
จดัโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย
The Association of Thai Software Industry (ATSI)

Digital Business Transformation



สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทย หรือ The Association of 
Thai Software Industry (ATSI) เป็นสมาคมที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์
ไทย ทั้งในด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด 
รวมทั้งส่งเสริมการน าซอฟต์แวร์ไปใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการขับเคล่ือนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการบริการ
ให้แก่ธุรกิจต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวม
ของประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อการด าเนินธุรกจิในขณะนี้

ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกที่เป็นบริษัทซอฟต์แวรป์ระมาณ 
300 ราย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทสมาชิกฯ ได้
พัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในธุรกจิต่างๆ มีการใช้
งานจริง และได้รับการยอมรับในคุณภาพการใช้งานอย่าง
กว้างขวาง 

ผู้จัดงาน



 ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ีมุ่งเน้นให้เกิด
การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ

 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนา
โดยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย

วัตถุประสงค์



วันเวลา :

 3-4 พฤศจิกายน 2559 

 เวลา 10.00 -20.00 น.

สถานที่ :

 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 ศนูย์แสดงนิทรรศการ :- Ballroom & Hall A

 ห้องสัมมนา: - Meeting Room 2

วันเวลา
สถานที่



ท าไมต้องเป็น
TSF2016

 มหกรรมซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย
 การรวมตวัของ Startup  และบริษัทผู้พฒันา

ซอฟต์แวร์ระดบัหวักะทิของไทยกวา่ 300 ราย
 กลุม่เป้าหมายผู้ชมงาน SME กวา่ 5,000 บริษัท
 สมัมนาพิเศษจากผู้ เช่ียวชาญ
 การจบัคูธุ่รกิจระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขายซอฟต์แวร์

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย



80%

20%
ผู้บริหารและผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม

ผู้สนใจทัว่ไป

 การศึกษา

 การท่องเที่ยว

 โรงงานอุตสาหกรรม / ผู้ผลิตสินค้า

 ค้าปลีก และการจัดส่ง

 อาหาร และการเกษตร

 สุขภาพ

 Digital Marketing

 ธุรกิจทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย



 การแสดงโซลูชั่นซอฟต์แวร์ของสมาชิกสมาคมฯ โดยแบ่ง
ตามคลัสเตอร์ ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมใน
อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 กลุ่ม โดยจัดแสดงเป็นคลัส
เตอร์ (คลัสเตอร์ละ 8-10 บริษัท) ได้แก่ การศึกษา, การ
ท่องเที่ยว, โรงงานอุตสาหกรรม / ผู้ผลิตสินค้า, ค้าปลีกและ
การจัดส่ง, อาหารและการเกษตร, สุขภาพ, Digital 
Marketing และธุรกิจทั่วไป

 การออกบูธของผู้สนับสนุนโครงการ ทั้งในส่วนภาครัฐและ
เอกชนที่มีเป้าหมายให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยก้าวสู่
ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เปิดโอกาสให้ผู้ซ้ือ
ได้มาพบกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อการมีส่วนร่วมในเชงิธุรกจิทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต

 การเสวนาที่น่าสนใจส าหรับกลุม่ SME โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์และได้รับการยอมรับในวงการ

 Software Clinic มุมให้ค าปรึกษาการเลือกซอฟต์แวร์หรอื
ระบบที่เหมาะกับธุรกิจ และได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากทางสมาคมฯ

รูปแบบงาน



สัมมนา
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจ ารัส สวา่งสมทุร
ผู้อ านวยการใหญ่ 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พนัเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสวุรรณ
รองประธานกรรมการ
ส านกังาน กสทช.



วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ก าหนดการสัมมนา

** Please note: We reserve the right to replace the speakers or modify the schedule of this event at any time depending on the speakers availability at the time of event.

From To Session Topic Speaker

10.00 10.30 REGISTER

10.30 11.15 OPENING ประธานเปิดงาน โดยพลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง -

11.15 12.00 KEYNOTE
อิทธิพลของ 4G กบัการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจในยคุดิจิทลั 4.0

พนัเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลสิวุรรณ
รองประธานกรรมการ
ส านกังาน กสทช.

