
 

 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกประจ าเดือน กนัยายน 2564   
สมัยที ่ 39  คร้ังที ่ 5 

วนัพฤหัสบดีที ่ 23  กนัยายน  2564  เวลา 14.00-16.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม 

************************************************************************************ 

 
ประโยชน์จากการประชุมสมาชิก ประจ าเดือน  :  
1. สมาชิกสมาคมฯ ไดรั้บข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยอยา่งต่อเน่ือง 
2. พบปะสงัสรรค ์ระหวา่งเพ่ือนสมาชิก 
3. ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของท่าน 
4. สิทธิอ่ืนๆในการเขา้ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการ 

ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกประจ าเดือนกนัยายน 2564  สมัยที ่ 39  คร้ังที ่ 5    
เปิดประชุม เวลา 14.00-16.00 น. 

วาระการประชุม 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  

 Update ข่าวสารส าคญัดา้นการท่องเท่ียว 
วาระที ่2 
 

รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน สิงหาคม 2564 
วนัองัคารท่ี  24  สิงหาคม 2564  เวลา 09.00-11.00 น. ผา่นระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม 

วาระที ่3 
 

รายงานสถานภาพสมาชิก 
3.1  สถานภาพสมาชิกสมาคมฯประจ าเดือนกนัยายน 2564 
3.2  แนะน าสมาชิกใหม่จ  านวน  6  ราย   

วาระที ่4 น าเสนอผลติภัณฑ์ใหม่ ( New Product ) 
4.1 ชุดตรวจแบบรวดเร็ว (ATK) 
4.2 สวนนงนุช 

วาระที ่5 การเสวนาภาคการท่องเทีย่ว โดย การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
 คุณโสภณ  ตันตโยทยั ผู้อ านวยการส านักงานจาการ์ตา  

 Indonesian Market 
 คุณนงเยาว์  จิรันดร  ผู้อ านวยการส านักงานกวัลาลมัเปอร์ 

 Malaysian Market 
วาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ 

 



ประชมุสมาชิกประจําเดือน กนัยายน 2564

สมยัท่ี 39 ครัง้ท่ี 5

วนัพฤหสับดีท่ี  23 กนัยายน  2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ผา่นระบบออนไลน ์โปรแกรมซมู



วาระท่ี 1
เรือ่งท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ 



Update 

ขา่วสารสาํคญัดา้นการท่องเท่ียว



วาระท่ี 2
รบัรองรายงานการประชมุสมาชิก

ประจําเดือนสิงหาคม 2564

วนัองัคารท่ี  24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. 

ผ่านระบบออนไลน ์โปรแกรมซมู



 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน สิงหาคม 2564 
สมัยที่ 39 คร้ังที ่4 

วนัองัคารที ่ 24  สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM 
1. นายศิษฎิวชัร   ชีวรัตนพร  นายกสมาคมฯ 
2. นายสุรวชั อคัรวรมาศ  อุปนายกฯ 
3. นางพรทิพย ์  หิรัญเกตุ  อุปนายก 
4. นายสมชาย   ชมระกา  อุปนายก 
5. นายไพรัตน ์ ห่านศรีสุข  อุปนายกฯ 
6. นางสาวสุมาลี วอ่งเจริญกลุ อุปนายกฯ 
7. นายคงั อาย จอง  อุปนายกฯ 
8. นายอดิษฐ ์  ชยัรัตนานนท ์ เลขาธิการฯ 
9. นายวิชยั   สหสัสพล  เหรัญญิก 
10. นายมนตส์รรพ ์  หาญวงศ ์  ปฏิคม 
11. นายปรีชา จ าปี  นายทะเบียน 
12. นางสาวภิรมยรั์ตน์   อิศวพรชยั  ประชาสัมพนัธ ์
13. นายชินรัตน ์ ชินบุรี  กรรมการกลาง 
14. นายฟรองซวั   เกอร์โนลด ์ กรรมการกลาง 
15. นายทองอยู ่  สุภวิทยากรณ์ กรรมการกลาง 
16. นายชรินทร์   ฟามฟู่   กรรมการกลาง 
17. นายเชิดศกัด์ิ   ดาวแกว้  กรรมการกลาง 
18. นายอดิศร   ยงัศรียกุต ์  กรรมการกลาง 
19. นายก าแหง   ตนัก าแหง  กรรมการกลาง 
20. นายวรุต   กาญจนพฒันา กรรมการกลาง 
21. นายประคุณ   พรประภา  กรรมการกลาง 
22. นางสาวปัณพร   วงษจ์นัทร์เพญ็ กรรมการกลาง 
23. นางสาวณิชาภา   โรจนสุนทร กรรมการกลาง *** เข้าประชุมทีส่มาคมฯ *** 
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เร่ิมประชุมสมาชิกเวลา 09.00 น. 
วาระที ่ 1 1.1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ โดย คุณศิษฎวิชัร  ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ 

 ปัจจุบนัยอดผูติ้ดเช้ือโควิด-19 เร่ิมลดลง โดยวนัน้ีมีจ านวนผูติ้ดเช้ือใหม่ 17,765 คน 

 วนัน้ีสมาคมฯก็มีวาระพิเศษ เก่ียวกบัเร่ืองสินเช่ือส าหรับ SME จากผูแ้ทนธนาคารมา
แจง้ให้ทราบ และไดรั้บเกียรติจาก ผูอ้  านวยการ ททท.ส านักงานนิวยอร์ก มาอพัเดท
สถานการณ์การท่องเท่ียวของตลาดอเมริกาใหท่้านสมาชิกไดรั้บทราบ 

 1.2 คณะกรรมการรายงานกจิกรรมส าคญัๆให้ทราบดังนี ้

 คุณอดิษฐ์  ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการ ขอประชาสัมพนัธ์ให้ทราบ  
1. วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 จะเป็นการปิดหลกัสูตรของโครงการ Tourism Game  
Changers โดยเวลา 13.00 – 15.00 น.จะมีการบรรยายหวัขอ้ Sustainable Tourism และ
ต่อดว้ยการท า Business Networking โดยเชิญผูป้ระกอบการของแต่ละภูมิภาค มาร่วม
น าเสนอและออกแบบไอเดียในเร่ือง Responsible Tourism Product การซ้ือขาย สร้าง 
network พบปะแลกเปล่ียนไอเดียซ่ึงกนัและกนั 
 

2. ATTA ไดร่้วมกบั 5 สมาคมฯ ท าหนงัสือขอใหท่้านรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา จดัตั้งกองทุนฟ้ืนฟูภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยเบ้ืองตน้
ไดรั้บการอนุมติัจากทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัท่ี 8 พนัลา้นบาท จากเบ้ืองตน้ท่ีตั้ง
ไวจ้  านวน 1 หม่ืนลา้นบาท ส่ิงท่ีภาครัฐใหค้วามส าคญัคือ การท่องเท่ียวย ัง่ยนื และ การ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ภายใต ้concept เร่ือง BCG Tourism เป็นหลกั และต่อดว้ย
เร่ืองการท ามาตรฐาน คือ Travel Life Sustainable Tourism โดยร่วมกบัมูลนิธิ Travel 
Life และจะเชิญท่านสมาชิกท่ีสนใจท าตลาดยโุรป ตลาดอเมริกา เขา้มามีส่วนร่วมดว้ย 
 

3. โครงการ SHA Plus ท่ีภาครัฐก าลงัพยายามผลกัดนั ทั้งน้ี คาดวา่เดือนตุลาคม เป็น 
ต้นไป จะเร่ิมต้นการเปิดประเทศได้ โดยคณะกรรมการจะน าเสนอเร่ืองน้ีเขา้สู่ท่ี
ประชุมบอร์ดต่อไป 
 

4. ทางคณะกรรมการก าลงัวางแผนด าเนินการแนวทางเร่ืองการเปิดตลาดรองรับรถไฟ 
จีน-ลาว ท่ีจะเช่ือมโยงมาถึงประเทศไทย ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564 โดยท่านนายกฯได้
จดัตั้งคณะท างานไปศึกษาขอ้มูลเพื่อน ามาเผยแพร่ให้สมาชิกไดรั้บทราบ เพื่อโอกาส
ในการท าธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยมีคุณสมชาย ชมระกา อุปนายก เป็นหัวหน้า
คณะท างาน 

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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วาระที ่2   รับรองรายงานการประชุมสมาชิก เดือน กรกฎาคม 2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 
เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม 

 

  มติทีป่ระชุม รับรอง 
 

วาระที ่3 รายงานสถานภาพสมาชิกประจ าเดือนสิงหาคม 2564 โดยคุณอดิษฐ์  ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการ 
รายงานให้ทราบดังนี ้

