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Message 
From the Chairman
สารจากประธานกรรมการ
สสปน.

Throughout	 2019,	 the	 world’s	 economic	 communities	 faced	 a	 volatile	
situation	caused	by	the	international	trade	war	which	began	in	2018	and	
expanded	throughout	the	world,	including	East	Asia,	Southeast	Asia,	South	
Asia,	Europe,	North	and	South	America.	The	volatile	 situation	also	had	a	
detrimental	effect	on	the	MICE	industry,	which	is	dependent	on	a	vibrant	
economy	and	business	travellers.

In	Thailand,	TCEB	adjusted	its	strategies	for	operations	in	fiscal	year	2019	
in	 response	 to	 the	 uncertainty	 of	 the	 world’s	 economic	 situation.	 These	
strategies	 focused	on	 three	main	approaches,	which	were:	1)	 to	promote	
the organisation of MICE events in order to generate income and boost the 
country’s economy by providing support to the private sector in hosting 
MICE	events,	attracting	events	to	be	organised	in	Thailand	and	endorsing	
MICE	event	organisation	in	accordance	with	the	country’s	economic	policy;	
2)	 to	 promote	 innovations	 and	 raise	 standards	 in	 the	 MICE	 industry	 to	
enhance	 its	 competitiveness;	 and	 3)	 to	 distribute	wealth	 and	 knowledge	
from	MICE	event	organisation	to	the	country’s	regional	areas.

As	a	result	of	TCEB’s	operations	in	accordance	with	these	strategies,	the	report	
conducted	by	Excellent	Business	Management	Co.,	Ltd.	–	an	 independent	
research	agency	-	revealed	that	total	earnings	from	MICE	event	organisation	
in	Thailand	were	THB	280,500	million,	resulting	in	a	MICE	contribution	of	
THB	277,600	million	to	the	country’s	economy	or	1.65%	of	GDP.	
 

In	addition,	the	MICE	industry	generated	revenue	from	taxes	of	approximately	
THB	20,000	million	 for	 the	country,	 created	158,266	 job	positions	 in	 the	
MICE	industry	and	252,427	positions	in	other	industries.	

According to reports of the International Congress and Convention 
Association	 (ICCA)	 and	 the	Global	 Association	 of	 the	 Exhibition	 Industry	
(UFI)	 conducted	 in	 2019,	 Asia-Pacific	 and	Middle	 East	 regions	 registered	
the	 highest	 growth	 in	 the	 global	MICE	 industry.	 It	 is	 a	 pleasure	 to	 learn	
that	Thailand	was	ranked	first	in	ASEAN	for	three	consecutive	years	in	the	
convention	segment	and	for	14	consecutive	years	in	the	exhibition	segment.

Thailand	was	also	ranked	fourth	in	Asia’s	convention	segment	and	seventh	
in	Asia’s	exhibition	segment.		

On	behalf	of	TCEB,	I	would	like	to	express	my	gratitude	to	all	sectors	and	
our alliances that have played their parts in achieving these many successes 
for	our	country.	

The	 Thai	MICE	 industry	will	 face	many	 unexpected	 challenges	 amid	 the	
world’s	 economic,	 social	 and	 environmental	 volatility.	 Thailand’s	 MICE	
industry needs to boost its capability and to prepare itself for intense 
competition.	 Therefore,	 I	 hope	 that	 TCEB	 will	 receive	 your	 continued	
support for the constant development of the Thai MICE industry and the 
stellar	success	of	our	country.	
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ตลอดปี พ.ศ. 2562 ประชมคมเศรษฐกิจทั่วโลกประสบกับความผันผวนอย่าง
มากจากสงครามการค้าที่เริ่มจากกลางปี พ.ศ. 2561 แล้วขยายตัวไปทั่วทั้งในเอเซีย 
ตะวันออก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เอเซียใต้ ยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และ
ดังเป็นท่ีทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่ยืนบนฐานของเศรษฐกิจ
และนักเดินทางธุรกิจ จึงย่อมได้รับผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อย

สำาหรับประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสปน. ได้ปรับกลยุทธ์การทำางาน
ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อ่อนไหว โดยมุ่งสามแนวทางหลัก คือ 
1) ส่งเสริมให้กิจกรรมไมซ์สร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยอำานวย
ความสะดวกให้แก่ภาคเอกชน ร่วมกันดึงงานและสนับสนุนการจัดงานท่ีสอดคล้องกับ 
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 2) ส่งเสริมนวัตกรรมและมาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ไมซ์ของประเทศเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และ 3) การกระจาย 
รายได้และองค์ความรู้จากกิจกรรมไมซ์สู่ทุกภูมิภาคของประเทศ 

จากแนวกลยุทธ์ดังกล่าวนั้น หน่วยงานวิจัยอิสระ (บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส 
แมเนจเม้นท์ จำากัด) ได้รายงานว่ากิจกรรมไมซ์ระหว่างประเทศที่จัดในประเทศไทย
มีการใช้จ่ายรวม 280,500 ล้านบาท และสร้างประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจรวม 
277,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.65 ของ จีดีพี

นอกจากนี้ ไมซ์สร้างรายได้เป็นภาษีอากรแก่รัฐประมาณ 20,000 ล้านบาท มีการ
จ้างงานโดยตรง 158,266 ตำาแหน่ง และส่งผลให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรม
อื่นๆ อีก 252,427 ตำาแหน่ง

จากรายงานปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมระหว่างประเทศด้านการประชุมและการจัด
นิทรรศการระดับโลก หรือที่รู้จักกันในนามของ สมาคมอิ๊กก้า และอูฟี่ พบว่าภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิคและตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่เติบโตด้านอุตสาหกรรมไมซ์สูงที่สุด 
และเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยของเรายังคงเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในด้าน
การประชุมนานาชาติติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และเป็นอันดับหนึ่งด้านการแสดงสินค้า
นานาชาติต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14

ประเทศไทยมีการจัดประชุมนานาชาติมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในเอเซีย และเป็น
อันดับที่ 7 ด้านการแสดงสินค้านานาชาติ

ในนาม สสปน. ดิฉันจึงขอขอบคุณภาคีทุกภาคส่วนไว้ ณ ที่นี้ ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างความสำาเร็จดังกล่าวให้แก่ประเทศของเรา

อุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตยังมีสิ่งที่ท้าทายรออยู่อีกมากในภาวะความผันผวน
ของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกที่เราจำาเป็นต้องเพิ่มพูนความสามารถ
และทักษะในการแข่งขันที่จะรุนแรง ดังนั้นดิฉันจึงหวังใจว่า สสปน. จะได้รับความ
สนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีต่อไปเพ่ือให้อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศก้าวหน้า
ต่อไปอย่างมีเอกภาพ นำาความสำาเร็จมาแก่ประเทศของเรา

Dr.	Atchaka	Sibunruang
Chairman of the Board 
Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(Public	Organization)

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  

(องค์การมหาชน) 
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In	 fiscal	 year	 2019,	 Thailand	 faced	many	 challenges	 like	 other	 countries	
around	the	world.	This	was	mainly	due	to	volatility	of	the	international	trade	
war	that	greatly	affected	the	business	sector,	regarded	as	the	foundation	of	
the	MICE	industry.	

