยการจัด
เก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้า และบริการของธุรกิจ
ไมซ์รวบรวมเป็น Thai MICE Connect เพื่อให้เป็น
E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดใน
ประเทศไทย
“Thai MICE Connect” เป็นแพลตฟอร์มที่สร้าง
โอกาสทางธุรกิจไมซ์กระจายทั่วถึงทุกภูมิภาค เชื่อมโลก
การค้าระหว่างผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานไมซ์ให้รวม
กันเป็นหนึ่งได้ในที่เดียว โดยรวบรวมฐานข้อมูลสินค้า
และบริการทุกรูปแบบอันทันสมัยของธุรกิจไมซ์ เรียก
ได้ว่า ชัดเจน ถูกต้อง แม่นย�ำ และครบถ้วนที่สุด อีกทั้ง
ยั ง ตอบโจทย์ ทุ ก ความต้ อ งการของนั ก เดิ น ทางจากทั่ ว
ทุกมุมโลก เพียงแค่คลิก จึงจัดได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่
อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการ
จัดงานในประเทศไทย รวมถึงผู้ที่ต้องการไปร่วมงานไมซ์
ทั่วประเทศ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ในที่เดียว

Cover Story column welcomes 2020 with
the good news of the launch of Thailand’s most
comprehensive MICE business platform – Thai
MICE Connect – that links all MICE businesses
across the country for the first time. With the aims
of stimulating the national and the international
economies and raising the standard of the Thai
MICE business, Thailand Convention and Exhibition
Bureau (Public Organization) or TCEB joined
forces with over 10 public and private agencies
to develop Thai MICE Connect, the database
platform collecting data of MICE entrepreneurs,
products and services. It is regarded as Thailand’s
most complete E-Marketplace platform of the
MICE industry.
Thai MICE Connect is deemed to be a
platform that creates MICE business opportunity for
every region of the country and connects Thai MICE
entrepreneurs with international MICE participants.
As the database platform, it collects clear,
complete and accurate data of a wide range of
products and services in the MICE industry, enabling
it to respond to precise needs of international
MICE travellers in just a click away. Thai MICE
Connect, thus, truly connects MICE entrepreneurs
with MICE organisers who plan to organise MICE
events in Thailand and MICE participants. Besides
creating business opportunity, it helps distribute
income to every part of Thailand and facilitate
MICE event organisation including a venue, services
and management.
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นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ กระจาย
รายได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกเรื่องการจัดงานทั้ง
สถานที่ บริการ และการวางแผนการจัดงานไม่ใช่เรื่อง
ยากอีกต่อไป
“Thai MICE Connect” ประกอบด้วย 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ หรือ
MICE Data Collection ซึ่งรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบ
การกว่าหมื่นราย และโปรแกรมให้บริการข้อมูล หรือ
MICE Marketplace ที่ให้บริการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
Web Application และ Mobile Application พร้อม
ประมวลผลข้อมูลด้านไมซ์ในรูปแบบ MICE Marketplace
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมตลาด เปิดร้านค้า
เป็นผู้ขาย เพื่อให้บริการข้อมูลส�ำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ หรือจะสมัครเป็นผู้ซื้อ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบริการด้านไมซ์ สามารถช่วย
อ�ำนวยความสะดวกในการจัดงานในประเทศไทยได้อีก
ด้วย ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มคนที่เข้ามาหาข้อมูล
พร้อมโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ
กับสิทธิประโยชน์และการสะสมคะแนน “คลิกติดใจ”
นอกจากข้ อ มู ล ด้ า นไมซ์ ที่ จ ะเชื่ อ มโยงสู ่ ธุ ร กิ จ
รอบด้านแล้ว “Thai MICE Connect” ยังครอบคลุมถึง
บริการสืบค้นข้อมูลธุรกิจมไมซ์ในประเทศ และปฏิทิน
ข่าวสารการจัดงานในประเทศไทย ครบทุกเรื่องไมซ์ใน
ที่เดียว เพียงแค่คลิกไปที่ www.thaimiceconnect.
com หรือสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชัน Thai MICE
Connect ได้จาก App Store หรือ Google Play

Thai MICE Connect consists of two main
programmes: MICE Data Collection which collects
data of over 10,000 MICE entrepreneurs, and MICE
Marketplace – the programme that displays data
available on the web application and the mobile
application. MICE Marketplace is also an online
marketplace where MICE entrepreneurs can join
the MICE market to present information on their
MICE services to interested people in Thailand
and overseas, or they can register as buyers to
access information on the MICE industry. It can
be said that Thai MICE Connect truly facilitates
international MICE events that will be organised in
Thailand and responds to requirements of those
who look for information on the Thai MICE industry.
Moreover, it offers many special privileges and the
point collection programme called “Click Tid Jai”
to promote the engagement of entrepreneurs.
Other than the database of the MICE business,
Thai MICE Connect provides the data retrieval
service of the Thai MICE industry and the MICE
event calendar in Thailand. To find Thai MICE
business information or services available under
one roof, simply visit www.thaimiceconnect.com
or download Thai MICE Connect application
available on both the App Store and Google Play.