 3.1 สรุปสถานภาพสมาชิก ณ วนัที ่20 สิงหาคม 2564 ดังนี ้

 สมาชิกสามญั จ านวน 1,180 ราย 
 สมาชิกสมทบ จ านวน    417 ราย 
 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ จ  านวน  5 ราย 
 รวม 1,602 ราย 

 3.2 รายงานสมาชิกใหม่ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 มีจ านวนทั้งส้ิน 6 รายดังนี ้
1.บริษัท นิว เซาท์ ทราเวล จ ากดั NEW SOUTH TRAVEL CO.,LTD. สมาชิกเลขท่ี 04802 
สมาชิกสามญัประเภท INBOUND ตลาดญ่ีปุ่น และ สแกนดิเนเวยี โดยมีนางสาวจรัส
ลกัษณ์  พนิตมนตรี เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 191/4  หมู่ท่ี 8 ต าบล
ศรีสุนทร  อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 83110 เบอร์โทรศพัท ์087-380-9311 แฟกซ์ - E-mail : 
phuket@newsouthtravel.co.th Website : - 

 

2.บริษัท อะโกรว์ ทัวร์ จ ากดั A GROW TOUR CO.,LTD.  (WORABURI AYUTTHAYA 
RESORT & SPA) สมาชิกเลขท่ี 04803 สมาชิกสมทบ ประเภทท่ีพกั โดยมีนายณฐัวชัร์  
นาคาพงษ ์เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 11 ต าบลกะมงั อ าเภอ
พระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 เบอร์โทรศพัท ์035-249-600 แฟกซ ์–  
E-mail : ados-pattaya@woraburi.com Website : www.woraburi.com/woraburiayutthaya 
 

3.บริษัท อะโกรว์ ทัวร์ จ ากดั A GROW TOUR CO.,LTD.  (AYOTHAYA RIVERSIDE 
HOTEL) สมาชิกเลขท่ี 04804 สมาชิกสมทบประเภทท่ีพกั โดยมีนายณฐัวชัร์  นาคาพงษ ์
เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่สาขาท่ี 00001 เลขท่ี 91/1  หมู่ 10  ต าบลกะมงั อ าเภอ
พระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 เบอร์โทรศพัท ์035-243-139, 090-
969-9231 แฟกซ ์- E-mail : ados-pattaya@woraburi.com Website : 
www.ayothayariversidehotel.com 
 

4.บริษัท ภคนันท์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั PAKANAN DEVELOPMENT CO.,LTD.  
(WORABURI SUKHUMVIT HOTEL & RESORT) สมาชิกเลขท่ี 04805 สมาชิกสมทบ

http://www.woraburi.com/woraburiayutthaya
http://www.ayothayariversidehotel.com/
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ประเภทท่ีพกั โดยมีคุณอญัญพร  สวา่งวงศเ์สรี เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่สาขาท่ี 00001 
เลขท่ี 128/1  ซอยสุขมุวิท 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์
โทรศพัท ์0-2656-7029 แฟกซ ์- E-mail : ados-pattaya@woraburi.com Website : 
www.woraburi.com/woraburisukhumvit  
 

5.บริษัท พ.ีเอ.แอล. เรสซิเดนซ์ จ ากดั P.A.L. RESIDENT CO.,LTD.  (WORABURI 
PATTAYA RESORT & SPA) สมาชิกเลขท่ี 04806 สมาชิกสมทบประเภทท่ีพกั โดยมีนาย
ณฐัวชัร์  นาคาพงษ ์เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 237/45 หมู่ 9 ต าบล
หนองปรือ อ าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี  20150 เบอร์โทรศพัท ์038-933-500 แฟกซ ์- E-
mail : ados-pattaya@woraburi.com Website : www.woraburi.com/woraburipattaya 
 

6.บริษัท พ.ีซี.วาย. เรสซิเดนซ์ จ ากดั P.C.Y. RESIDENT CO.,LTD. (SAWASDEE SIAM 
HOTEL) สมาชิกเลขท่ี 04807 สมาชิกสมทบประเภทท่ีพกั โดยมีนายพีรชาติ  ยกุตานนท ์เป็น
กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 524/26  หมู่ 10  ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง  
จงัหวดัชลบุรี 20150 เบอร์โทรศพัท ์038-048-321 แฟกซ ์- E-mail : ados-pattaya@woraburi.com 
Website : www.sawasdeehotels.com/pattaya/siam_sawasdee_pattayacity 

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

วาระที ่ 4 การบรรยาย “สินเช่ือส าหรับผู้ประกอบการ SMEs” โดยตัวแทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) คุณชาตรี  เวทสรณสุธี ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ผู้รับผดิชอบสายงานสาขา 2 และ คุณประกอบ  อ า่ปลอด  ผู้อ านวยการภาค 

  

 คุณอดิษฐ์  ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการ รายงานให้ทราบเบ้ืองต้น สมาคมฯไดน้ าเสนอโครงการฯ 
น้ีข้ึนมา โดยมีคุณสุมาลี  ว่องเจริญกุล คุณวิชยั  สหัสสพล และ คุณปรีชา  จ าปี  รับมอบหมาย
จากท่านนายกสมาคมฯแต่งตั้ง 3 ท่านน้ีเป็นคณะท างาน 
 คุณประกอบ  อ า่ปลอด  ผู้อ านวยการภาค รายงานให้ทราบ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จดัตั้งเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการ SME ภายใตก้ระทรวงการคลงัและอุตสาหกรรม ซ่ึงให้บริการดา้นสินเช่ือท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐในอตัราดอกเบ้ียพิเศษ ไดแ้ก่ 

1. โครงการ LEL ช่วยเหลือภาคธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 
2. โครงการ Extra Cash 

http://www.woraburi.com/woraburisukhumvit
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3. โครงการสินเช่ือฟ้ืนฟู (ไดรั้บนโยบายมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย) ช่วยเหลือ
ลูกคา้รายเดิม และ ลูกคา้รายใหม่ท่ีไม่เคยไดรั้บสินเช่ือ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564  

ส่วนโครงการทีธ่นาคารจัดตั้งขึน้มาเอง ได้แก่ 
1. สินเช่ือเพื่อรีไฟแนนซ์ 
2. สินเช่ือเพื่อเป็นสภาพคล่อง เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
3. สินเช่ือเพื่อลงทุน ตกแต่ง หรือซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่อน ามาใชป้ระกอบธุรกิจ 
4. โครงการท่ีไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั เช่น สินเช่ือมาตรการ แฟคตอร่ิง 

โครงการสินเช่ือของหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ ได้แก่ 
1. สินเช่ือเสริมพลงัสร้างอนาคต SME ไทย (กองทุนประชารัฐ) 
2. สินเช่ือสนบัสนุน SMEs รายยอ่ย ระยะท่ี 2 (สสว.) 

ส าหรับโครงการท่ีตอบโจทยด์า้นการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ สินเช่ือรายเล็ก Extra Cash และ 
LEL เน่ืองจากผูป้ระกอบการท่ีไม่มีท่ีดินหรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสามารถขอยื่นกูไ้ด ้โดยใช ้
บสย.ค ้าประกนั 
สินเช่ือรายเลก็ Extra Cash ส าหรับผูป้ระกอบวิสาหกิจขนาดยอ่มท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคล, ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน, ไม่เป็น NPL ณ วนัยืน่ขอกู ้

 ใหว้งเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ลา้นบาท 
 อตัราดอกเบ้ีย 3% ใน 2 ปีแรก 
 ปลอดช าระคืนเงินตน้สูงสุด 12 เดือน ไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 ระยะเวลากูย้มืสูงสุดไม่เกิน 5 ปี 
 มีค่าธรรมเนียมเร่ิมตน้ 2% ของวงเงินท่ีอนุมติั 

สินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ( Local Economy Loan หรือ LEL )  ระยะที่ 4 ส าหรับ
นิติบุคคล เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือส ารองค่าใชจ่้าย 

 วงเงินกู ้ส าหรับบุคคลธรรมดา สูงสุด 2 ลา้นบาท หากไม่เป็น NPL สูงสุด 5 แสน
บาท 

 วงเงินกู ้ส าหรับบุคคลธรรมดาท่ีจด VAT และ นิติบุคคล สูงสุด 5 ลา้นบาท หากไม่
เป็น NPL สูงสุด 1 ลา้นบาท 

 อตัราดอกเบ้ีย บุคคลธรรมดา และ บุคคลธรรมดาจด VAT ปีท่ี 1 – 3 อยูท่ี่ 4.875% 
ต่อปี กรณี นิติบุคคล ปีท่ี 1 – 3 อยูท่ี่ 2.875% ต่อปี 