However,	Thailand’s	MICE	 industry	grew	 satisfactorily,	due	 largely	 to	 the	
government’s policy and the strategies that TCEB and its alliances from the 
public	and	private	sectors	jointly	developed.

In	fiscal	year	2019,	Thailand	recorded	a	total	of	30,885,994	MICE	travellers,	
generating	 revenue	 of	 THB	 201,017	 million	 for	 the	 country.	 Thailand	
welcomed	 1,273,981	 international	MICE	 travellers,	 generating	 revenue	 of	
THB	 93,971	 million,	 and	 recorded	 29,612,013	 domestic	 MICE	 travellers,	
generating	revenue	of	THB	107,046	million.

For	the	international	MICE	markets,	MICE	travellers	from	Asia	formed	the	major	
group	visiting	Thailand,	led	by	visitors	from	China,	India,	Malaysia,	Indonesia,	
Singapore,	South	Korea,	Japan,	Vietnam,	Taiwan,	and	the	Philippines.

One	of	the	significant	strategies	that	TCEB	implemented	was	the	development	
of	and	expansion	into	new	markets,	such	as	emerging	industry	markets	in	
line	with	the	Thailand	4.0	policy,	and	MICE	markets	in	the	Greater	Mekong	
Subregion	 (GMS),	CLMV	countries	and	the	Special	Economic	Zones	 (SEZ),	
together	with	MICE	market	expansion	to	other	provinces	that	have	potential	
to	be	developed	in	the	long	run.

In	 response	 to	 its	 strategies,	 TCEB	 has	 developed	MICE	 routes	 under	 the	
project	of	Thailand	7	MICE	Magnificent	Themes.	Previously,	there	were	25	
MICE	routes	 in	 five	MICE	cities,	namely	Bangkok,	Pattaya,	Phuket,	Chiang	
Mai	 and	Khon	Kaen.	At	 present,	 115	MICE	 routes	 have	been	 initiated	 in	
nine	secondary	cities,	namely	Samut	Songkhram,	Samut	Sakhon,	Udon	Thani,	
Chiang	 Rai,	 Chon	 Buri,	 Rayong,	 Chachoengsao,	 Songkhla,	 and	Nakhon	 Si	
Thammarat.	

TCEB,	 in	 collaboration	 with	 the	 private	 sector	 and	 academic	 institutes,	
developed	 and	 promoted	MICE	 standards	 in	 an	 integrated	manner,	 from	
MICE	venues	to	MICE	personnel,	through	10	international	training	courses,	
as	well	as	raising	standards	of	MICE	venues	by	evaluating	and	certifying	173	
MICE	venues	with	Thailand	MICE	Venue	Standards	(TMVS).	

In	 a	bid	 to	drive	 the	MICE	 industry	 through	 innovations	 and	 technology,	
TCEB developed the BizConnect application to serve as a platform for 
prompt	and	convenient	business	negotiation.	TCEB	also	initiated	Thailand’s	
MICE	Startup	project	–	an	innovative	competition	for	the	MICE	industry	in	
which	contestants	present	products	that	are	suited	for	commercial	purposes	
and	 respond	 to	 the	 needs	 of	MICE	 operators	 and	 investors.	 This	 enables	
TCEB	to	promote	Thailand	to	become	an	innovation-driven	MICE	hub.	

On	behalf	of	TCEB,	I	would	like	to	express	my	sincere	gratitude	towards	our	
alliances from the public and private sectors for their continued support and 
great	cooperation	in	collectively	developing	Thailand’s	MICE	industry.	I	hope	
that	Thailand’s	MICE	industry	will	grow	steadily	for	the	benefit	of	all	sectors.	

Message 
From the President
สารจากผู้อำานวยการ
สสปน.
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเทศไทยเผชิญความท้าทายอย่างมากไม่ต่างกับ
ธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลกที่พบกับความผันผวนจากสงครามการค้าจนกระทบอย่างมากต่อ
ภาคธุรกิจซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์

อย่างไรก็ตามในกรณีของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยน้ันได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐ 
ตลอดจนแผนกลยุทธ์ที่ สสปน.และภาคีรัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาขึ้นมา จึงทำาให้
อุตสาหกรรมไมซ์ยังอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำานวนนักเดินทางไมซ์รวมทั้งสิ้น 30,885,994 คน 
สร้างรายได้ให้ประเทศ  201,017  ล้านบาท เป็นนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศ 
1,273,981 คน สร้างรายได้ 93,971 ล้านบาท และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 
มีจำานวนนักเดินทางทั้งสิ้น 29,612,013 คน สร้างรายได้ 107,046 ล้านบาท

ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น ประเทศไทยต้อนรับนักเดินทางธุรกิจชาวเอเชีย
เป็นกลุ่มหลักที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย นำาโดย จีน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ 

หนึ่งในกลยุทธ์สำาคัญที่ สสปน. ดำาเนินการคือการพัฒนาตลาดใหม่ ได้แก่ ตลาด
อุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลาดกลุ่มประเทศในภูมิภาค เช่น 
GMS CLMV และ SEZ ตลอดจนการขยายงานไมซ์ไปยังจังหวัดต่างๆ ที่มีศักยภาพ
ที่จะเติบโตต่อไปในระยะยาว

ตามแนวทางดังกล่าว จึงริเร่ิมพัฒนาเส้นทางไมซ์ ภายใต้โครงการ Thailand 7 MICE 
Magnificent Themes  ซึ่งจากเดิมมีอยู่ 25 เส้นทาง ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ 
กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 115 เส้นทาง 
ในเมืองรองที่มีศักยภาพอีก 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุดรธานี 
เชียงราย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สงขลา และนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ สสปน. ยังคงเดินหน้าร่วมกับภาคีภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานไมซ์ครบวงจร ทั้งด้านสถานที่จัดงานและบุคลากร 
โดยจัดอบรมหลักสูตรระดับนานาชาติทั้งสิ้น 10 หลักสูตร พร้อมส่งเสริมมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย ตรวจประเมินสถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับมาตรฐาน
จำานวนทั้งสิ้น 173 แห่ง 

มีการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สสปน. พัฒนา 
แอปพลิเคชัน BIZ CONNECT เพื่อสร้างเวทีสื่อกลางการเจรจาธุรกิจผ่าน 
แอปพลิเคชัน ที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมริเริ่มโครงการ Thailand’s MICE Startup การ
ประกวดแข่งขันไอเดียนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ นำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์
ผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์และนักลงทุนให้สามารถนำาไปใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ 
เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ในนามของ สสปน. ผมขอขอบคุณหน่วยงานภาคีพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชนทุกภาค
ส่วน ท่ีสนับสนุนและดำาเนินงานร่วมกับ สสปน. เพือ่ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ไทยด้วยกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และคาดหวังว่าเอกภาพในอุตสาหกรรมไมซ์จะ
มีความเข้มแข็ง ยังประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนต่อไป

Mr.	Chiruit	Isarangkun	Na	Ayuthaya
President 
Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(Public	Organization)

นายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการ

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

(องค์การมหาชน)
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TCEB	
HISTORY

Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)	or	TCEB	
is	 a	 government	 agency	 under	 the	 supervision	 of	 the	 Prime	 Minister.	 It	
was	 established	 by	 Royal	 Decree	 on	 28	 September	 2002,	 and	 has	 been	
in	 operation	 since	 2004.	 On	 1	 June	 2019,	 the	 objectives	 and	 scope	 of	
duties	of	Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)	
were	 amended	 to	 be	 in	 line	with	 its	 current	 responsibilities	 itemised	 in	
the Royal Decree on the Establishment of Thailand Convention and 
Exhibition	Bureau	(Public	Organization)	No.	3/2019	(B.E.	2562)	as	follows: 

1)	 Promote,	support	and	develop	the	organisation	of	meetings,	conventions,	
exhibitions	and	mega	events	in	Thailand	to	international	standards.

2)	 Serve	 as	 the	 centre	 to	 disseminate,	 publicise	 and	 provide	 useful	
information	 on	 hosting	 meetings,	 conventions,	 exhibitions	 and	 mega	
events	in	Thailand,	as	well	as	advisory	services	on	event	organisation.

3)	 Provide	 knowledge	 and	 boost	 capabilities	 of	 meetings,	 conventions,	
exhibitions and mega events business operators and personnel in public 
and private agencies through seminars and training in order to develop 
their	skills	and	expertise	to	international	standards,	as	well	as	to	raise	
the	 awareness	 of	 environmental,	 natural	 resource	 and	 sustainable	
socioeconomic	development.

4)	 Represent	 Thailand	 in	 bid	 proposals	 to	 foreign	 or	 international	
organisations	seeking	to	host	international	business	events	in	Thailand.

5)	 Promote	a	good	image	and	seize	opportunities	for	the	country,	as	well	as	
serve as a coordination centre to facilitate the organisation of business 
events	in	Thailand	for	other	agencies.

6)	 Aim	 to	 develop	 and	 enhance	 the	 country’s	 potential	 to	 become	 an	
international	hub	of	business	event	organisation.

To	promote	Thailand	as	an	international	hub	of	business	events,	including	
meetings,	incentives,	conventions,	exhibitions,	and	special	mega	events	for	
marketing	or	related	events,	TCEB	is	responsible	for	the	development	and	
enhancement	 of	 the	 country’s	 potential	with	 the	 following	 authority	 and	
duties:

1)	 Formulate	policies	and	measures	to	promote	the	organisation	of	business	
events	at	national	and	international	levels.

2)	 Conduct	and	promote	research	to	support	business	events	in	Thailand.
3)	 Establish	 and	 certify	 business-related	 standards	 for	 business	 events	

operators	in	Thailand.
4)	 Support	and	develop	projects	essential	for	business	event	organisation	

under	the	endorsement	of	the	government.
5)	 Provide	 support	 for	 other	 agencies	 undertaking	 tasks	 in	 relation	 to	

business	event	organisation	in	Thailand.
6)	 Have	the	right	to	possess	or	own	assets.
7)	 Have	the	right	to	perform	juristic	acts	for	the	benefit	of	the	organisation’s	

operations.
8)	 Make	 agreements	 and	 form	 alliances	with	 national	 and	 international	

organisations	in	affairs	that	achieve	the	organisation’s	goals.
9)	 In	line	with	the	rules	and	rates	determined	by	TCEB’s	Board	of	Directors,	

charge	maintenance,	compensation	and	service	fees	for	implementation	
to	achieve	the	organisation’s	goals.

10)	 Carry	out	related	tasks	to	achieve	TCEB’s	objectives.
11)	 Undertake	 related	 tasks	 that	 are	 assigned	 by	 the	 Cabinet	 or	 TCEB’s	

Board	of	Directors.
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ประวัต ิ
สสปน.

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. 
เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำากับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2545 และได้เริ่มดำาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น
มา  ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ได้มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์ และอำานาจหน้าที่
ของสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค ์
ดังต่อไปนี้

1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศให้มี
มาตรฐานสากล

2) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการ
ในประเทศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งให ้
คำาปรึกษา และคำาแนะนำาเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ

3) ให้ความรู้ จัดการสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุม
และนิทรรศการแก่ผู้ดำาเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อให้เกิดความชำานาญและมีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเพื่อให้เข้าใจ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดด้านเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4) เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำาข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ

5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีและสร้างโอกาสให้กับประเทศ รวมท้ังเป็นศูนย์ประสานงาน 
กับหน่วยงานอื่น เพื่ออำานวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ

6) การดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ
ประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ

สสปน. มีบทบาทในการมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ การจัดประชุมองค์กร การจัด
ประชุมนานาชาติ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
และการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด หรือ การจัดงาน หรือ กิจกรรมอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน ภายใต้อำานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) กำาหนดนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ของประเทศทั้งในระดับภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ

2) จัดให้มีการวิจัย และส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ
ในประเทศ

3) กำาหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการจัด
ประชุมและนิทรรศการในประเทศ

4) สนับสนุน และพัฒนาโครงการท่ีจำาเป็นต่อการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ
ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล

5) ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการดำาเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดประชุม
และนิทรรศการในประเทศ

6) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ
7) ก่อตั้งสิทธิหรือทำานิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของ

สำานักงาน
8) ทำาความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่าง

ประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำานักงาน
9) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำาเนิน

กิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสำานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
คณะกรรมการกำาหนด

10) ดำาเนินการอื่นใดที่จำาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำานักงาน
11) ปฏิบัติงานหรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบ

หมาย
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With	the	objective	of	promoting	the	MICE	industry	as	a	significant	mechanism	for	driving	the	country’s	economy,	TCEB	has	drawn	up	the	MICE	Industry’s	
Master	Plan	2017	–	2021	in	accordance	with	the	20-year	national	strategic	framework	that	guides	the	country’s	stability,	prosperity	and	sustainability	
under	the	philosophy	of	sufficiency	economy.	The	Master	Plan	is	also	in	accordance	with	the	12th National Economic and Social Development Plan and the 
government’s	policy	determining	TCEB’s	direction	in	driving	the	Thai	MICE	industry.	To	keep	up	with	the	current	situation,	TCEB	revised	the	MICE	Industry’s	
Master	Plan	in	March	2018.	Its	significant	contents	are	as	follows:

“An organisation that promotes the MICE industry as a tool for economic 
development through innovation in a bid to create prosperity and 
distribute	sustainable	wealth	to	every	sector.”

VISION

1.	 To	proactively	bring	MICE	events	to	Thailand	to	generate	economic	
impacts	and	distribute	wealth	to	communities

2.	 To	promote	the	MICE	industry’s	image	through	product	and	service	
excellence that upholds Thai attributes

3.	 To	develop	 the	MICE	 industry	 through	knowledge	and	standards,	
while	also	developing	human	resources	and	entrepreneurs

4.	 To	 promote	 event	 sustainability	 practices	 at	 the	 global	 level	 to	
achieve competitive advantages

MISSION

1.	 To	generate	income	and	develop	the	country’s	economy
2.	 To	develop	the	country	through	innovations
3.	 To	distribute	wealth	and	create	prosperity	to	all	sectors	of	society

GOALS

OUTLOOK	OF	THE	MICE	INDUSTRY’S	
MASTER	PLAN	2017	-	2021
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เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สสปน. จึงจัดทำาแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุม
และงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายรัฐบาล ในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของ สสปน. 
โดยได้มีการทบทวนปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้

“องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยนวัตกรรม  เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไป
สู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจาย
รายได้สู่ชุมชน

2. ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและ 
อัตลักษณ์ความเป็นไทย

3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
และผู้ประกอบการ

4. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

พันธกิจ

1. การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
3. การกระจายรายได้และความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม

เป้าหมาย

ภาพรวมแผนแม่บท 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ	ปี	พ.ศ.	2560	-	2564
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STRATEGIES
OF THE MICE INDUSTRY’S 

MASTER	PLAN
2017	-	2021

The MICE industry plays an important role in boosting 
Thailand’s	economy	through	the	organisation	of	MICE	events,	
which	generate	a	large	amount	of	revenue	from	the	expenditure	
of	MICE	organisers	and	travellers.	In	addition,	the	Thai	MICE	
industry	is	able	to	distribute	income	to	communities,	as	well	
as forging business alliances and strengthening the country’s 
capacities	and	competitiveness.	To	promote	Thailand’s	MICE	
industry,	TCEB	has	set	up	five	strategies	in	the	MICE	Industry’s	
Master	Plan	2017	–	2021	as	follows:

4th	Strategy:
Strengthen	the	MICE	

industry’s	competitiveness

1.	 Upgrade	MICE	standards	for	operators	and	
infrastructure.

2.	 Develop	and	promote	innovations	and	
knowledge	in	MICE	event	organisations.

3.	 Enforce	the	standards	and	relax	regulations	
related to the MICE industry to be acceptable 
at	international	level.	

4.	 Build	a	collaborative	platform	with	public	and	
private	sector	alliances.

5th	Strategy:
Enhance	the	efficiency	of	
TCEB’s	internal	operation

1.	 Enhance	the	capability	of	TCEB	personnel	for	
further	development	of	the	organisation.

2.	 Develop	and	leverage	innovations	in	order	to	
enhance the efficiency of TCEB’s operations 
under the principles of good corporate 
governance.	

1st	Strategy:
Drive	the	country’s	economy	
through	the	MICE	industry

1.	 Maintain	and	upgrade	existing	MICE	events	to	
achieve	stability	and	sustainability.

2.	 Increase	new	MICE	events	to	support	target	
industries	or	the	new	S-curve	in	conjunction	
with	other	public	agencies.

3.	 Build	new	MICE	events	according	to	market	
demand	and	the	country’s	capability	and	policy.

1.	 Boost	regional	MICE	events	to	stimulate	
the	provincial	economy.

2.	 Develop	MICE	events	to	decrease	the	
social	inequality	in	provincial	areas.

2nd	Strategy:
Distribute	income	and	boost	the	provincial	

economy	through	the	MICE	industry

3rd	Strategy:
Promote	marketing	and	images	of	
Thailand’s	MICE	industry	and	TCEB	

1.	 Promote	marketing	campaigns	and	enhance	Thailand’s	
image	as	an	international	MICE	destination.

2.	 Change	the	perspectives	of	other	organisations	
towards	TCEB’s	role	and	image.

3.	 Publicise	the	readiness	of	cities	to	accommodate	MICE	
events	at	both	national	and	international	levels.
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ยุทธศาสตร์
ของแผนแม่บท 

อุตสาหกรรมการจัดประชุม
และงานแสดงสินค้านานาชาติ
ปี	พ.ศ.	2560	-	2564

อุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนสำาคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ผ่านการจัดงานและกิจกรรมไมซ์ต่างๆ โดยจะก่อให้
เกิดเงินหมุนเวียนจำานวนมากในการช่วยกระจายรายได้และขับ
เคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้เข้า
ร่วมงาน ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
จึงได้กำาหนดแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดง
สินค้านานาชาติปี พ.ศ. 2560 - 2564 ไว้ 5 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่	4
เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์	

กลยุทธ์
1. ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไมซ์ และโครงสร้างสนับสนุนไมซ์

2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และ 

รูปแบบการจัดงาน

3. ผลักดัน ยกระดับมาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาห

กรรมไมซ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

4. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชนผ่าน

แพลตฟอร์มไมซ์

ยุทธศาสตร์ที่	5
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน	

ขององค์กร

กลยุทธ์
1. ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการ

พัฒนาองค์กร

2. ปรับปรุง พัฒนา และใช้นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำางานของ สสปน. ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่	1
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์	

กลยุทธ์
1. รักษาและยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิมให้เติบโตอย่างมั่นคง 

และมีความยั่งยืน

2. สร้างกิจกรรมไมซ์ใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

3. ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ใหม่ตามความต้องการของตลาด

กับศักยภาพและนโยบายของประเทศ

กลยุทธ์
1. ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

 ในภูมิภาค 

2. สร้างกิจรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่	2
กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์	

ยุทธศาสตร์ที่	3
ส่งเสริมการตลาด	และภาพลักษณ์ไมซ์

ของประเทศไทย	และ	สสปน.		