เกิดการซื้อขายที่รวดเร็ว
Quick Buying
and Selling

ระบบการจัดเก็บฐาน
ข้อมูลธุรกิจไมซ์ทั่วประเทศ
Database Platform
of the Nationwide
MICE Business

เครื่องมืออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับการจัด
กิจกรรมไมซ์ ในประเทศไทย
Facilitating MICE Event
Organisation in Thailand

ครั้งแรกกับ
E-Marketplace
ธุรกิจไมซ์ของ
ประเทศไทย
The First
MICE Business’s
E-Marketplace
Platform in Thailand

เปิดตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ
Expanding Business
Nationally and
Internationally

ฐานข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย
Easy Access to Data

ประโยชน์ Benefits

ได้เป็นส่วนหนึง่
ของธุรกิจไมซ์ออนไลน์
ครบวงจร
Being a Part of
One-Stop-Service
Online MICE
Business

ผู้ซ้ือสะดวก
ต่อการวางแผน
การจัดงาน
Convenient
for Buyers to
Plan Event
Organisation

ดูข้อมูลสินค้าบริการ
ได้ถึง 12 ประเภท
ในไซต์เดียว
ทุกที่ทุกเวลา
Viewing Up to
12 Types of Product
and Service Data
in One Site
Anywhere, Anytime

ผูข้ ายเข้าถึงข้อมูล
ติดต่อและ
วิเคราะห์ลกู ค้าเพือ่ ปรับปรุง
แลกปลี่ยนข้อมูล
ลินค้าบริการให้ดขี นึ้
ได้โดยตรง
Convenient for Sellers Making a Contact
to Access Data and
and Exchanging
Evaluate Customers’
Information
Requirements for
Directly
Developing and Serving
Better Products
and Services
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T C E B U P DAT E

ทีเส็บ ร่วมกับการบินไทยและไทยสมายล์
เจาะตลาดไมซ์เอเชียแปซิฟิก
TCEB Joins Forces with THAI
and THAI Smile for MICE Market
Penetration in Asia Pacific

ไทยได้รับเลือกจาก สถาบัน บิล เกตส์
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ใหญ่สุดในโลก
Bill & Melinda Gates Institute
Selects Thailand as Destination
for Hosting World’s Largest
International Conference
องค์กรระดับโลกอย่างสถาบันบิลและเมลินดาเกตส์
เพือ่ ประชากรและสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ ให้ความไว้วางใจ
เลือกประเทศไทย เป็นสถานทีจ่ ดั งานประชุมนานาชาติดา้ นการ
วางแผนครอบครัว หรือ International Conference on
Family Planning (ICFP 2021) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนา
ประชากรและชุ ม ชน ซึ่ ง ก� ำ หนดจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 1-4
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประชุมพีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
และคาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมประชุมกว่า 5,000 คนจากทัว่ โลก สร้าง
รายได้ให้ประเทศ 400 ล้านบาท อีกทัง้ การเป็นเจ้าภาพจัดงาน
นี้จะช่วยพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และปูทางสู่
เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals) ตามเจตนารมย์ขององค์การสหประชาชาติ
Bill & Melinda Gates Institute for Population and
Reproductive Health confidently selected Thailand
as a destination for hosting International Conference
on Family Planning (ICFP 2021) which will be jointly
organised by the Ministry of Public Health, the Royal
Thai College of Obstetricians and Gynaecologists,
and the Population and Community Development
Association. Scheduled for 1-4 February 2021 at Pattaya
Exhibition and Convention Hall (PEACH) in Pattaya City,
Chon Buri, the conference will be attended by over
5,000 participants from across the world, generating
revenue of THB 400 million. Being a host country of
this event will develop Thailand’s public health and
pave the way for sustainable development goal which
is in line with the policy of the United Nations.

ทีเส็บ จับมือการบินไทยและไทยสมายล์ เปิดตัว
แคมเปญล่าสุด APAC MaxiMICE เจาะตลาดเชิงรุก
ไมซ์ภมู ภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ครอบคลุม 15 ประเทศ ได้แก่
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ กัมพูชา ลาว
พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญีป่ นุ่ จีน ไต้หวัน
ฮ่องกง และอินเดีย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ มอบสิทธิ
ประโยชน์ และการบริการพิเศษ พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร ตั้งเป้าเพิ่มจ�ำนวน
นักเดินทางไมซ์คุณภาพกว่าหมื่นคนในปี 2563 ส�ำหรับ
หน่ ว ยงานที่ ส นใจ สามารถเข้ า ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่
www.businesseventsthailand.com/APACMaxiMICE