 ระยะเวลากูย้มืสูงสุดไม่เกิน 7 ปี 
 มีค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการท่ี 2.5% และ 1.5% ของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 
 ใช ้บสย.ค ้าประกนั 
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สินเช่ือฟ้ืนฟู เพ่ือเติมทุน สภาพคล่องและฟ้ืนฟูธุรกจิ โดยเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 กูไ้ดท้ั้งลูกคา้เดิม และ ลูกคา้ใหม่ 
 กรณีลูกคา้เดิม ตอ้งมีวงเงินสินเช่ือกบั ธพว.ไม่เกิน 500 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 28 ก.พ.64 
 กรณีลูกคา้ใหม่ ตอ้งไม่มีวงเงินสินเช่ือกบั ธพว.และสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 28 

ก.พ.64 
 กรณีลูกคา้เดิม จะไดรั้บวงเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเช่ือท่ีมีอยู ่
 กรณีลูกคา้ใหม่ จะไดรั้บวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
 อตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ 2% ใน 2 ปีแรก (ปลอดดอกเบ้ีย 6 เดือนแรก โดยรัฐบาลชดเชย

ใหต้ลอด 5 ปีแรก เฉล่ียไม่เกิน 5% ) 
 ระยะเวลากูสู้งสุดไม่เกิน 7 ปี 
 ใช ้บสย.ค ้าประกนั 
 ธพว.ยกเวน้ค่าธรรมเนียมทุกประเภท 

มีข่าวดีขยายกลุ่มเป้าหมายธุรกิจท่องเท่ียวและท่ีเก่ียวขอ้ง เพิ่มกลุ่มพื้นท่ีจงัหวดัสีแดงเขม้ คือ 
โครงการสนบัสนุน SMEs รายยอ่ย ดอกเบ้ียพิเศษ 1% ต่อปี ผอ่นนานสูงสุด 7 ปี ปลอดช าระ
หน้ีเงินตน้ 12 เดือน  กรณีบุคคลธรรมดา วงเงินกูสู้งสุด 300,000 บาท กรณีนิติบุคคล วงเงินกู้
ไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งน้ี สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมไดท่ี้ลิงก ์
https://coreportal.smebank.co.th/intent2_form.php 
 คุณชาตรี  เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผดิชอบสายงานสาขา 2 รายงาน 

ให้ทราบเพิม่เติม ทางโครงการฯ ไดรั้บเงินสนบัสนุนงบประมาณการปล่อยสินเช่ืออยูจ่  านวน
ทั้งส้ิน 1,200 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารไดป้รับปรุงกระบวนการและวิธีการ พร้อมหาเงินทุนเพื่อมา
สนบัสนุนผูป้ระกอบการ โดยขอแนะน าสินเช่ือของ สสว.เป็นหลกั สินเช่ือท่ีมีประโยชน์มาก
ท่ีสุด คือ สินเช่ือส่งเสริมสนบัสนุน SME รายยอ่ย ซ่ึงมาช่วงท่ีภูเกต็ก าลงัเปิดโครงการ ภูเกต็
แซนดบ์อ็กซ ์ทั้งน้ี หากสมาชิกท่านใดสนใจ ใหรี้บยืน่ได ้โดยสินเช่ือรายเลก็ Extra Cash มี
ก าหนดปิดรับการยืน่กูถึ้งส้ินเดือนน้ีเท่านั้น แต่ส าหรับโครงการสินเช่ือ LEL ยงัคงเปิดรับสมคัร
ไดอ้ยูจ่นกวา่วงเงินจะส้ินสุด 

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
วาระที ่ 5 การเสวนาภาคการท่องเที่ยว จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลาดอเมริกาและแคนาดา 

โดย คุณสันติ  แสวงเจริญ  ผู้อ านวยการส านักงานิวยอร์ก 
 ด้านตลาดอเมริกา 

https://coreportal.smebank.co.th/intent2_form.php
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 Covid-19 update in each country 
o ภาพรวมส่วนใหญ่ของอเมริกา ตั้งแต่เร่ิมมีการฉีดวคัซีน สถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจ

ในปี 2021 ค่อนขา้งดีข้ึน โดย GDP อยูท่ี่ 6.5% อตัราการว่างงานอยูท่ี่ 5.9% ถือว่า
ไม่มาก 

o ตวัเลขผูติ้ดเช้ือปัจจุบนั 7 วนัเฉล่ียอยูท่ี่ 1.5 แสนคนต่อวนั ซ่ึงยงัน่าเป็นห่วง 
o ในแคลิฟอร์เนีย มีผูติ้ดเช้ือจ านวน 4.3 ลา้น รองลงมา คือ ฟลอริดา ซ่ึงอยูใ่น 5 รัฐ

หลกัๆของการติดเช้ือสูงสุด 
o ช่วงหน่ึงของอเมริกา ภาครัฐมีนโยบายผลกัดนัให้ประชาชนรีบไปฉีดวคัซีน โดย

แจกเงิน 100 เหรียญ เพื่อจูงใจใหป้ระชาชนออกไปรับการฉีดวคัซีน ส่วนคนท่ีฉีด
วคัซีนแลว้ สามารถไปแลกอาหาร ใชเ้ป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน ซ่ึงในแคลิฟอร์เนีย ก็
ใหสิ้ทธ์ิลุน้รางวลัลอ็ตตาร่ีดว้ย 

 Vaccine update 
o อตัราการฉีดวคัซีนในอเมริกาครบโดส 2 เขม็ อยูท่ี่ 56% หรือ 170 ลา้นคน ส าหรับ

เขม็แรกอยู่ท่ี 60% จากประชากรจ านวนทั้งหมด 333 ลา้นคน ฉีดไปแลว้ 50 กว่า
ลา้นคน 

o วคัซีนท่ีเป็นอนัดบั 1 ของอเมริกา คือ Pfizer รองลงมาคือ Moderna และ Johnson 
& Johnson 

o ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกคนตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน หรือตอ้งไดรั้บการตรวจ 
RT-PCR ทุกคร้ัง 

o ประเทศอเมริกา มีการตรวจโควิดฟรี และ ฉีดวคัซีนใหฟ้รีทั้งหมด มีการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการ SME ทุกภาคส่วน ตามท่ีสมควร 

 Tourism Trend: Domestic, EU and Inter-Continental 
o ปัจจุบนั CDC สาธารณสุขในอเมริกา เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 ไดมี้การประกาศ 
7 ประเทศอยูใ่นกลุ่มระวงัสูงสุด โดยมีประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ย แต่ยงัข้ึนอยูก่บั
ความอิสระของความเป็นอเมริกนัชนอยู ่คือ ยงัมีความตั้งใจไปเท่ียว ตวัเลขจริงดูจาก 
COE ถือวา่ยงัไม่ลดมาก  
o ปัจจุบนัประเทศท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในการท่องเท่ียวก่อนเกิดโควดิ-
19 คือ เมก็ซิโก แคนาดา หลงัเกิดโควดิ จะเปล่ียนมาแถวแคริบเบียนส่วน long-hual 
คือ มลัดีฟส์ อนัดบั 1 คือ sea sand sun เป็นหลกั 

 Phuket Sandbox Feedback 
o ขอ้มูลอพัเดทวนัท่ี 22 สิงหาคม อเมริกาเขา้ภูเกต็จ านวน 24,000 คนต่อวนัแลว้ 
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o ขอ้คิดเห็นต่อภูเกต็แซนดบ์อ็กซ์ – อเมริกาค่อนขา้งต่ืนเตน้ แต่ยงัติดขดัเร่ือง 
Protocol การขอ COE และตวัเลขผูติ้ดเช้ือของไทย และตอ้งการจุดหมายปลายทางท่ี
เนน้แบบ fully opened โดยส่วนใหญ่จะมีแต่ tour operator ท่ีเนน้เสนอขายแบบท่ีมี
การ Quarantine  
o ทาง ททท.พยายามโฟกสัการรับรู้เฉพาะ Re-opened เฉพาะภูเกต็ก่อน 