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็น 

จุดหมายปลายทางไมซ์ระดับนานาชาติ

2. ปรับเปลี่ยนมุมมองขององค์กรภายนอกต่อบทบาท และภาพลักษณ์

ของ สสปน.  

3. ประชาสัมพันธ์เมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมของเมืองในการ

รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับประเทศและนานาชาติ
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In	 the	 fiscal	year	2019,	TCEB	placed	an	 importance	on	 risk	management	
and internal control as significant mechanisms of TCEB’s management and 
operations.	To	achieve	goals	in	line	with	its	strategic	plan,	TCEB	encouraged	
all staff to minimize or control potential damage and harmful effects 
within	 acceptable	 and	 controllable	 risk	 levels,	 which	 can	 be	 monitored	
systematically.	The	risk	types	were	as	follows:
 
Two	strategic	risks	were	specified	in	the	risk	management	plan:
1)	 Achievement	of	revenue	and	number	of	International	MICE	travellers		
2)	 Readiness	of	cities	designated	as	MICE	destinations.

Nine	risk	types	were	listed	for	internal	control:
1)	 Recognition	of	TCEB	by	other	public	agencies	and	other	industries	in	the	

country.
2)	 Insufficient	and	out-of-date	MICE	information	to	support	the	Thai	MICE	

industry.
3)	 Achieving	the	target	of	Integrity	and	Transparency	Assessment	(ITA).	
4)	 A	high	 turnover	of	employees	affected	 the	continuity	and	schedule	of	

project	implementation.	
5)	 The	budget	disbursement	was	not	in	line	with	the	goal.
6)	 TCEB’s	 ability	 to	 achieve	 its	 goals	 efficiently	 in	 line	with	 its	 strategic	

plan.		
7)	 Procurement	rules	and	regulations	compliance.
8)	 TCEB’s	information	technology	system.
9)	 TCEB’s	ability	to	tackle	risks	in	a	timely	manner.

TCEB	has	carefully	implemented	its	tasks	in	accordance	with	the	approaches	
or measures specified in the risk management plan in order to successfully 
reduce	 the	 probability	 of	 risks	 and	 their	 effects	 occurring.	 However,	 its	
efficient	budget	management	and	procurement	in	line	with	the	regulations	
on government procurement and supplies management need to be managed 
continuously	through	its	internal	control	process.	For	the	fiscal	year	2020,	
TCEB	plans	to	review	potential	risks	regularly	to	ensure	a	quick	response	
to	important	situations,	especially	external	risks	that	might	adversely	affect	
TCEB.	 In	 addition,	 TCEB	 plans	 to	 manage	 risks	 efficiently	 through	 the	
operations of TCEB executives and staff in order to promote a corporate 
culture	of	engagement	in	risk	management.	This	will	elevate	the	standards	
of	 corporate-level	 risk	 management	 in	 order	 to	 boost	 the	 confidence	 of	
entrepreneurs	in	TCEB,	which	is	the	lead	entity	in	promoting	the	Thai	MICE	
industry.	

RISKS	FACTORS	
AFFECTING	TCEB’S	OPERATIONS



รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

19

                              

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสปน. มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ให้เป็นกลไกหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดหรือควบคุมโอกาสที่จะทำาให้เกิดความเสียหายและผล 
กระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับหรือ
ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นสำาคัญ ซึ่งประกอบด้วย

ประเด็นความเสี่ยงที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยง จำานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1) รายได้และจำานวนนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศอาจไม่เติบโตตามที่คาดการณ์ไว้
2) การสร้างความพร้อมของเมืองให้เป็นจุดหมายปลายทางในการจัดกิจกรรมไมซ์

ประเด็นความเสี่ยงสำาหรับการควบคุมภายใน จำานวน 9 เรื่อง ดังนี้
1) สสปน. ยังไม่เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมอื่นในประเทศ
2) ข้อมูลด้านไมซ์อาจยังไม่เพียงพอและทันสมัยต่อการสนับสนุนธุรกิจไมซ์ของ

ประเทศ
3) ผลคะแนนการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่

กำาหนด
4) อัตราการลาออกของบุคลากรค่อนข้างสูง ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดำาเนิน

งานโครงการและบางส่วนไม่เป็นไปตามกำาหนดเวลาที่วางแผนไว้
5) การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด
6) ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) การจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนยังพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวทาง

ปฏิบัติที่กำาหนด
8) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสปน. 
9) สสปน. อาจจะไม่สามารถจัดการกับประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ สสปน. ได้บริหารจัดการตามแนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำาหนด
ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทำาให้ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ลดระดับ
โอกาสและผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงเหลือเพียงเรื่องประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่เป็นตามระเบียบพัสดุฯ  ที่จะต้อง
บริหารจัดการต่อเนื่องด้วยกระบวนการควบคุมภายในต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่
สำาคัญ โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อองค์กร การ
บริหารจัดการผ่านกลไกการทำางานของคณะทำางานท้ังในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ เพ่ือสร้างกระบวนการและวัฒนธรรมองค์กรในการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ความเสี่ยง และยกระดับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อันจะช่วยสร้างความ 
เชื่อมั่นต่อ สสปน. ในการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ให้กับผู้ประกอบการด้วย

ปัจจัยความเสี่ยง 
ที่มีผลต่อการดำาเนินงานของ	สสปน.
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The	world’s	economy	faltered	slightly	
in	 2019,	 due	 mainly	 to	 the	 trade	
war	between	the	US	and	China,	 the	
uncertainty of the technological 
supply	 chain	 and	 Britain’s	 BREXIT,	
as	 well	 as	 the	 increasing	 cost	 of	
energy.	 All	 these	 factors	 resulted	
in	 the	 world’s	 economy	 growing	
only	 by	 3.2%.	 Economic	 growth	 in	
the	 advanced	 economy	 countries,	
including	USA	and	Europe,	was	1.9%,	
while	that	of	the	emerging	economy	
countries,	such	as	India,	China,	ASEAN	
countries,	Latin	America,	Turkey	and	
the	Middle	East	was	4.1%.