12.00 13.30 LUNCH

13.30 14.10 KEYNOTE TBC  (by SCB/Fintech)

14.10 14.50 KEYNOTE 7 ขัน้ตอนดิจิทลัมาร์เก็ตติง้สูค่วามส าเร็จ
คณุบริุนทร์  เกลด็มณี

Ready Planet

15.00 16.30
PANEL 

DISCUSSION

เสวนาเร่ือง “ERP : ตวัช่วยในการสร้างความแข็งแกร่งของ
ธุรกิจ กรณีศกึษาจากบริษัทชัน้น า”

ด าเนินรายการโดย 
ผอ. วาที พีระวรานพุงศ์ 

ผู้อ านวยการสว่นบริการสารสนเทศ 
ส านกับริหารยทุธศาสตร์ 
กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม



วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ก าหนดการสัมมนา

** Please note: We reserve the right to replace the speakers or modify the schedule of this event at any time depending on the speakers availability at the time of event.

From To Session Topic Speaker

10.00 10.30 REGISTER

10.30 11.15 KEYNOTE มมุมองสภาอตุสาหกรรมต่อการท าธุรกิจในยคุดิจิทลั
คณุจ ารัส สว่างสมทุร
ผู้อ านวยการใหญ่ 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

11.15 12.00 KEYNOTE TBC  (by SCB/Fintech)

12.00 13.30 LUNCH

13.30 14.10 KEYNOTE Sky Cash: ธุรกิจแบบเครือข่ายบนปลายนิว้คณุ
คณุสมมาศเสถียร เลศิวฒันกลู
บริษัทไฟเบอร์วนั จ ากดั (มหาชน)

14.10 14.50 KEYNOTE ROI กบัการลงทนุด้านซอฟต์แวร์
คณุเกรียงไกร สทุธินราธร

ATSI

15.00 16.30
PANEL 

DISCUSSION

เสวนาเร่ือง  “ติดปีกธุรกิจในยคุดิจิทลัด้วยซอฟต์แวร์ทรง
ประสทิธิภาพ กรณีศกึษาจากบริษัทชัน้น า”

ด าเนินรายการโดย 
คณุกมัปนาท นาคพราย 
พิธีกรรายการ SME Smart



Ball Room  

& Hall A :

THAILAND SOFTWARE FAIR 2016

FLOOR  PLAN
BALLROOM & HALL A



ส่ือประชาสัมพันธ์

Database  Marketing

EDM (SME Database)

- 50,000 Lists (5MB+)

- 2 times approaching

Time : October – November 2016

Social Media 

- Facebook

- Smart SME

- SME Thailand Magazine

- ชี้ช่องรวย
- ARiP Fan

- Commart

- Advertising

- Google Ads

- Facebook Ads

- SEO

- LinkedIn Banner



Time : October – November 2016

Advertising  and  Interview

ส่ือประชาสัมพันธ์



Standee 18 stations Token vending machine 18 stations / 75 Spots

MRT

Medias

จอ PID จ านวน 607 จอ (ในสถานีและขบวนรถไฟ)

Out Door Medias

25 Street 

LED

@ Siam

Time : October – November 2016 ส่ือประชาสัมพันธ์



เหตุผลท่ีควรร่วมเป็นผู้สนับสนุน
TSF 2016 ?

 สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กร หรือ
หน่วยงานในฐานะผู้ให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์
ฝีมือคนไทย

 เพิ่มโอกาสในการรับรู้แบรนด์สินค้าและบริการ
ของท่านต่อผู้บริโภคจ านวนมาก



Platinum  Package  

 Logo in all medias 
(Online/Social/Mass Media)

 Logo on Archway

 Logo on Backdrop

 Logo on Agenda

 Logo on MapGuide

 Logo on Software Clinic 
 Booth (area) 36 sqm.

 Seminar : Keynote

 Email Marketing – eDM จ านวน 
10,000 lists (1 Time)

500,000 บาท



Gold Package 

 Logo in all medias 
(Online/Social/Mass Media)

 Logo on Archway

 Logo on Backdrop

 Logo on Agenda

 Logo on MapGuide

 Logo on Software Clinic

 Booth (area)18 sqm.

 Seminar : PANEL DISCUSSION

 Email Marketing – eDM 5,000 
lists (1 time)

300,000 บาท



Silver Package 

 Logo in all medias 

(Online/Social/Mass Media)

 Logo on Archway

 Logo on Agenda

 Logo on MapGuide

 Logo on Software Clinic 

 Booth (area) 9 sqm.

150,000 บาท



 ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ปรึกษา

 นายจ ารัส สว่างสมุทร
ผู้อ านวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 รศ.ดร. ประสงค์  ปราณีตพลกรัง
อุปนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์