 Future Tourism Trend  for Thailand 
o B2C Channel เป็นท่ีนิยมสูงสุด กลุ่มเทรนดต่์างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัว เติบโตข้ึน
มาก รองลงมาคือ Isolationist Travel กลุ่มเพื่อนเฉพาะท่ีรู้จกักนั กลุ่ม Incentivized 
Travel (การจูงใจดว้ยโปรโมชัน่ เช่น ฟรีประกนัภยั เป็นตน้) กลุ่ม Romance Travel 
(ฮนันีมูน) Luxury และ Wellness Travel 
o เนน้การไปเท่ียวท่ีไม่มีการกกัตวัเลย หากไดรั้บวคัซีนครบ 2 เขม็แลว้ 
o สายการบิน การ์ตา เป็นท่ีนิยมสูงสุด EVA Air Singapore Emirates อีก 3 สายการ
บินท่ีจะไปเมืองไทย คือ TG อิสราเอล และ ตุรกีส ไฟลท์ทูภูเกต็ 
o นกัท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีเขา้ภูเกต็ อนัดบั 1 คือ อเมริกา 2.องักฤษ 3.อิสราเอล 
o หลงัจากพกั 14 วนั จุดหมาย 5 อนัดบัสูงสุดท่ีเดินทางหลงัจากพกักกัตวั 14 วนัแลว้ 
ไดแ้ก่ 1.กรุงเทพ 2.สุราษฎร์ธานี (สมุย) 3.ประจวบคีรีขนัธ์ 4.ชลบุรี 5.พงังา 
o อเมริกา ยงัไม่มีการลอ็คดาวน์ เพียงแต่เพิ่มมาตรการมากข้ึนเท่านั้น 
o อเมริกา ในท่ีสวนสาธารณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใส่หนา้กากอนามยัแลว้ แต่หากเขา้ไป
ในท่ีแออดั หรือใชร้ะบบขนส่ง เช่น รถไฟ ยงัตอ้งใส่หนา้กาก 

 Travel Sentiment – เร่ืองความเช่ือมัน่ยงัข้ึนอยูก่บัวคัซีน ยงัมีความตอ้งการออกไป
เท่ียว สนุกสนาน อยากใชจ่้าย แต่รายไดล้ดลง     

 ประเด็นปัจจุบันทีไ่ด้รับความสนใจสูง คือ เร่ืองอฟักานิสถาน รองลงมา คือ การฉีด
วคัซีนบูสเตอร์เขม็ท่ี 3  และสปัดาห์ท่ีผา่นมา นกัเรียนในรัฐฟลอริดา มีการติดเช้ือ
มากกวา่ 1 หม่ืนคน 

ด้านตลาดแคนาดา 

 Covid-19 update in each country 
o ภาพรวม GDP ในปี 2021 อยู่ท่ี 6.7% ปัจจุบนัเร่ิมมีการคลายล็อคดาวน์ การใชจ่้าย
ช่วงปิดประเทศ อยูท่ี่ 3% มีการใชเ้งินของรัฐบาลเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีประชาชน
ยงัเสียภาษีเท่าเดิม การกลบัสู่ภาวะปกติ ยงัไม่มีความชดัเจนแน่นอน ข้ึนอยูก่บัภาครัฐ 
o ยงัมีการใส่หนา้กากอนามยัอยู ่วคัซีนพาสปอร์ต คาดวา่จะเร่ิมใชเ้ร็วๆน้ี การเดินทาง
ท่ีเป็นเรือส าราญ อนุญาตเฉพาะผูท่ี้ฉีดวคัซีนแลว้เท่านั้น ปัจจุบนัยงัพบไวรัสเดลตา้ 
o แคนาดา outbound ตวัเลขลดลง ภาพรวมอยูท่ี่ประมาณ 97%  
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 Vaccine update 
o แคนาดา – มีการฉีดวคัซีนครบโดสแลว้ 73% และฉีดเขม็แรกไปแลว้จ านวน 80%
โดยเร่ิมผอ่นคลายช่วงตน้เดือนกรกฎาคม และมีการฉีดวคัซีนแบบผสมไปจ านวน 3.8 
ลา้นคน 

 Travel Trends 38% มีแผนการเดินทางในอีก 1-3 เดือนขา้งหน้า อีก 79% อาจจะ
เดินทางขา้มประเทศท่ีเปิดรับผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนแลว้ ภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

 Trends – Volume ส าหรับภูเก็ตเพิ่มข้ึนถึง 120% การ booking ท่ีมีความยืดหยุ่น 
ปัจจุบนัสายการบินท่ีบินตรงเขา้ภูเก็ตจากแคนาดา มี 4 สายการบินหลกั ไดแ้ก่ Qatar 
Air Canada Cathay Pacific 

 Key Takeaways ไดแ้ก่ Competition increasing, การลดความตอ้งการนักท่องเท่ียวท่ี
ฉีดวคัซีนครบโดส, ตน้ทุนการตรวจแบบ PCR, เร่ืองงบประมาณในการเดินทางไป
ประเทศไทย, ประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีตอ้งการเดินทางไปเท่ียวในปี 2022  

 Domestic ของแคนาดา อนัดบั 1 คือ เมก็ซิโก 
 ททท.แคนาดา – จะมีการท า Trade ภูเกต็ ประมาณวนัท่ี 28-30 สิงหาคมน้ี แบบ Virtual 

Trade เฉพาะภูเกต็ 
 

วาระที ่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 คุณณิชาภา  โรจนสุนทร กรรมการกลาง แจ้งให้ทราบ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 จะเป็น
วนัปิดหลกัสูตรของโครงการ Tourism Game Changers โดยเวลา 13.00 – 15.00 น. จะเปิด 
public รับฟังการบรรยายภาคต่อของ Sustainable Tourism – The need is clear and so now is 
the way forward การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ จากทางเลือกสู่ทางรอดโดย คุณนิธิ  สืบพงษ์
สังข ์และช่วงเวลา 15.00 – 16.00 น. มีการท า Business Networking จึงขอเชิญท่านสมาชิกทุก
ท่านเขา้ร่วมดว้ย 

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

************************************************************************************** 
ปิดการประชุม เวลา 11.00 น. 
นางสาวกลุสตรี  ข่มอาวธุ   จดบนัทึกการประชุม 
นางสาวนภาวรรณ  บุญพวง  ตรวจทานการประชุม 



วาระท่ี 3

สรปุสถานภาพ

สมาชิก



วาระท่ี 3
สรปุสถานภาพสมาชิก ณ เดือนกนัยายน 25643.1

แนะนําสมาชิกใหม ่3.2



วาระท่ี 3.1
สรปุสถานภาพ

สมาชิก

ณ เดือนกนัยายน 2564



สมาชิก สามญั ราย
สมทบ

กิตติมศกัด์ิ

รวม

ราย

ราย

1,181

422

5

1,608 ราย

ณ  วนัท่ี  22 กนัยายน 2564

รายงานสถานะสมาชิกภาพของสมาคมฯ    

สมาชิกสมาคมฯ ในกรงุเทพมหานคร

สามญั ราย

สมทบ ราย

909

223



สมาชิกสมาคมฯ ในภาคกลาง (ไมร่วม กทม.)

สามญั ราย

สมทบ ราย

90

39

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคเหนือ

สามญั ราย

สมทบ ราย

50

11



สามญั ราย

สมทบ ราย

3

3

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคตะวนัออก

สามญั ราย

สมทบ ราย

51

59

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ



สมาชิกสมาคมฯ ในภาคใต้

สามญั ราย

สมทบ ราย

72

59

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคตะวนัตก

สามญั

สมทบ

6

28

ราย

ราย



วาระท่ี 3.2
แนะนําสมาชิกใหม ่



สมาชิกใหมป่ระจําเดือนกนัยายน 2564

สามญั 1 ราย

สมทบ 5 ราย

รวม 6 ราย
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1. บริษทั สยาม ดเีอ็มซี จาํกดั

SIAM DMC CO.,LTD.

โดยม ี คณุภาริณี วิจิตโรทยั

(MISS PARINEE  VIJITROTAI)

กรรมการผูจ้ดัการ

โทร. 081-710-1771 แฟกซ.์  -

สมาชิกสามญั ประเภท  INBOUND ตลาด  อินเดยี

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจนําเท่ียวเลขท่ี  14/03330     



สมาชิกใหมป่ระจําเดือนกนัยายน 2564

2. บริษทั ทรานส์ ไอสแ์ลนด ์ทราเวล จาํกดั

TRANS ISLAND TRAVEL CO.,LTD.  

โดยม ี คณุรชัน ี วรธงไชย 

(MRS. RATCHANEE  WORATHONGCHAI)

กรรมการผูจ้ดัการ

โทร. 077-422-738 แฟกซ.์  -

สมาชิกสมทบ  ประเภท  ท่องเท่ียวภายในประเทศ



สมาชิกใหมป่ระจําเดือนกนัยายน 2564

3. บริษทั สยาม ซีเพลน จาํกดั

SIAM SEAPLANE CO.,LTD.  

โดยม ี คณุวรกญัญา  สิริพิเดช 

(MISS WORAKANYA  SIRIPIDEJ)

กรรมการ

โทร. 0-2666-4969 แฟกซ.์ -

สมาชิกสมทบ  ประเภท  บริการเคร่ืองบินทะเล
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4. บริษทั แกรบรมูส์ จาํกดั

GRABROOMS CO.,LTD.