TCEB, in collaboration with THAI and
THAI Smile, recently launched APAC MaxiMICE
campaign to proactively enter the MICE markets
in the Asia Pacific region covering 15 countries,
namely Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines,
Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam, Australia,
New Zealand, Japan, China, Taiwan, Hong Kong
and India. This promotional campaign offers many
special privileges and services, coupled with tickets
with special prices to corporate customers. The
campaign is aimed at stimulating the country’s
economy and increasing the number of MICE
travellers with the target of over 10,000 travellers
visiting Thailand in 2020. For more information,
please visit www.businesseventsthailand.com/
APACMaxiMICE
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ทีเส็บ ยกระดับงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ผนึกกำ�ลังร่วมพัฒนาชุมชน
TCEB Enhances Potential of
International Silk Festival
through Collaboration with
Local Community
ทีเส็บ ชูไทยก้าวสู่สากล
จับมือภาครัฐและเอกชนร่วมงานเทรดโชว์
IBTM World บาร์เซโลน่า สเปน
TCEB Teams up with Public and
Private Sectors to Attend IBTM World
in Barcelona, Spain
นายแดเรน จอนสัน ซีอีโอ บริษัท รีด เอ็กซิบิชั่น จ�ำกัด
ร่วมกับ ดร. อรรชกา สีบญ
ุ เรือง ประธานกรรมการทีเส็บ นายจิรตุ ถ์
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการทีเส็บ และพันธมิตร ร่วมให้การ
ต้อนรับ นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขณะเยีย่ มชมไทยแลนด์พาวิลเลีย่ น
ภายในงาน IBTM World 2019 เมือ่ วันที่ 17-22 พฤศจิกายน
2562 ซึง่ เป็นงานเทรดโชว์ดา้ นการประชุมและอีเวนต์ชนั้ น�ำระดับ
นานาชาติในทวีปยุโรป ณ นครบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน
โดยมีภาคเอกชนไทยเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผูซ้ อื้ ภายในงาน ซึง่ ได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากงานนี้คาดว่าจะมีจ�ำนวนงานเข้า
มาจัดในประเทศไทย 23 งาน ประมาณการผู้เข้าร่วมงานจาก
ต่างประเทศ 25,165 คน คาดว่าจะสร้างรายได้จากกิจกรรมไมซ์
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศประมาณ 1,856 ล้านบาท
Mr. Darren Johnson, CEO of Reed Exhibitions;
Dr. Atchaka Sibunruang, TCEB Chairman; and Mr. Chiruit
Isarangkun na Ayuthaya, TCEB President, together with
alliances jointly welcomed Mr. Anutin Charnvirakul,
Deputy Prime Minister and Minister of Public Health who
visited Thailand Pavilion at IBTM World 2019. Held on
17-22 November 2019 in Barcelona, Spain, IBTM World
2019 was Europe’s leading trade show in meetings
and events where Thai entrepreneurs from the private
sectors made business negotiation with international
buyers and received a good response. It is expected
that there will be 23 MICE events organised in Thailand
and 25,165 international participants visiting Thailand,
generating revenue of THB 1,856 million. The revenue
from the MICE activities will promote the stability of the
country’s economy.

ทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ
การยกระดับชุมชนติดอาวุธน�ำร่องสู่การเข้าร่วมออก
ร้านงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพในหลักสูตรพื้นฐาน
การตกแต่งหน้าร้าน ส�ำหรับงานแสดงสินค้า (Basic Visual
Merchandising In Exhibition) ให้แก่กลุม่ แม่บา้ นชุมชน
ผ้าไหมและผ้าทอมือทีม่ ีศักยภาพกว่า 30 ชุมชน ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ให้แก่ผปู้ ระกอบการท้องถิน่ ต่อยอดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ
กับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ และน�ำไปสู่การออกบูธงานแสดง
สินค้าอย่างมีคณ
ุ ภาพในงานเทศกาลไหมสากลนานาชาติ
ประเพณีผกู เสีย่ ว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น 2562
ระหว่ า งวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน –10 ธั น วาคม 2562
ทีผ่ า่ นมา
TCEB, in collaboration with Khon Kaen
Province and the Provincial Community
Development Office of Khon Kaen, organised
a workshop of ‘Basic Visual Merchandising in
Exhibition’ for a group of silk weavers from
more than 30 communities to boost their skills
in organising attractive trade show booths.
The workshop was aimed at developing local
entrepreneurs’ knowledge in booth display and
creating opportunity of business negotiation with
potential buyers in International Silk Festival, Phuk
Siaw Tradition and Khon Kaen Red Cross Fair
which was organised on 29 November – 10
December 2019.
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EVENT BANANA

คอมมูนิตี้ออนไลน์ “เชื่อมต่อสังคม”
ให้ ได้มากกว่าการ “เพิ่มเพื่อน”

ONLINE COMMUNITIES SEAMLESSLY
CONNECTING PEOPLE IN SOCIETY
สังคมออนไลน์ในยุค 2020 แค่เฟซบุก๊ อย่างเดียวคงไม่พออีกต่อไป
เพราะในยุคนีค้ วามต้องการของเรานัน้ ไปไกลถึง ความต้องการมีสงั คม
เพื่อหาความสุข หาแรงบันดาลใจ หรือแม้แต่การหารายได้เลยทีเดียว
คอลัมน์ Event Banana ฉบับนี้ จะมาแนะน�ำ 4 คอมมูนิตี้ออนไลน์
สร้างสรรค์จากกลุม่ สตาร์ทอัพมาแรงทีส่ ามารถ “เชือ่ มต่อสังคม”
แต่ละกลุม่ ให้เข้าถึงกัน แถมสร้างประโยชน์ได้มากกว่าแค่การ “เพิม่ เพือ่ น”

