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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กร 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าร่วมงานแสดง

เทคโนโลยี DLD Tel Aviv Innovation Festival 2019 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ Hatachana 
Complex กรุงเทลอาวีฟ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประเภทเทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับ international 
ของประเทศอิสราเอล จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกันยายนของแต่ละปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
16 – 19 กันยายน 2562 โดยมี international participants ประมาณ 4,000 ราย conference 
participants ประมาณ 8,000 ราย international delegations ประมาณ 190 ikp บริษัท startup 
จำนวนประมาณ 400 ราย และมี exhibitors จากประเทศอิสราเอลและต่างประเทศหลายแห่งได้เข้า
ร่วมงานดังกล่าว เช่น CODETE SENUTO VISUALITY ACIETY CONTEXTSPACE AIRBUS SOUKTEL 
HIBYE DHITECH PHARMAPRIME เป็นต้น 

ในภาพรวมของงาน DLD Tel Aviv Innovation Festival 2019 เป็นลักษณะ gathering 
events เพ่ือแสดงแนวโน้มเทคโนโลยี การออกคูหาของ Startup จากหลายประเทศ และมี accelerators 
เข้าร่วมออกคูหาด้วยเช่นกันจากทั้งในประเทศอิสราเอลและต่างประเทศ รวมทั้งมีกิจกรรมการสัมมนา
และ panel discussion ในหัวข้อต่างๆ เช่น Banking in the new era, When technology meets 
customers, Our life on the nets, Future trends in mobility industries, Accelerating the 
global startup nations เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากบริษัท
ขนาดใหญ่ เช่น Amazon, Google, Yahoo, Facebook, EMC, Microsoft, GM, Amdocs เป็นต้น และ
มี Startup Alley เป็นพื้นที่ท่ีให้ Startup ซึ่งมาออกบูธในงาน ได้มีโอกาสพบปะกับนักลงทุน (Investor)  
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3.1 บริษัท Sndustries Ltd. ได้มีการนำเข้าสินค้าข้าวจากประเทศไทยประมาณ    

  ต่างๆ และนอกจากงานในช่วงกลางวันแล้ว ในเวลากลางคืนบนถนน Rothschild Boulevard จะเป็น Open 
Exhibition เปิดให้คนทั่วไปเดินเข้ามาดูและรับฟัง presentation โดยบริษัท Startup และจะนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่างๆ มาแสดงเพื ่อหาโอกาสการระดมทุน เช่น robotics, A.I., 3 D printing, A.R., V.R.     
เป็นต้น  
3. สรปุผลการหารอื/เขา้พบ  

ในปี 2018 สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู ้แทนจากสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ซึ่งได้นำบริษัท OneChat ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เริ่มต้น หรือ startup ของไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันภายใต้โครงการ "SPARK (สปาร์ค)” ที่จัด
ขึ้นโดย สนช. และได้เดินทางมาศึกษาดูงานและพบปะเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศอิสราเอลใน
ง าน  DLD Tel Aviv Innovation Festival 2018 ด ั ง กล ่ า ว  โ ด ย  OneChat เ ป ็ นบ ร ิ ก า ร ด ้ า น 
Sales/Service/Support ที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องอยู่ในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
ร้านค้าทั่วไป ร้านขายออนไลน์ ร้านอาหาร โรงแรม ร้านกาแฟ อู่ซ่อมรถ เป็นต้น ซึ่งตอนนี้มีเพจในระบบ
มากกว่า 10,000 เพจแล้ว จากผู้ใช้งาน 2,000 คน ซึ่งรูปแบบการทำงานของระบบตอบแชทอัตโนมัติ 
OneChat  มีหน้าที ่ช ่วยตอบแชท สุ ่มหลากหลายคำตอบได้ไม ่จำกัดด้วย A. I. ระบบอัจฉริยะที่ มี

ความสามารถในการเรียนรู้ได้เอง พร้อมตอบเป็นภาพ หรือใส่
ข้อมูลความเห็นในภาพเพื่อสร้างสีสันและดึงดูดใจลูกค้า โดย
ทำงานร่วมกับ Facebook API  100% และจากสถิติของ 
Facebook Analytics Data พ บ ว ่ า ป ั จ จ ุ บ ั น  OneChat 
ให้บริการ ลูกค้าด้วยการตอบแชทอัตโนมัติวันละประมาณ 
230,000 - 250,000 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2019 นี้ ไม่
มีบริษัทจากประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั ้งนี ้ DLD 
Innovation Festival อาจถือได้ว ่าเป็นงานสำหรับบร ิษัท 
startup ได้มีโอกาสแสวงหา business partnerships รวมทั้ง
นักลงทุนทั้งจากในประเทศอิสราเอลและต่างประเทศเพื่อให้
การสนับสนุนด้านเงินลงทุนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จน
สามารถเข้าสู่กระบวนการ commercialize ได้ต่อไป 
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สำนักงานสง่เสริม การคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุเทลอาวฟี 
                                                       19 กนัยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               ฉบับท่ี 91 :  เดือนกนัยายน 2562 (16 – 20 กนัยายน 2562) 