โดยม ี คณุอฐัพร  เศวตพิกลุ 

(MISS ATTAPORN  SWETPIKUL)

กรรมการ

โทร. 083-076-3988, 084-465-4540 แฟกซ.์  -

สมาชิกสมทบ  ประเภท  ระบบออนไลน์
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5. หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศิริมงคลฟู้ด 999

SIRIMONGKOLFOOD 999 LTD.,PART.  

โดยม ี คณุนนัทนธ์นษร  กรดุสขุ

(MISS NANTHANASORN  KRUDSUK)

กรรมการ

โทร. 062-804-0888 แฟกซ.์  -

สมาชิกสมทบ  ประเภท  รา้นอาหาร
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6. บริษทั นงนชุพทัยาการเ์ดน้ ดไีซน ์จาํกดั

NONGNUCH PATTAYA GARDEN DESIGN CO.,LTD.  

โดยม ี คณุกมัพล ตนัสจัจา

(MR. KAMPON TANSACHA)

กรรมการผูจ้ดัการ

โทร. 038-238-061-3, 081-919-2153 แฟกซ.์  038-238-160

สมาชิกสมทบ  ประเภท  สถานท่ีท่องเท่ียว



วาระท่ี 4
นําเสนอผลิตภณัฑใ์หม ่

( New Product )



วาระท่ี 4.1

ชดุตรวจแบบรวดเรว็ (ATK)



น ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยโดย บริษัท เอชไอพี โกลบอล จ ำกัด ผู้ประกอบกำรและน ำเข้ำเคร่ืองมือทำงกำรแพทยโ์ดยถกูตอ้งตำมกฎหมำย

SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit
colloidal  gold  method

แบบตรวจหาแอนติเจนดว้ยตนเอง 
(COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)

ชุดตรวจสอบผู้ติดเช้ือโควิด19 แบบเร่งด่วน
ตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง
ตรวจง่าย อ่านผลได้ภายใน 15 นาที
ชุดตรวจได้รับรองมาตรฐานจาก อย.



น าเขา้และจดัจ าหนา่ยโดย บรษัิท เอชไอพี โกลบอล จ ากดั ผูป้ระกอบการและน าเขา้เครือ่งมือทางการแพทย์โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย
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HIP Medical equipment
บริษัท เอชไอพี โกลบอล จ ำกัด
ไดด้  าเนินนโยบายในการน าเขา้และจดัจ าหน่ายอปุกรณท์างดา้นการแพทย ์โดยผูเ้ช่ียวชาญไดผ้่านมาตฐานการรบัรองจาก
กระทรวงสาธารณสขุ (อย.) เพ่ือใหโ้รงพยาบาล หน่วยงานหรือองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนมีทางเลือกในการจดัสรรอุปกรณ์
ในรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้อปุกรณท์างดา้นการแพทยท่ี์มีการใชง้านในช่วงเวลาเกิดการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ19 และแบบ
ตรวจหาแอนตเิจนดว้ยตนเอง ชนิดตรวจโควดิแบบปกตแิละทัง้ชนิดตรวจโควดิไดเ้รว็

HIP SECURITY GROUP 20th ANNIVERSARY
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ลงนาม MOU ระหว่าง บรษัิท เอชไอพี โกลบอล จ ากดั และ สมาคมภตัตาคารไทย
บรษัิท เอชไอพี โกลบอล จ ากดั จบัมือ สมาพนัธเ์อสเอ็มอีไทย 
จดัหาชดุตรวจโควิด-19 ช่วย SME ทั่วไทย
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Phuket Sandbox
รฐับาลไทยเปิดประเทศไทยอีกครัง้โดยไม่มี
กำรกักตัว ตามแผน "ภูเกต็แซนด์
บอ็กซ์ (Phuket Sandbox)" 
ซึง่มีจงัหวดัภเูก็ตท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกั
ของไทยเป็นพืน้ท่ีน ารอ่งแห่งแรกในการ
ตอ้นรบันักเดนิทำงจำกต่ำงประเทศ
ทีฉี่ดวัคซนีป้องกันโควิด-19 ครบโดส
แล้ว และแสดงผลตรวจไม่พบเชือ้โควิด-19 
เขา้มาท่องเท่ียว

"ศบค." เตรียมความพรอ้มรบั ฤดูกาลทอ่งเทีย่ว "High 
season" 
ช่วงไตรมาส 4 ของปี เตรียมพจิารณา 3 แนวทาง พืน้ที ่
มาตรการควบคมุ 
และขีดความสามารถในการรกัษาหากพบผูต้ดิเชือ้ เร่ิม
ทดสอบระยะ 
1 เดอืน ต.ค. นี ้
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HIP SECURITY GROUP
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สะดวก รวดเรว็ ราคาไม่แพง ท าใหส้ามารถแยกผูท่ี้สงสยัติดเชือ้โควิด-19
ออกจากผูท่ี้ไม่ติดเชือ้ไดอ้ย่างรวดเรว็

ตรวจง่าย อ่านผลได้ภายใน 15 
นาที
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www.hip.co.th

ได้รับรองจำกโรงงำนผู้ผลติทีม่สีิทธิในกำรน ำเข้ำ
และจัดจ ำหน่ำย 

เป็นรำยเดยีวในประเทศไทย

ในอนาคตเตรยีมแผนตัง้โรงงานในประเทศไทย
ภายใตแ้บรนด์ HIPBIOTECH
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ผ่านมาตรฐานตามระเบียบกฎหมายไทย
T 6400159  HOME USE T 6400160  PROFESSIONAL USE

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเขา้เครื่องมือแพทย ์เลขท่ี กท. สน. 192/2563
ประเมินประสิทธิภาพชดุตรวจแอนติเจนของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จากตวัอย่างทาง
คลีนิค

ผูว้ิจยัโครงการ หอ้งปฏิบตัิการไวรสัวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา  ผุท้รงคณุวฒุิสาขา
โรคติดเชือ้                 

ภาควิชาอายุรศาสตร ์  คณะแพทยศ์าสตร ์  โรงพยาบาลรามาธิบดกีาร

ประเมินชุดตรวจและน า้ยาทีเ่กีย่วข้องกับการวินิจฉัยเชือ้ SARS-CoV-2 (เชือ้ก่อ

โรค COVID-19)  โดยสภาเทคนิคการแพทย์
ใบรบัรองการประเมิน องคก์ารอาหารและยา เลขท่ี  T 6400159  HOME USE
ใบรบัรองการประเมิน องคก์ารอาหารและยา เลขท่ี  T 6400160  PROFESSIONAL USE
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ระบบแบบฟอรม์เก็บประวตัิ การรบัการตรวจคดักรอง covid 19  โดยใชช้ดุตรวจ antigen Test 
ของทาง HIPBiotech เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการแสดงประวตัิการตรวจ
ของบคุคล การจดัเก็บขอ้มลูของผูต้รวจ การใชง้านในหน่วยงานและองคก์ร

ใชไ้ดท้ัง้หน่วยงานและองคก์ร เพ่ือตรวจสอบพนกังานได้แสดงหลกัฐานการตรวจ เก็บประวตัิ ขอ้มลู และผลยอ้นหลงั

SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal gold method)

ระบบเก็บประวัตกิำรตรวจ Covid 19 
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เก็บขอ้มลู บคุคลทั่วไป

สามารถกรอกประวตัิและขอ้มลู
เพ่ือเก็บประวตัิการตรวจ

และผลการตรวจเพ่ือเป็นขอ้มลู
เพ่ือเก็บประวตัิและแสดงต่อ

เจา้หนา้ท่ี

ระบบเก็บประวตัิการตรวจ Covid 19 

เก็บขอ้มลูส าหรบัหน่วยงานและองคก์ร

สามารถกรอกประวตัิและขอ้มลู
เพ่ือเก็บประวตัิการตรวจ

และผลการตรวจเพ่ือเป็นขอ้มลู
เพ่ือเก็บประวตัิและแสดงต่อ
เจา้หนา้ท่ี และในหน่วยงาน
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูพนกังาน
ทกุคนเพ่ือตรวจสอบและท า

ประวตัิได้

โรงงำนอุตสำหกรรม หน่วยงำนรำชกำร พนักงำน

โรงแรม หำ้งสรรพสินค้ำ

กำรตรวจคัดกรองเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว
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SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit

เก็บขอ้มลูส าหรบัองคก์ร

แสดงผลขอ้มลูและประวตัิ
ผูต้รวจไดท้ัง้หมด
สามารถดกูารตัง้ค่า
แยกกลุ่มผูต้รวจได้

พรอ้มสามารถสรุปเป็นขอ้มลู
PDF และ EXCEL

ระบบเก็บประวตัิการตรวจ Covid 19 
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เขา้ระบบผ่าน Link สามารถตรวจสอบและแสดงขอ้มลูไดท้กุท่ี