3. FastWork

เว็บไซต์ แอปพลิเคชันของฟรีแลนซ์
มืออาชีพ และผูจ้ า้ งงาน

ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ เ ข้ า มาเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก าร
ท�ำงานทีไ่ ม่ตดิ ยึดกับกรอบเดิมๆ“ฟรีแลนซ์”
กลายเป็นอาชีพยอดนิยมทีส่ ร้างรายได้ไม่แพ้
อาชีพประจ�ำเลยทีเดียว แต่ในความเป็นจริง
แล้ว ยังมีฟรีแลนซ์อกี หลายคนนักที่ประสบ
ปัญหาว่างงาน และในขณะเดียวกัน มีผู้ว่า
จ้างอีกจ�ำนวนมาก ทีก่ ำ� ลังมองหาฟรีแลนซ์
ฝีมือดี แต่ไม่มีคอนเนกชั่น ไม่รู้แหล่งและ
ช่องทางในการติดต่อ ดังนั้ น FastWork
จึงช่วยประสานช่องว่างระหว่างคนหางาน
และงานหาคน จนกลายมาเป็นคอมมูนิตี้ที่
สร้างอาชีพขนาดใหญ่ระดับประเทศในยุค
นี้เลยก็ว่าได้

4. Tellscore

แพลตฟอร์มออนไลน์สำ� หรับ
Influencer และนักการตลาด
Tellscore คื อ แพลตฟอร์ ม ที่ เ ชื่ อ มต่ อ

1. Young Happy

2. insKru

คอมมู นิ ตี้ เ ล็ ก ๆ ของผู ้ สู ง อายุ (ตั้ ง แต่
50 ปีขึ้นไป) ซึ่งผู้สูงวัยเหล่านี้ ถึงแม้จะ
มี สุ ข ภาพกายที่ แ ข็ ง แรงดี แต่ สุ ข ภาพ
ใจหากไม่ได้รับการดูแล อยู่แต่ในบ้าน
เพราะไม่รู้ว่ามีกิจกรรมที่ไหนให้ไป จน
ก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว
รู้สึกคิดมาก และไม่มีความสุข Young
Happy จึงได้ช่วยเข้ามาเติมเต็มหัวใจ
ผู้สูงอายุในเมืองกรุง ให้มีโอกาสหาความ
สุ ข ในช่ ว งบั้ น ปลายชี วิ ต ในการหา
กิ จ กรรม หรื อ หาเพื่ อ นคุ ย ตลอด 24
ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบ
มาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ

บันดาลใจที่อยากจะพลิกโฉมการศึกษา
ไทย ผนวกกับความเชื่อมั่นว่า “ครู” คือ
หัวใจส�ำคัญในการช่วยพลิกอนาคตของ
เด็กไทย และช่วยขจัดปัญหาความเหลือ่ ม
ล�้ำทางการศึกษา insKru แพลตฟอร์ม
แหล่งรวบรวมเทคนิคการสอน แรงบันดาลใจ
และความรู้ ผ่ า นโลกออนไลน์ ที่ คุ ณ ครู
ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้ จนกลาย
เป็นพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ของคุณครู ทีส่ ามารถ
เข้ามาใช้เพือ่ พัฒนาศักยภาพตนเอง ผ่าน
เนือ้ หาในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย หรือกิจกรรม
เวิรก์ ชอปเจ๋งๆ ที่ครอบคลุมในหลายพื้นที่
ต่างจังหวัดอีกด้วย

คอมมูนติ ที้ ที่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ
พืน้ ทีแ่ บ่งปันการสอนของ
‘สนุก มีคณ
ุ ค่า พึง่ พาตัวเองได้’
คุณครูทวั่ ประเทศ
Young Happy ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเป็ น insKru (inspire + Kru) เกิดจากแรง

นักการตลาดเข้ากับเหล่า Influencerบนโลก
ออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี AI (Artificial
Intelligence) / ML (Machine Learning) เป็น
เครือ่ งมือช่วยแนะน�ำ Influencer ทีม่ คี วาม
ถนัดแต่ละด้านให้ตรงตามความต้องการ
ของนักการตลาด ทัง้ ยังสามารถคาดการณ์
ผลลั พ ธ์ ข องแคมเปญ และวัดผลได้อย่าง
แม่นย�ำ เพือ่ ให้การท�ำการตลาดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นที่
รูจ้ กั ของกลุม่ เป้าหมายได้อย่างแท้จริง
เชือ่ ว่า 4 คอมมูนติ อี้ อนไลน์จากกลุม่
สตาร์ทอัพมาแรงในปี พ.ศ. 2563 นี้ จะเข้ามา
ช่วยเชื่อมต่อสังคมในเชิงสร้างสรรค์ ให้เข้า
ถึงกันง่ายขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการทุก
วัย และทุกสายอาชีพอย่างแน่นอน ส�ำหรับ
MICE Guru by TCEB ฉบับหน้า Event
Banana จะมีเรื่องราวอะไรที่นา่ สนใจมา
น�ำเสนอ โปรดติดตาม
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Online communities in 2020 will serve as spaces where people join
together and share happiness and inspirations or where people
can earn extra income. Therefore, they are not a platform where
people look for and add friends anymore. Event Banana column is
pleased to introduce 4 online communities created by promising
startups. The following online communities enable to connect
people in the society and give them advantages:

2. insKru

1. Young Happy

Community for Seniors that
Makes them Feel ‘Fun, Valued
and Independent’
Although physical health conditions
of the elderly are good, their mental
health cannot be as good as their
physical health if they stay at home
all the time and have nothing to do.
They can feel lonely, abandoned and
unhappy. That’s why Young Happy,
an online community, was created
to serve exclusively for seniors aged
over 50 years. Young Happy offers
suitable activities and online friend
service available 24-hours a day
through its mobile application that
is specially designed for seniors. This
community enables to complete
happiness of the elderly living in the
urban area.