สามารถบนัทกึผลการตรวจ
เพิ่มเติมได้

สามารถเรยีกดปูระวตัิ
ทกุการตรวจได้

ระบบเก็บประวตัิการตรวจ Covid 19 

SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit

สามารถแสดง และ Download เอกสาร Report ได้
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HIP Antigen Kit Reference

กระทรวงสาธารณสขุส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวงแรงงาน

เพียงส่วนหนึ่งในองคก์รและหน่วยงาน

โรงพยาบาลรามค าแหง โรงพยาบาลสขุมุวิท โรงพยาบาลพญาไทย โรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลผิวหนงัอโศก บรษัิท เคเจ ฟารม์าซี จ ากดั

บรษัิท โปรฟาสซโิน จ ากดั บรษัิท ซรููฮะ จ ากดั รา้นขายยากรุงเทพบรษัิท ดรกัเซริฟ์ จ ากดั SIAM PHARTECH

ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครพนมโรงพยาบาลนาแก

สนง.สำธำรณสุข
จ.มุกดำหำร
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HIP Antigen Kit Reference

เพียงส่วนหนึ่งในองคก์รและหน่วยงาน

อมตะชลบรุี อมตะระยอง นิคมอตุสาหกรรมจีน-ไทย ฉงจั่ว นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ

กลุ่ม บรษัิท ทีโอเอ เพน้ท ์ประเทศไทย
CP Group WHA Group

Watson Boots

บรษัิท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน)

เขตอตุสาหกรรมนวนคร
ปทุมธำนี , โครำช

โรงงำนน ้ำตำลอุดร
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HIP Antigen Kit Reference

เพียงส่วนหนึ่งในองคก์รและหน่วยงาน

ททบ.5 (ช่อง 5)หอการคา้ไทยจีน มลูลนิธิปอเต็กตึง้

สมาคมผูป้ระกอบการ
ระบบรกัษาความปลอดภยัไทย

สมาคมนกัธุรกิจยคุใหมไ่ทย-จีน

สมาคมเอไอโอที ไทย-สากล บรษัิท ขนส่ง จ ากดั กรรมาธิการการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค

เรอืนจ ากลางจงัหวดันครสวรรค์

ธนาคารกลางจีน
(Bank of China)

ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ

กทม.

อบต.บา้นใหม่สมาคมภตัตาคาร Khao Yai Tourism
Association

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสมาคมไทยไอโอที
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เพียงส่วนหนึ่งในองคก์รและหน่วยงาน

บรษัิท นิว หนานหยาง
คอนสตรคัชั่น จ ากดั

วริิยะประกนัภยั โรงแรม เอฟเวอร์กรีน สำทร

โรงงำนมิตซูบิชิบริษทั ชำร์ป ไทย จ ำกดั
กระทิงแดง

เครอืสหพฒัน์โอสถสภำ

บรษัิท เอเจ แอดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) hiview

บรษัิท ยิบอินซอย จ ากดั องักฤษตรางูมูลนิธิพุทธรักษำ

BIG CATS SOLUTION

สภาอตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit

HIP Antigen Kit Reference

เพียงส่วนหนึ่งในองคก์รและหน่วยงาน

DONG YUN PLATE-MAKING
(THAILAND)CO.,LTD

China express (thailand) Co. Ltd บรษัิท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จ  ากดั Bergsoe Metals Co., Ltd bitmain technologies Co.,ltd บรษัิท โหย่งหลงิ 2013 จ ากดั

บรษัิท ไชน่า เรลเวย ์นมัเบอร ์10
(ประเทศไทย) จ ากดั

บรษัิท วีไอควิ กรุ๊ป จ ากดั บรษัิท ฟินิกซ ์ดสิทรบิิวเตอร ์จ ากดั
XIAO XIANG CHEMICAL

INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD

Conch Building Materials

(Thailand) Co.,Ltd.

ASIA STAINLESS STEEL CO.,LTD.

บรษัิท เอส.พี.รไีฟนเ์นอรี ่จ  ากดั บรษัิท ยนิูคาบิเนต อินดสัทร ีจ  ากดั บรษัิท คอฟโคไ่บโอเคมิคอล
(ประเทศไทย) จ ากดั

บรษัิท เจ เอส วาย ลาเทก็ข์ โปรดกัส์
(ไทยแลนด)์ จ ากดั

Thai Kyoto Packaging
Product Co.,Ltd

บรษัิท เหยี่ยนหยาง (ประเทศไทย) จ  ากดั.
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SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit

HIP Antigen Kit Reference

เพียงส่วนหนึ่งในองคก์รและหน่วยงาน

Sino-Thai Communications

Group Co., Ltd.

Broadway Precision

(Thailand) Co., Ltd.
Nantai Industrial Co.,Ltd. Magnolia Home Furnishing

(Thailand) Co.,Ltd
THAI-HONG KONG TRADE

ASSOCIATION

Wide Faith Foods Co., Ltd. บรษัิท ออลซีซั่นส์ พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั zhongfu(bangkok)Co.,ltd. Haier Electrical Appliances
(Thailand) Co., Ltd. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

บรษัิท รสิแลนด ์(ประเทศไทย) จ ากดั
บรษัิท ไชน่า สเตท คอนสตรคัชั่น
เอนยิเนียริ่ง(ประเทศไทย)จ ากดั

Thai-China Flavours and

Fragrances Industry Co., Ltd บรษัิท โตเซน อินดสัเตรียล จ ากดั DBN Health
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SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit

HIP Antigen Kit Reference

เพียงส่วนหนึ่งในองคก์รและหน่วยงาน

บรษัิทเหย่าคนุ แมชชินเนอรี่ จ  ากดับรษัิท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคลิ (ประเทศไทย) จ ากดั MONKEY KING FOOD CO., LTD. บรษัิท มิน้ท ์ออโตโมบิล พารท์ (ประเทศไทย) จ ากดั บรษัิท บญุถาวรเซรามิค จ  ากดั

บรษัิท ล็อกซเลย่์ จ  ากดั TCL Electronics (Thailand) Co., Ltd. Sinotrans & CSC (Thailand) Co., Ltd Prinx chengshan tire (Thailand) Co.,ltd. บรษัิท โกลเดิน้ซี ซงักิ(ไทยแลนด)์จ ากดั

LUENCHEONG DISPENSING PUMP บรษัิท แซดทีอี (ไทยแลนด)์ จ ากดั MLOPTIC (THAILAND) CO.,LTD
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SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit

HIP Antigen Kit Reference

เพียงส่วนหนึ่งในองคก์รและหน่วยงาน

บรษัิท เกรท วอลล์ มอเตอร ์เซลส์
(ประเทศไทย) จ ากดั ส  านกังานใหญ่

MD Consumer Appliances

(Thailand) Co., Ltd. 

Holley Group Electric

(Thailand)Co.,Ltd

บรษัิท เก๊ตโกลว์ มีเดีย จ ากดั China Railway Construction

(SoutheastAsia) Co.,Ltd.

SAIC MOTOR - CP Co.,Ltd COSCO shipping line
(Thailand) CO.,LTD.

TI Fluid Systems LLIT (THAILAND) Co., Ltd. NK MEDICAL INSTRUMENT CENTER

สขุสยามธนาคารออมสนิ บรษัิท ผืนฟา้ จ  ากดับรษัิท มรูาคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จ ากดั
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SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit

HIP Antigen Kit Reference

เพียงส่วนหนึ่งในองคก์รและหน่วยงาน
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SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit

HIP Antigen Kit Reference

เพียงส่วนหนึ่งในองคก์รและหน่วยงาน

บรษัิท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย) จ  ากดั



SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit

HIP Antigen Kit Reference

แคนาดา เซาทแ์อฟรกิา

กาตา้ร ์

จีน จาไมกา ปานามา

เม็กซโิก โบลิเวีย รสัเซีย ยโุรป ฝรั่งเศส อิสราเอล

โปแลนด ์ ฮ่องกง 

ตองกา

แอลจีเรยี อซุเบกิสถาน

ญ่ีปุ่ น

โอมาน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย กมัพชูา พม่า

ไทย

จดัจ าหน่ายในแต่ละประเทศDistributed in each country

จัดจ ำหน่ำยและเป็นทีย่อมรับทั่วโลก
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คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์จ่อพิจารณาปลดล็อกขายATK ในรา้นทั่วไป

ช่วยใหรู้ผ้ลเรว็ เขา้ระบบการรกัษาไดเ้รว็ และช่วยควบคมุโรคไดเ้รว็ แต่ไม่ไดช้่วยปอ้งกนัโรค 
มาตรการส าคญัคือ การปอ้งกนัตนเองสงูสดุตลอดเวลา"
ส าหรบักำรจ ำหน่ำยชุดตรวจ ATK ขณะนีม้ีในร้ำนยำทั่วไป 
โดยวันที ่22 ก.ย.นี ้คณะกรรมกำรเคร่ืองมือแพทยจ์ะมีกำรประชุมและพจิำรณำเร่ือง

กำรจ ำหน่ำย คำดว่ำสิน้เดอืนกันยำยนจะประกำศให ้จ ำหน่ำยได้ทั่วไป 
แต่ไม่ควรซือ้ทำงออนไลนเ์พรำะอำจไม่ได้มำตรฐำน



น าเขา้และจดัจ าหนา่ยโดย บรษัิท เอชไอพี โกลบอล จ ากดั ผูป้ระกอบการและน าเขา้เครือ่งมือทางการแพทย์โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย

Scan QR Code VDO เพ่ือชมคลิปวิดีโอ 
ขัน้ตอนการใชง้าน

ยินดีใหค้  าปรกึษาเพ่ือใหเ้ราสามารถผ่านวิกฤตนีไ้ปดว้ยกนั  ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจไปพรอ้มกนัอย่างเรว็ท่ีสดุ
ดว้ยมาตรฐานการใชช้ดุตรวจคดักรอง SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit  colloidal  gold  
method
เพ่ือคน้หาผูต้ิดเชือ้ใหเ้รว็ท่ีสดุ  น าผูส้มัผสัใกลช้ิดในครอบครวั บา้นพกัอาศยั  ในท่ีท างาน สถาน
ประกอบการมาตรวจใหม้ากและเรว็ท่ีสดุ  สามารถใหย้ารกัษาไดท้นัทีปอ้งกนัการป่วยหนกัและ
เสียชีวิต
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สวนนงนชุ
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การเสวนาภาคการท่องเท่ียว 

โดย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

 คุณโสภณ  ตนัตโยทยั ผู้อาํนวยการสํานักงานจาการ์ตา

• Indonesian Market
 คุณนงเยาว์  จรัินดร  ผู้อาํนวยการสํานักงานกวัลาลมัเปอร์

• Malaysian Market





Indonesia
Market Performance  & Situation Update

1

ATTA-TAT Webinar: Sep 23, 2021



Jakarta

Surabaya

Medan

Bandung

Makassar
Palembang

Indonesia

⚫ Population(2020): 273.5  Million
⚫ Urban Population(2020): 56.6 %
⚫ Passport Holder:  15 Million
⚫ Outbound(2019):             12.760 Million (+7.31%)

Capital

Major cities

Manado
Balikpapan

Denpasar

Economic Overview     2019               2020
⚫ GDP growth rate            5.02%            - 2.1%
⚫ Unemployment rate       3.62%             4.11%
⚫ Inflation rate                  2.82%             2.07%

2
https://www.statista.com/statistics/320129/unemployment-rate-in-indonesia/

https://www.adb.org/news/indonesia-economy-return-growth-2021-adbhttps://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population
https://knoema.com/atlas/Indonesia/Urban-population

https://www.statista.com/statistics/320129/unemployment-rate-in-indonesia/
https://www.adb.org/news/indonesia-economy-return-growth-2021-adb
https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population
https://knoema.com/atlas/Indonesia/Urban-population


Top 15 of INDONESIA Outbound Departure by Destination 2017 - 2019

Source of Data: Euro Monitor as of April 13, 2020 3



4



Source/ Credit: PEAR ANDERSON, Indonesian Outbound Travel Profile, October 2019 5



6https://blog.staah.com/featured/staah-reveals-the-top-online-channels-for-2020

https://blog.staah.com/featured/staah-reveals-the-top-online-channels-for-2020
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No. of  Indonesian Tourist arrivals to Thailand

2019 2018

2017

Number of Tourist

2017        594,060     + 6.37 %

2018        644,479     + 8.49 %

2019       706,908      + 9.69 %

Tourism Revenue (Unit: Million BHT.)

2017        18,489.23      + 10.33 %

2018        17,368.72      - 6.06 %

2019    18,333.62      +  5.56 %

Frequency of Visit 

First                            37.47 %

Revisit                        62.53 %

Ave. Length of stay 5.68 days

Group Tour  

29.42 %

FIT

70.58%

School

Holiday

School

Holiday
Lebaran

7



Jakarta

Surabaya

Medan

Bandung

Makassar
Palembang

Indonesia Tourist by Origin 2018

Capital

Major cities

Manado
Balikpapan

Denpasar

8
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http://mdgrprp.tat.or.th/Reports/report/TAT/Report/Domestic/RPTMapByNatQ?PNat=154&PYear=2562&PQuarterFrom=Q1&
PQuarterTo=Q4&rs:embed=true

http://mdgrprp.tat.or.th/Reports/report/TAT/Report/Domestic/RPTMapByNatQ?PNat=154&PYear=2562&PQuarterFrom=Q1&PQuarterTo=Q4&rs:embed=true


Chiang Mai

Samui

Phuket DIRECT  FLIGHTS  INDONESIA  TO  THAILAND

1
1



No. Airlines Route Frequency
Seats

Capacity per Flight 2020 Monthly Yearly

1 CGK-BKK 2 x Daily 264 (24B+240Eco) 7,920 95,040

DPS-BKK Daily
299 (36B+263Eco)

389 (14F+50B+325Eco)
8,970
11,670

107,640
140,040

2 CGK-BKK
KNO-BKK
DPS-DMK
DPS-BKK

3 x Daily
Daily

4 x Weekly
2 x Daily

180 (42B+138Eco)
180 (42B+138Eco)
180 (42B+138Eco)
180 (42B+138Eco)

16,200
5,400
2,880
10,800

194,400
64,800
34,560
129,600

3

CGK-BKK 2 x Daily 162 (12B+150Eco) 9,720 116,640

4 CGK-BKK
DPS-BKK

2 x Daily
Daily

215
215

12,900
6,450

154,800
77,400

5

(Start 2020)

CGK-BKK Daily 180 5,400 64,800

data based on end of 2019 98,310 1,179,720

ACCESSIBILITY Direct Flight Capacity (2020)

12



Chiang Mai

Surat Thani

Phuket INDIRECT  FLIGHTS  INDONESIA  TO  THAILAND
Krabi

Hat Yai

Hua Hin
Utapao

Samui

1
3



Chiang Mai

Samui

Phuket INDIRECT  FLIGHTS  INDONESIA  TO  THAILAND

1
4



Airlines Route Freq / day 

CGK - SIN 3

SIN - BKK 6

CGK - SIN 4

SIN - BKK 4

CGK - KUL 7

KUL - BKK 6

CGK - KUL

1

KUL - BKK

CGK / SUB / BDO / DPS / KNO - KUL More than 5 

BTJ / BPN / JOG / LOP / UPG / PLM / SRG / SOC -
KUL Less than 5 

KUL - BKK 11

KUL - HKT 6

KUL - CNX 1

Airlines Route 
Frequency / 
day 

DPS / SUB - BWN 1

CGK - BWN 

2

BWN - BKK

BDO /JOG / KNO / SUB / DPS - SIN
1 (not daily, min 
3 times) 

SRG / UPG / MDC  - SIN 1

SUB & DPS - SIN 1

CGK - SIN 6

SIN - BKK / HKT 6

SIN - USM 2

SIN - CNX 1

ACCESSIBILITY

Indirect Flight

15
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Indonesia’s capital city of  Jakarta, as of  

September 20, 2021, as many as 

10,242,670 people have 

received their first 

vaccination, while 7,422,545 people 

have received their second vaccination.