Space for Sharing Teaching
Techniques of Nationwide Teachers
insKru is a platform initiated from
aspiration for Thailand’s education
revolution, together with strong
confidence that teachers are the
major driving force that can change
the future of Thai children and
minimise the problem of educational
inequality. Formed by the words
‘inspire’ and ‘Kru’ or teachers in Thai,
insKru acts as a space collecting
teaching techniques, inspirations
and knowledge shared online in
the form of easy-to-understand
articles or cool workshops organised
nationwide. Teachers can access
insKru to broaden knowledge and
develop their potential.

3. FastWork

Website and Mobile Application
for Freelancers and Employers
The digital era has changed the way
we work. It allows us to work
anywhere anytime. Therefore,
freelancing now becomes a popular
career in the digital age which can
generate income as much as a fulltime job. However, many talented
freelancers have been unemployed.
Meanwhile, employers have been
looking for professional freelancers,

but they have no connection or a way
to make contact with them. That’s
why FastWork was created. It acts as
an intermediary between freelancers
and employers and now becomes
the country’s largest freelancing
platform.

4. Tellscore

Online Platform for
Influencers and Marketers
Tellscore , an online platform,
is designed to connect marketers
with social media influencers. The
innovations of Artificial Intelligence
(AI) and Machine Learning (ML) are
leveraged to match a social media
influencer who has specific skills that
meet requirements of a marketer.
Besides, these technologies enable
to anticipate and evaluate the result
of a marketing campaign precisely,
which boost efficiency of marketing
and support brand building to be
widely recognisable among target
groups.
The 4 online communities from
emerging startups will seamlessly
connect people in the society and
respond to precise needs of people
of all ages who have different careers.
Please stay tuned for the interesting
story of MICE Guru by TCEB next issue.

12

TCEB HIGHLIGHT

ส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน
ผนึกพันธมิตร ลดการใช้พลาสติก
ทีเส็บร่วมผลักดันการพัฒนาประเทศไปสูเ่ ป้าหมายความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ล่าสุดได้
สร้างความร่วมมือกับประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชน
ท้องถิน่ ขับเคลือ่ นการจัดงานอย่างยั่งยืน พร้อมจับมือโครงการ
แยก แลก ยิม้ จาก ปตท. และหน่วยงานพันธมิตรทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน สนับสนุนการจัดประกวดโครงการ “จัดงานอย่างไร ลด
การใช้พลาสติก Say No To Plastic” ณ บริเวณศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้
พลาสติกในการจัดประชุมสัมมนาทั่วประเทศ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก สร้างอาชีพและรายได้ให้
เเก่ชมุ ชน อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่ บนพืน้ ฐาน
ความยั่งยืนเพื่อก้าวไปสู่สังคมชุมชนรักษ์โลก
ขอนแก่นเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์หลัก และเป็นศูนย์กลาง
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยด�ำเนินนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีคณะท�ำงานด้านการขับเคลื่อน
สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Environment)

พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในทุกมิติอีก
ด้วย และในปีนี้ขอนแก่นยังเป็นจังหวัดแรกที่มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ภายใต้แคมเปญ Zero Plastic Events ที่ 5 เมืองไมซ์ซติ ี้
(กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น) ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันทัว่ ทุกภาคส่วนในการลดพลาสติกภายในพืน้ ทีแ่ ละสถาน
ทีจ่ ดั งาน ทัง้ ในห้องประชุม การจัดเลีย้ ง อุปกรณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
สนับสนุนการจัดอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ ซึง่ คาดว่าจะลด
การใช้พลาสติกและลดค่าใช้จา่ ยจากการจัดงานภายในปี 2563
ไม่ต�่ำกว่า 50 %
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โครงการจัด
งานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก “Say No To Plastic” จัด
ขึ้นเพื่อรณรงค์การลดการใช้พลาสติกในการจัดงาน ผ่านการ
ให้ความรู้เรื่องการจัดงานอย่างยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์พลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจเรื่องการลดการใช้และการ
สร้างขยะพลาสติก ผ่านการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์
เพือ่ ทดแทนการใช้พลาสติกในการจัดประชุมสัมมนาโดยใช้วสั ดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น โดยภายในงานนอกจากจะมีการประกวด
ผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจ�ำนวน 10 ทีม จาก 7 จังหวัด
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ทัว่ ประเทศ และมีผชู้ นะ 3 ทีมทีไ่ ด้รบั รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะ
เลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึง่ และรองชนะเลิศอันดับสอง ส่วนอีก
7 ทีมได้รับรางวัลชมเชย โดยทั้ง 10 ทีม ได้รับประกาศนียบัตร
และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท
และจากผลงานรั ง สรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ เ หล่ า นี้
ได้เปิดมุมมองและมิติใหม่ท่ีน่าสนใจ เพราะผู้เข้าประกวดต่าง
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากท้องถิน่ ทีต่ อบโจทย์องค์ประกอบต่างๆ
ได้อย่างครอบคลุมทั้งในมิติความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ ความสวยงาม ความละเอียดประณีต และความ
น่าสนใจในการน�ำเสนอ ไม่วา่ จะเป็นการน�ำวัสดุทหี่ าได้ในท้องถิน่
เช่น ใบตองแห้ง และส่วนต่างๆ ของต้นกล้วยที่ถูกตัดทิ้ง ไม้ไผ่
กะลามะพร้าว ขอนไม้ต้นมะขาม กาบหมากที่ถูกปล่อยทิ้งไว้
ในสวน ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีจากธรรมชาติ มาสู่ผลิตภัณฑ์งาน
ศิลป์และงานฝีมืออันโดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร จาน
ชาม ที่รองแก้ว กระเป๋าและแฟ้มใส่เอกสาร ป้ายชื่อขนาดต่างๆ
เป็นต้น ด้วยรูปแบบการน�ำเสนอทีเ่ ห็นแล้วต้องบอกว่า ทัง้ น่าใช้
น่ามอง และเป็นส่วนหนึง่ กับธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึง่ นอกจาก
จะเป็นการน�ำเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรเปลี่ยนเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนแล้ว ยังเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในอีกทางหนึ่ง

TCEB Raises Sustainable
Management by Joining Force
with Alliances for Plastic Use
Reduction

In a bid to achieve the country’s economic and
social stability, prosperity and sustainability, TCEB has
joined hands with Thai people, students and local
communities in encouraging the sustainable MICE event
organisation. Moreover, TCEB teamed up with the Yak
Lak Yim Project by PTT and public & private agencies
to support the design contest to promote sustainable
event organisation with the “Say No to Plastic” campaign
at Central Plaza Khon Kaen. It was aimed at raising
environmental awareness of plastic use reduction at
MICE events hosted nationwide and promoting new
products made of other materials in replacement of
plastic, as well as generating income and creating career
opportunity for communities. It also promoted the
local economy based on sustainability which has been
evolving into a community with environmental awareness.
As a major MICE City for driving the MICE industry
in the northeastern region, Khon Kaen has implemented
the policy on natural and environmental management

for sustainability in parallel with the development of
Smart City, which is supervised by a committee for
Smart Environment. Besides, it has run a campaign
for encouraging the use of renewable energy in every
dimension. This year, Khon Kaen is the first MICE City
running the “Zero Plastic Events” campaign which is
a part of strong determination that five MICE Cities;
Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai and Khon Kaen,
have expressed to raise participation among all sectors
in reducing plastic utensils & packages for catering and
other uses at MICE venues, as well as promoting local
food and use of local products. It’s is expected that
the plastic use and event organisation expenses will
be decreased by no less than 50% within 2020.
On 22 November 2019, the design contest to
promote sustainable event organisation with the
“Say No to Plastic” campaign was organised to
raise awareness of plastic use reduction for event
organisation by educating the locals on sustainable
management for energy & environment conservation,
along with enhancing people’s understanding of plastic
consumption and reduction through the design contest
of products made of local resources in replacement of
plastic. At the event, there were 10 teams from seven
provinces countrywide entering the final round. Only
three teams won the honourable prizes which were
the winner prize, the 1st runner-up prize and the 2nd
runner-up prize, while the rest received the honourable
mentions. All ten team also received the certificates,
and the total prize money was THB 100,000.
All products made of natural resources created
by the contestants widened new horizons of natural
material uses. They also responded to requirements of
the contest in terms of creativity, practical use, beauty
and meticulous crafts. Above all, the way they were
presented was interesting, from the local materials that
are easy to find, like dried banana leaves & unwanted
parts of a banana tree, bamboos, coconut shells,
tamarind timbers and dried areca sheaths to artistic
handicrafts including food containers, a dish, a bowl,
a coaster, a suitcase & a document file folder, a name
tag, and many more. Besides the attractive look and
practical use, these products enabled to add value to
natural materials in local community and consolidate
the country’s economy.
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ALL ABOUT MICE

ปักหมุด Co-working Space เชื่อมโยงทุกไลฟสไตล์
PINPOINT LOCATIONS OF CO-WORKING SPACES
SERVING NEW WORKING STYLES

DRAFT BOARD ใจกลางชิดลม
CO-DESIGN SPACE IN THE HEART
OF CHIDLOM

BAYACO ย่านเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต

CO-WORKING SPACE IN CBD OF PHUKET
Co-working Space ใจกลางย่านเศรษฐกิจเมืองภูเก็ต เปิดให้
บริการพื้นที่เพื่อแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ประชุมธุรกิจ
คุยงาน หรือขยายเครือข่ายทางธุรกิจ บนพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า
1,300 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่บริการเป็น 3 ส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ส�ำหรับแชร์โต๊ะท�ำงานร่วมกัน นั่งท�ำงานแบบส่วนตัว หรือ
จะเลือกนัง่ ท�ำงานได้ในพืน้ ทีก่ ว้าง ครบครันด้วยสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกทั้ง Wi-fi ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ และโปรเจ็กเตอร์
ตอบโจทย์ ก ารท� ำ งานคนรุ ่ น ใหม่ ทั้ ง ฟรี แ ลนซ์ สตาร์ ท อั พ
นักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติ ตอบโจทย์การใช้งานทีห่ ลาก
หลาย ห้องประชุมมีให้เลือกมากถึง 11 ขนาด สามารถจุคน
ได้ตงั้ แต่ 4 -120 คน และยังมีออฟฟิศส่วนตัวให้บริการส�ำหรับ
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่อยากมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง
Located in the central business district of Phuket,
BAYACO is a co-working space allowing everyone to
share new ideas and to join together for meeting and
business network expansion. Covering 1,300 sq.m., it
separates spaces into three sections, as a space for
working and sharing office desks together, a space
for working privately, and a spacious area, enabling
customers to choose any seats they want. BAYACO
is fully equipped with a comprehensive array of facilities including Wi-Fi, printers, scanners and projectors, enabling it to respond to precise needs of
freelancers, startups and Thai & foreign businessmen.
It also offers 11 sizes of meeting rooms which can
accommodate 4-120 people. Besides, it provides
rental services of private offices for new entrepreneurs who wish to have their own offices.
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ตอีสต์ (บ้านแอนด์บยี อนด์ ชัน้ 1) อ.เมือง จ.ภูเก็ต
Central Festival Phuket East (1st fl., Baan & Beyond),
Amphoe Mueang, Phuket