19

Indonesia Travel Restrictions

▪ The Indonesia government does not 

prohibit its citizens from traveling 

abroad

▪ Some countries temporarily ban 

Indonesian tourists

▪ Indonesia has been classified as a high-

risk country by the Ministry of  Public 

Health of  Thailand
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Bali may reopen to foreigners from 

select countries in October
[ Japan, Singapore, New Zealand, and South Korea]

Batam
Reopening of  travel to and from Singapore on 

October 26, 2021 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/20/batam-to-test-covid-19-handling-with-border-
reopening-regional-elections.html

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-might-reopen-to-tourists-from-some-
countries-in-october-minister

https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/20/batam-to-test-covid-19-handling-with-border-reopening-regional-elections.html
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-might-reopen-to-tourists-from-some-countries-in-october-minister


Information on Certificate of Entry (COE) and Visa

2.1 For Non-Thai nationals who are spouses, parents, or children of Thai nationals (Non-O visa)

2.2 For Non-Thai nationals who have certificate of residence or have been permitted to take up residency in Thailand, including their spouses 
or children (already hold valid visa)

2.3 For Non-Thai nationals who have work permits or have been granted permission to work in Thailand (Non-IB, Non-B visa), including their 
spouses or children (Non-O visa)

2.4 For Non-Thai nationals who are students of educational establishments in Thailand approved by Thai authorities (Non-ED visa), including 
their parents or guardians (Non-O visa)

2.5 For Non-Thai nationals in need of medical treatment in Thailand, except for treatment of COVID-19, including their 
accompanying persons (not exceeding 3 immediate family members as accompanying people) (Non-O visa)

2.6 For Non-Thai nationals who apply for Non-Immigrant Visa “O-A visa” or “O-X visa” (long stay)

2.7 For Non-Thai nationals entering Thailand to conduct business meeting, or have invested at least THB 3,000,000 (Non-B visa single entry)

2.8 For Non-Thai nationals entering Thailand for tourism purposes (Tourist visa single entry -TR)

2.9 For Non-Thai nationals at least 50 years of age entering Thailand as retirees (Non-O visa single entry)

22



Flights from Indonesia to Thailand 
as of Sep 15, 2021

Jakarta - Bangkok
GA866 9:35-13:10   
Every Thursday 

Jakarta – Don Muang   3 flights daily

23

Jakarta - Bangkok
TG434  13:05-16:35   
Every  Wednesday 

Denpasar – Don Muang 4 flights/ week
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Tourism Authority of  Thailand, Jakarta Office

Email: tatjak@tat.or.th
25

mailto:tatjak@tat.or.th


MALAYSIA 
MARKET 
UPDATE
Our ways of making
Tha ila nd  s ta y in  
Ma la ys ia ns’ top  of 
mind s



FIT - 65%
GIT - 35%

Chinese  - 55%
Malay - 35%
Others - 10%

Average Stay 4.96 
days

B$ 28,729 per TRIP
B$ 5,506.80 per DAY

By Air 40%
By Land 60%

Profiling 
Malaysian Visitors
The percentage of Malaysian popula tion 
and their travel behaviours.

Male  - 44.27%
Female  - 55.73%

Frequency of Visit
FIRST VISIT - 30.70%
RE-VISIT - 69.30%



Top 10 
Dest inat ions

Ma la ys ia n’s  Fa vorit e  2019

Thailand ranked a  top of Malaysian’s favorite  
dest ina t ions in SEA.

Thailand Indonesia China Singapore Vietnam Taiwan Japan Korea Hong Kong Austra lia

5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

0 



Top 5 
Dest inat ions 
in Thailand 
for 
Malaysians

• Songkhla
• Ba ngkok
• Kra b i
• Phuke t
• Chia ng Ma i



ConnectivityDirect Flights to 9 
Cities
Average Direct Flight
331 Flights/ week
47 Daily (Before Covid-19) 

8 Land Border Checkpoints
• Wang Prachan, Satun
• Padang Besar, Satun
• Sadao Danok, Songkhla
• Ban Prakop, Songkhla

• Betong, Yala
• Bukete, Narathiwat
• Sg. Golok, Narathiwat
• Tak Bai, Narathiwat



Co vid -19 Sit u a t io n  in  Ma la ys ia



Towards Herd Immunity in Malaysia
Malaysia targeting 80% of its 32 mill ion population



On 21 September 2021, Health 
Minister Khairy Jamaluddin said that 
Malaysia has reached the 80 per cent 
fully vaccinated rate among its adult 
population.



4 Phases of NRP have been 
implemented in Malaysia to 

differentiate  the stages of state  in 
combatting the Covid-19 and the 

recovery of the economy.

Ma la ys ia  Na t iona l 
Re cove ry Pla n  (NRP)

PHASE 1
JOHOR, KEDAH

PHASE 2
PENANG, PERAK, 

KELANTAN, PAHANG, 
SABAH,KL, PUTRAJAYA, 

SELANGOR, MELAKA

PHASE 3
PERLIS, SARAWAK,
NEGRI SEMBILAN, 

TERENGGANU

PHASE 4
LABUAN



POSITIVE OPPORTUNITIES

•Eager to Travel. 
•Tha iland’s  “Sandbox” Reopen ing  Des tina tions

•Pre fe r Short Hau l de s tina tion  ie . 2-3 hours  

•Eas y acces s ib ility – Fligh t & Drive . Able  to  ca te r good  c rowds

•Cus tomer: Gen  X&Y, Re tirees , FIT & Se lf Drive .  

•Ma lays ia  is  familia r with  and  love  Tha iland . Des tina tions  with  va rie tie s  o f 

a c tivitie s

POSITIVE OPPORTUNITIES

•Food, local experiences, Massage  & Shopping are  
Asians’ favourite things – eager to spend money

•Opportunity fo r “Bes t Dea ls ”

•Offer “New” Des tina tion  & Ac tivities . Unique  experience .

•GIT is  s econdary “Popularity & Confiden t”

•Soft Adven ture  – Cyc ling , vis iting  iconic  temple  & a ttrac tion .

P riva te  s ec tor – Ac tive  Marke ting  . Work with  TAT.



Drive  & Fun in Thailand

Small group, FIT, 8-10 cars

Segmenta t ion

Categorized such as Luxury, 
Sports, ASEAN Connectivity, 
and e tc

Encourage  more  FIT

Encourage  more  FIT to book  
via  OTA, Airlines

Priorit ized Target

Revisit  tourists (Millenia ls, 
Family, and Silver Age). Silver 
Age group has time and money 
to spend, demands of 
spending time with family and 
friends

Online  Thailand 
promotional dea ls

To promote  Thailand deals 
through TAT-KL online  
media  channels

Keeping the  tourists  
de lighted

ACTION PLANS FOR MALAYSIA MARKET

Make Thailand stay on Top of 
mind of Malaysian tourists.



MARKETING 
FOR 
MALAYSIA & 
BRUNEI
TAT KL marketing for Malaysia & Brunei

Industry Updates Regularly - Agents, Medias, and 
Consumers

Socia l Media  Campaign - Thailand Updates, 
Promotions , and Contests

Consumer Travel Fairs & Promotions and, B2B 
Roadshows

FAM Trips - Medias, Travel Agents, and Event  
Organizers

PR and brand awareness on TV, Radio, Socia l 
Medias

Market ing Segmentat ion - Luxury, Gastronomy, 
Sports, Wellness, and MICE



Amazing Thailand Reopening

Collaboration with the Royal Thai 
Consulate-General in Penang to 

promoting the reopening of  Thailand

Virtua l Wedding Fest iva l
TAT KL participates in Virtual Wedding 

Festival Malaysia 2021 promoting 
Thailand as wedding and honeymoon 

destination

Wellness With Thai Odyssey 
Malaysia

TAT KL organized the virtual massage 
and spa workshop to invited guests 

through Zoom Webinar

TAT KL Activities & Campaigns
The collaborations with TAT partners



Wellness With Thai Odyssey 
Malaysia

TAT KL organized the virtual massage 
and spa workshop to invited guests 

through Zoom Webinar

TAT KL Activities & Campaigns
The collaborations with TAT partners



Buy Now 
Travel Later



Webinar 
Thailand Reopening: 
Charming Chiang Mai

14 Se p  2021
212 Pa rt icip a n t s
8  Tha ila nd  Tra ve l Age nt s



Amazing 
Thailand 
Reopening

17-19 Se p  2021
In  co lla b ora t ion  wit h  t he  Roya l Tha i 
Consula t e -Ge ne ra l in  Pe na ng



Sales Campaign with ICE Holidays
August & September

Joint Promotion with 
Sky Park (Subang Airport)

April-September



Sales 
Campaign 

With Expedia  
Malaysia

September 2021



September 2021

Golf 
Promot ion  
Ca mp a ign



Tourism 
Trend 
Domest ic

Langkawi tourism bubble launched on September 16 and 
recorded around 2000-3000 arrivals the first day

Ma la ys ia ns  show gre a t  d e s ire  t o  
t ra ve l a ga in .



Tourism 
Trend 
Internat ional

FIT, travel by themselves, booking via OTAs, less crowded 
place, private travels, travel in new normal.

Young travelers will become Digital Nomad.

Ma la ys ia ns  will t ra ve l wit h  fr ie nd s  & 
fa milie s  in  sma ll group



Phuket  
Sandbox 

Feedback
- A lot of Malaysians inquired about the sandbox.

-Malaysian government is still not allowing leisure travels.

- Malaysia also is not listed in allowed countries yet



THANK 
YOU
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เรือ่งอ่ืนๆ
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