Co-design Space สถานที่ท�ำงานสุดฮิปเอาใจชาวฟรีแลนซ์
ช่วยรองรับการท�ำงานของเหล่าศิลปินสายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ช่างภาพ กราฟิค ดีไซเนอร์ หรือฟรีแลนซ์สายอืน่ ๆ แบ่งเป็นโซน
ทีน่ า่ สนใจ คือ Photo Studio สตูดโิ อส�ำหรับถ่ายภาพ ขนาด
6×8 เมตร ทัง้ ถ่ายภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว ห้องตัดต่อวิดโี อ
และห้อง Fabrication Studio ปริ้นงานคุณภาพด้วยระบบ
Digital Print และมีพื้นที่จัดอีเวนต์ ขนาด 30 คน หรืออีเวนต์
ใหญ่ขนาด 150 คน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเวิร์กชอปส�ำหรับ
งานคราฟท์ ที่คนรักงานคราฟท์รับรองต้องหลงรักห้องนี้
Draft Board is a hip co-design space exclusively for
freelance artists and designers, as well as photographers, graphic designers and other freelancers in the
artistic field. It consists of many zones, for example
a photo studio with 6x8 metres in size suitable for
photo & video shoots and video editing; a fabrication
studio equipped with a top-notch digital printing
machine for quality colour prints. Besides, it features
a meeting space for 30 people and a room for a big
event that can accommodate up to 150 participants.
It also reserves a room for organising a craft workshop
for those who are enthralled with crafts.
ชัน้ 12 A ตึกอรกานต์ ซ.ชิดลม กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS ชิดลม
ฝัง่ เดียวกับการไฟฟ้า เดินเข้าซอยด้านข้าง ประมาณ 3 นาที)
12A, Orakarn Building, Chidlom, Bangkok
(It is near BTS Chit Lom station and located on
the same side of MEA. It’s only three-minute walk)
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PUNSPACE จ.เชียงใหม่ สาขานิมมาน
CO-WORKING SPACE IN CHIANG MAI

Punsapce มีบรรยากาศการนั่งท�ำงานที่เงียบสงบและทันสมัย
สัมผัสกับธรรมชาติที่ร่มรื่นของเมืองเชียงใหม่ มีต้นไม้ใหญ่และ
สนามหญ้าด้านหน้าส�ำหรับพักผ่อนระหว่างท�ำงาน อีกทัง้ ยังใกล้
กับสิง่ อ�ำนวยความสะดวกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นร้านกาแฟ ร้าน
อาหาร ผับ บาร์ ธนาคาร และร้านสะดวกซื้อ เป็น Co-working
Space แห่งแรกในเชียงใหม่ เปิดให้บริการฟรี 24 ชัว่ โมงส�ำหรับ
สมาชิก มีพื้นที่ให้บริการ 2 ชั้น รองรับ 34 ที่นั่ง ห้องประชุม
ขนาด 8 คน ออฟฟิศส่วนตัวให้เช่า บริการห้องส�ำหรับการท�ำ
Video/Audio Conference และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอีก
มากมาย

JUMP SPACE แห่งแรกในจ.ขอนแก่น
FIRST CO-WORKING SPACE
IN KHON KAEN

ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นศูนย์รวมของสตาร์ทอัพ
ในภาคอี ส าน ด้ ว ยบรรยากาศเงี ย บสงบ เดิ น ทางสะดวก
ตอบโจทย์ทกุ ไลฟ์สไตล์ในการท�ำงานของคนรุน่ ใหม่ ให้บริการ
พื้นที่ท�ำงานออฟฟิศมืออาชีพเต็มรูปแบบมีโต๊ะท�ำงานหลาย
รูปแบบ มีพื้นที่ให้บริการหลากหลายห้องประชุม ตอบโจทย์
การประชุมกลุ่มย่อย น�ำเสนองาน เวิร์กชอป ห้องประชุม
3 ขนาด Training Room ห้องประชุมรูปแบบใหม่ วิวสระว่ายน�ำ้
ให้ความรูส้ กึ เป็นกันเอง สามารถเลือกใช้จดั ประชุมนอกสถานที่
และมีห้องเวิร์กชอป พื้นหญ้าสีเขียว รองรับทุกรูปแบบการ
ประชุม
Widely recognised as a hub of startups in Thailand’s
northeastern region, Jump Space offers fully furnished workspaces, especially a variety of office
desks that match to customers’ working styles. Jump
Space also features various sizes of meeting rooms
for meetings and workshops and a room accommodating 50-100 people, together with a meeting room
overlooking a swimming pool and a training room.
Moreover, customers can organise an outdoor meeting in a cosy ambience or host a meeting in a workshop room covering the floor with artificial grass that
can facilitate all scales of meetings.
อาคาร Metro Society หน้าคอนโด Metro บนถนนมิตรภาพ
Metro Society Building (in front of Metro Condo)
on Mittraphap Road

Punspace (Nimman branch), the first co-working space
in Chiang Mai that is open 24 hours a day for members,
allows everyone to experience modern and peaceful
workspaces surrounded by big trees and a shady front
yard for unwinding. The two-storey building of Punspace
offers different sizes of meeting rooms that can accommodate 8 people or approximately 34 people. It also
provides rental services of private offices and rooms for
video/audio conferences equipped with a wide range
of facilities. Moreover, Punspace is located near cafés,
restaurants, pubs, banks and many convenient stores.
สาขานิมมาน 14 ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
14 Sirimangkalajarn Lane 11, Muang, Chiang Mai 50200

WHAT’S NEXT
03

Bangkok Motorbike Festival
CentralWorld, Bangkok
15 - 19 January 2020

01 The 23rd East Asian

www.bangkokmotorbikefestival.com

Forum of Nursing Scholars
(EAFONS)
Lotus Hotel Pang Suan Kaew,
Chiang Mai
10 - 11 January 2020
www.eafons2020.com

Bangkok Design Week 2020

TCDC and Charoenkrung Neighbourhood
1 - 9 February 2020
www.bangkokdesignweek.com

22 nd Bangkok International
Symposium on HIV
Medicine 2020

02

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
15 - 17 January 2020
www.hivnat.org/bangkoksymposium

The Roads & Traffic Expo
Thailand 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
12 - 13 February 2020
www.terrapinn.com

05

17

Future Energy Asia 2020

06

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
12 - 14 February 2020
www.futureenergyasia.com

Routes Asia 2020

Chiang Mai International
Exhibition and Convention Centre
8 - 10 March 2020
www.routesonline.com

09

Thailand Coffee,
Tea & Drink 2020

07

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
27 February – 1 March 2020
www.thailandcoffee.net

VICTAM and Animal Health
and Nutrition Asia 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
24 - 26 March 2020
www.victamasia.com

CPhi South East Asia 2020

08

IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
4 - 6 March 2020
www.cphi.com/sea

10

MAR-APR

EVENT CALENDAR
MHE & PACK MAC 2020

Shanghai Fair 2020

IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center, Muang
Thong Thani
4 - 7 March 2020
www.mhe-exhibition.com

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
16 - 17 March 2020
www.sailofshanghai.com

Automation Expo 2020

54 th Thai Teaw Thai 2020

Nongnooch Pattaya
International Convention and
Exhibition (NICE), Chonburi
19 - 21 March 2020
www.automation-expo.asia

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
5 - 8 March 2020
www.thaiteawthaiplaza.com

F+L Week 2020

The Sukhothai Bangkok
10 - 13 March
www.flweek.fuelsandlubes.com

GRTE 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
11 - 13 March 2020
www.rubber-expo.com

Kolour in The Park 2020
Thai Wake Park, Pathum Thani
7 March 2020
www.kolourinthepark.com

Thailand Biggest Expo 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
7 - 15 March 2020
www.Thailandexhibition.com/

Thailand Franchise Expo

Westgate Hall, Central Plaza
Westgate, Bang Yai
12 - 13 March 2020
www.thaifranchisecenter.com

Thailand Coffee Fest 2020
IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
12 - 15 March 2020
www.thailandcoffeefest.org

Crafts Bangkok 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
19 - 22 March 2020
www.facebook.com/sacict

Micronutrients Froum 5th
Global Conference 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
23 - 27 March 2020
www.conference.
micronutrientforum.org

VIV Health &
Nutrition Asia 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
24 - 26 March 2020
www.vivhealthandnutrition.nl

Grapas Asia 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
24 - 26 March 2020
www.grapas-asia.com
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Telecoms World Asia 2020

Bangkok Convention Centre
@ CentralWorld
25 - 26 March 2020
www.terrapinn.com

The 48th National Book Fair
and 18th Bangkok International
Book Fair 2020
IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
25 March – 5 April 2020
www.pubat.or.th

International Education Fair

Amari Watergate Bangkok
2 April 2020
www.begin-expo.com/events/
international-education-fairbangkok-tha

The 11th National Conference
of Industrial Operations
Development 2020 (CIOD 2020)
Richmond Hotel, Nonthaburi
24 April 2020
www.ciod2020.org

The 41st Bangkok International
Motor Show 2020
IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
25 March – 5 April 2020
www.bangkok-motorshow.com

TAPA 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
2 - 5 April 2020
www.thailandautopartsfair.com

Shop & Sales’ 2020

Department of Export
Promotion (DEP), Bangkok
3 - 12 April 2020
Tel: 087-972-4199, 088-2542395
exhibition.pro@gmail.com

The 18th Annual EARCOS
Teachers’ Conference 2020
Shangri-La Hotel, Bangkok
26 - 28 March 2020
www.earcos.org/etc2020

Food Truck Expo 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
23 - 26 April 2020
www.thailandfoodtruckexpo.com

Architect’20 Expo

IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
28 April – 3 May 2020
www.asa.or.th/architectexpo