The	 global	 MICE	 industry	 grew	
steadily and expanded regardless 
of	 the	 changes	 in	 social	 conditions,	
technological	 development,	 or	 the	
requirements and behaviour of global 
MICE	 operators	 and	 entrepreneurs.	
According to the International 
Congress and Convention Association 
(ICCA)	 and	 the	 Global	 Association	
of	 the	 Exhibition	 Industry	 (UFI),	 a	
total	 of	 12,937	 MICE	 events	 were	
organised	 worldwide.	 Europe	 was	
the largest market for the convention 
segment	with	6,789	events.	For	 the	
exhibition	segment,	a	total	of	32,000	
events	 were	 held	 globally,	 with	
the USA being the largest recipient 
with	10,844	events.	Asia-Pacific	and	
the	Middle	East	 region	enjoyed	the	

201,017	 million	 for	 the	 country	 and	 resulting	 in	 the	 country’s	 economy	
reaching	THB	550,160	million	or	3.27%	of	GDP.	Out	of	this	total,	1,273,981	
international	MICE	 travellers	 visited	Thailand,	 generating	 revenue	of	THB	
93,971	 million.	 The	 top	 10	 countries	 these	 travellers	 came	 from	 were:	
China	(247,660	visitors);	India	(216,282	visitors);	Malaysia	(95,841	visitors);	
Indonesia	(75,722	visitors);	Singapore	(73,054	visitors);	South	Korea	(69,883	
visitors);	 Japan	(62,370	visitors);	Vietnam	(42,729	visitors);	Taiwan	(42,561	
visitors);	and	the	Philippines	(40,379	visitors).	Additionally,	the	number	of	
international	 MICE	 travellers	 from	 five	 countries	 dramatically	 increased,	
with	a	growth	rate	higher	than	that	of	the	previous	fiscal	year:	Bangladesh,	
310.2%	 increase;	 Australia,	 161.8%;	 Sri	 Lanka,	 121.7%;	 UK,	 73.8%;	 and	
Taiwan,	64%.	

Thailand	 recorded	 29,612,013	 domestic	 MICE	 participants,	 generating	
revenue	of	THB	107,046	million	 from	 four	 segments:	 corporate	meetings,	
incentive	 travel,	 public	 organisations,	 and	 exhibitions.	 In	 addition,	 the	
market	expansion	to	the	Greater	Mekong	Subregion	(GMS),	CLMV	countries	
and	the	Special	Economic	Zones	(SEZ)	has	enabled	Thailand	to	become	a	
meeting	hub	in	the	Economic	Corridor	and	the	Special	Economic	Zones.	

highest	 growth	 in	 the	overall	MICE	
industry.

Regarding changes in the international 
MICE	 industry,	 ICCA	 reported	 that	
the	 “Beyond	Bidding”	 trend	 implied	
not only a MICE destination that 
involved	 tourism,	 transport	 and	
reception	 as	 the	 host	 country,	
but also added value to the event 
organisation	through	the	knowledge	
economy,	 coupled	 with	 the	 local	
economy	 and	 local	 wisdom.	
This	 would	 result	 in	 a	 transfer	
and	 dissemination	 of	 knowledge,	
leading to the integration of cities 
with	 particular	 capabilities.	 These	
capabilities	 would	 enable	 cities	 to	
publicise their images as hubs of 
excellence in a specific industry 
to attract MICE events related to 
that industry to be organised in 
those	 cities.	 UFI	 referred	 to	 the	
‘entertainment’	factor	in	exhibitions,	
which	would	have	a	major	influence	
on	 young	 participants,	 coupled	
with	 different	 means	 of	 business	
negotiations through the use of 
modern technology like virtual 
reality,	etc.

In	 fiscal	 year	 2019,	 Thailand	
welcomed	 30,885,994	 international	
and	 domestic	 MICE	 travellers,	
generating revenue of over THB 

THAILAND’S	MICE	INDUSTRY
OUTLOOK
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การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2562 น้ันค่อนข้างอ่อนแรง เน่ืองจากสถานการณ์ 
ตึงเครียดด้านการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ความไม่แน่นอนด้าน 
ห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี และการตัดสินใจในเรื่องของ Brexit ในอังกฤษ รวม
ท้ังต้นทุนทางด้านพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จึงส่งผลให้เศรษฐกิจโลกในช่วงปีน้ีเติบโตได้ใน
อัตราร้อยละ 3.2 โดยในกลุ่มประเทศ Advanced Economy เช่น สหรัฐอเมริกา 
หรือ ประเทศในยุโรปมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 1.9 ขณะที่กลุ่มประเทศ 
Emerging และ Developing Economy เช่น ประเทศอินเดีย จีน ภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ลาตินอเมริกา ประเทศตุรกี ตะวันออกกลาง พบว่าการเติบโตอยู่
ในระดับร้อยละ 4.1

ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ท่ัวโลกยังคงเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเน่ือง แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม การพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการและ
พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปของผู้ประกอบการ และนักธุรกิจไมซ์ทั่วโลก โดยสมาคม
การประชุมนานาชาติระดบัโลก International Congress and Convention 
Association หรือ ICCA และสมาคมการแสดงสินค้านานาชาติระดับโลก The Global 
Association of the Exhibition Industry หรือ UFI ได้รายงานว่า อุตสาหกรรมไมซ์
ท่ัวโลกมีการจัดงานประชุมนานาชาติจำานวนท้ังส้ิน 12,937 งาน โดยภูมิภาคยุโรปเป็น
ตลาดการประชุมใหญ่ที่สุดในโลกมีจำานวน 6,789 งาน ส่วนการจัดงานแสดงสินค้า
ทั่วโลกมีจำานวนทั้งสิ้น 32,000 งาน โดยภูมิภาคอเมริกาเป็นตลาดการแสดงสินค้า 
ที่ใหญ่ที่สุดจำานวน 10,844 งาน ขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและตะวันออกกลาง
เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง

สำาหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลกนั้น สมาคม ICCA ยังได้
รายงานเพ่ิมเติมว่า  เทรนด์ “Beyond Bidding” น้ัน นอกจากการเป็นจุดหมายปลายทาง 
และสถานที่จัดประชุมที่มีเรื่องการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และการต้อนรับ
ในฐานะเจ้าภาพจัดงานแล้ว ยังจำาเป็นต้องเสริมคุณค่าให้กับการจัดงานผ่านต้นทุน
ทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะผ่านชุมชนท้องถิ่น และ
เศรษฐกิจฐานความรู้ด้วย (Knowledge economy) เพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดการรวมตัวกันในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำานาญการเฉพาะ
ทางของเมอืงตา่งๆ  ทัว่โลก การวางตำาแหนง่ภาพลกัษณข์องเมอืงในการเปน็ศนูยก์ลาง
ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมหรือสายงานเพื่อการดึงดูดงานประชุมเฉพาะทางนั้น 
ได้เข้ามาจัดในแต่ละพื้นที่ของเมืองต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างเหมาะสม ขณะที่สมาคม 
UFI รายงานถึงปัจจัย “ความบันเทิง” (Entertainment) ในการจัดงานแสดงสินค้า 

ภาพรวมสถานการณ ์
อุตสาหกรรมไมซ์

ถือเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมงานคนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยอย่าง
การพูดคุยเจรจาธุรกิจผ่านการนำาเสนอในวิธีที่แตกต่างจากเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เช่น Virtual Reality เป็นต้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ท้ังจาก 
ต่างประเทศและนักเดินทางกลุ่มไมซ์ท่ีเดินทางในประเทศรวมท้ังส้ิน 30,885,994 คน 
สร้างรายได้ให้ประเทศไทยรวมกว่า 201,017 ล้านบาท ทำาให้ส่งผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ 550,160 ล้านบาท มีสัดส่วน GDP หรือมูลค่าผลกระทบในด้านมูลค่า
เพิ่มของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 3.27 โดยมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศทั้งสิ้น 
1,273,981 คน ก่อให้เกิดรายได้ 93,971 ล้านบาท ซึ่ง 10 อันดับของประเทศที่เดิน
ทางเข้ามา คือ จีน 247,660 ราย อินเดีย 216,282 ราย  มาเลเซีย 95,841 ราย 
อินโดนีเซีย 75,722 ราย สิงคโปร์ 73,054 ราย เกาหลีใต้ 69,883 ราย ญี่ปุ่น 62,370 
ราย เวียดนาม 42,729 ราย ไต้หวัน 42,561 ราย และฟิลิปปินส์ 40,379 ราย 
ขณะเดียวกันยังมีจำานวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จาก 5 ประเทศที่มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่าง
น่าสนใจ และมีอัตราเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ บังคลาเทศ เติบโต
ร้อยละ 310.2  ออสเตรเลีย เติบโตร้อยละ 161.8  ศรีลังกา เติบโตร้อยละ 121.7  
สหราชอาณาจักร เติบโตร้อยละ 73.8  และไต้หวัน เติบโตร้อยละ 64 
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TCEB’s	direction	for	driving	the	Thai	MICE	industry	in	2020	covers	operations,	
marketing	 and	 management	 under	 five	 main	 approaches:	 1)	 Driving	
Thailand’s	 MICE	 industry;	 2)	 Generating	 income	 and	 distributing	 wealth	
to	provincial	areas;	3)	Promoting	 images	of	Thailand’s	MICE	industry	and	
TCEB	as	a	major	organisation	that	supports	the	MICE	industry;	4)	Developing	
innovations	 and	 competitiveness;	 and	 5)	 Improving	 TCEB	 to	 become	 an	
innovation-driven	public	organisation	in	terms	of	personnel,	office	and	work	
processing	executed	with	morals	and	transparency.

To	drive	the	country’s	MICE	industry,	TCEB	has	placed	emphasis	on	attracting	
and	supporting	important	events,	including	regional	and	international	large-
scale	events,	in	line	with	government	policy.	TCEB	has	also	worked	hard	to	
generate	income	and	distribute	wealth	to	provincial	areas	by	organising	MICE	
events	in	various	regions	of	Thailand,	as	well	as	upgrading	the	capability	
of	 those	 regions	 to	organise	 international	MICE	events.	 In	addition,	TCEB	
has	drawn	up	a	development	plan	for	secondary	MICE	cities	and	standards	
of	 MICE	 cities	 utilising	 specific	 marketing,	 together	 with	 implementing	
development	 projects	 in	 significant	 areas,	 namely	 the	 EEC	 and	 Thailand	
Riviera.	New	developments	include	endorsing	digital	media	and	research,	
coupled	 with	 big	 data,	 innovation	 and	 new	 technology	 development	 to	
support	the	MICE	industry.	Moreover,	TCEB	has	enhanced	the	capabilities	of	
its	personnel	and	developed	MICE	operators	to	meet	international	standards.	
For	the	international	market,	TCEB	has	placed	strong	emphasis	on	the	Asian	
market	due	to	its	high	growth	rate,	while	markets	in	Europe,	the	USA	and	
Oceania	have	been	secondary.	TCEB	has	also	explored	new	and	potential	
markets.	 For	 the	 domestic	 market,	 TCEB	 has	 highlighted	 marketing	 and	
promoted	event	organisation	in	areas	with	potential,	as	well	as	increasing	
the	 capability	 of	 potential	 cities	 and	 the	 Special	 Economic	 Zones	 (SEZ).	
Moreover,	the	Bureau	has	promoted	specific	industries,	including	S-curves	in	
agriculture,	tourism,	food	and	other	potential	industries	in	order	to	stimulate	
the	country’s	economy	and	promote	employment	and	investment,	which	in	
turn	improves	the	international	ranking	of	Thailand’s	MICE	industry.	
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ด้านนักเดินทางกลุ่มไมซ์ท่ีเดินทางในประเทศมีจำานวนท้ิงส้ิน 29,612,013 คน ก่อให้
เกิดรายได้ 107,046 ล้านบาท จากการประชุมของกลุ่มบริษัทเอกชน กลุ่มการเดิน
ทางเพ่ือเป็นรางวัล กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มงานแสดงสินค้า และการขยายตลาดไปยัง
กลุ่มประเทศ GMS CLMV และ SEZ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดการ
ประชุมสัมมนาในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนี้ ทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของ สสปน. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จะครอบคลุมทั้งด้านการดำาเนินงานการตลาด และการบริหารงาน 
โดยกำาหนดกรอบการทำางานภายใต้ 5 แนวทางหลัก ประกอบด้วย 1) การขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 2) การสร้างและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค 3) การสร้าง
ภาพลักษณ์ไมซ์ไทยและทีเส็บในฐานะองค์กรหลักท่ีขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์  
4) การพัฒนานวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน และ 5) การปรับเปล่ียนรูปแบบ
องค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์การมหาชน 4.0 ทั้งด้านบุคลากร สำานักงาน กระบวนการ
ทำางาน ด้วยการบริหารงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ เน้นการดึงงานสำาคัญและสนับสนุนงานตามนโยบาย
รัฐบาล รวมทั้งงานใหญ่ในระดับภูมิภาคและระดับโลก สร้างและกระจายรายได้สู่
ภูมิภาค เน้นเพิ่มการกระจายการจัดงานไมซ์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ พร้อมทั้ง
ยกระดับการจัดงานไปสู่นานาชาติ ทำาแผนพัฒนาไมซ์เมืองรองและพัฒนามาตรฐาน
เมืองไมซ์ โดยเน้นการทำาตลาดอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ดำาเนินโครงการพัฒนาใน
ภูมิภาคและพ้ืนท่ีสำาคัญ เช่น EEC และ Thailand Riviera รวมท้ังให้ความสำาคัญกับ
ส่ือดิจิทัล ควบคู่กับงานวิจัย การจัดทำาข้อมูล Big Data และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
ตลอดจนเทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจไมซ์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ให้ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยตลาดต่างประเทศ ยังคงให้น้ำาหนักกับ
ตลาดเอเชียเป็นหลัก เพราะมีการเติบโตสูง มีตลาดยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย
เป็นตลาดรอง พร้อมกับแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ทางด้านตลาดในประเทศ 
เน้นทำาตลาดและสร้างงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งเมืองที่มีศักยภาพ
และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งอุตสาหกรรมตามเป้าหมายของรัฐบาล เช่น 
กลุ่ม S-curve ด้านการเกษตร ท่องเที่ยว อาหาร และอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจ้างงาน และการค้าการลงทุน นำาไปสู่การจัด 
อันดับไมซ์ประเทศไทยในระดับโลกต่อไป
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คณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
Board of Directors of TCEB

ผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

Thailand Convention and Exhibition Bureau - President

สายงานพัฒนาและนวัตกรรม (รองผูอำนวยการ)
MICE Capability and Innovation
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MICE Innovation
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เมกะโปรเจค

Accounting and
Finance Department
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Law and Good 
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OF DIRECTORS

Educational	Background:   
•	PhD	in	Economics,	University	of	Sussex,	
United	Kingdom,	1984	(Development	
Economics	as	the	field	of	specialisation)	

•	Master	of	Arts	(Economics)	University	of	
Sussex,	United	Kingdom,	1979	

•	Bachelor	of	Economics,	Chulalongkorn	
University,	Thailand,	1977	First	Class	
Honours

Work	Experiences:
• Minister of Science and Technology
• Minister of Industry
•	Permanent	Secretary,	Ministry	of	Industry
•	Director-General,	Department	of	
Industrial	Promotion,	Ministry	of	Industry

•	Deputy	Permanent	Secretary,	Ministry	of	
Industry

•	Secretary	General,	Office	of	the	Board	of	
Investment

•	Director-General,	Office	of	Industrial	
Economics,	Ministry	of	Industry

Current	Position: 
• Chairman of TCEB’s Board of Directors

ประวัติการศึกษา:   
• ปริญญาเอก (Economics) จากมหาวิทยาลัย 

Sussex ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2527
• ปริญญาโท (Economics) จากมหาวิทยาลัย 

Sussex ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2522
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม

อันดับหนึ่งเหรียญทอง) คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520

ประวัติการทำางาน:
• รัฐมนตรีว่าการระทรวงวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
• รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน:  
• ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ

Dr.	Atchaka	Sibunruang		
Chairman of The Board of Directors
Age	63

ดร.อรรชกา	สีบุญเรือง
ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุม 

และนิทรรศการ

อายุ	63	ปี

คณะกรรมการ
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ประวัติการศึกษา:   
• ปริญญาโท Master of Arts in Law and 

Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher 
School of Law and Diplomacy, Tufts 
University, U.S.A.

• ปริญญาตรี Bachelor of Arts (Honours), 
University of Delhi สาธารณรัฐอินเดีย

ประวัติการทำางาน:
• เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) 

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำาอาเซียน 
ณ กรุงจาการ์ตา

• อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น)  
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำาอาเซียน 
ณ กรุงจาการ์ตา

• รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมอาเซียน
• ผู้อำานวยการ (ผู้อำานวยการ ระดับต้น)  

กองยุโรป 1 กรมยุโรป

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน:
• อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Educational	Background:   
•	Master	of	Arts	in	Law	and	Diplomacy	
(M.A.L.D.),	The	Fletcher	School	of	Law	
and	Diplomacy,	Tufts	University,	U.S.A.

•	Bachelor	of	Arts	(Honours),	University	
of	Delhi,	India

Work	Experiences:
•	Ambassador/Permanent	Representative,	

Permanent Mission of Thailand to 
ASEAN,	Jakarta	

•	Minister/Deputy	Permanent	
Representative,	Permanent	Mission	of	
Thailand	to	ASEAN,	Jakarta	

•	Deputy	Director-General,	Department	
of	ASEAN	Affairs,	Ministry	of	Foreign	
Affairs

•	Director,	Division	I,	Department	of	
European	Affairs,	Ministry	of	Foreign	
Affairs

Current	Position:
•	Director-General,	Department	of	
Information,	Ministry	of	Foreign	Affairs

นางสาวบุษฎี	สันติพิทักษ์	
กรรมการ
อายุ	54	ปี

Ms.	Busadee	Santipitaks	
Board member

Age	54

ประวัติการศึกษา:    
• ปริญญาโท ( Agricultural Business 

Economics) จาก Southern Illinois 
University at Carbondale ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

• ปริญญาโท (Economics) จาก Southern 
Illinois University at Carbondale 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำางาน: 
• รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษก
 กระทรวงพาณิชย์
• อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 กระทรวงพาณิชย์ 
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และโฆษก

กระทรวงพาณิชย์
• รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์ 
• ผู้อำานวยการสำานักเจรจาการค้าบริการและ

การลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน: 
• อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Educational	Background:   
• Master of Agricultural Business 
Economics,	Southern	Illinois	University	
at	Carbondale,	U.S.A.

•	Master	of	Economics,	Southern	Illinois	
University	at	Carbondale,	U.S.A.

•	Bachelor	of	Economics,	Chulalongkorn	
University

Work	Experiences:
•	Deputy	Permanent	Secretary,	Ministry	

of Commerce
•	Director	General,	Department	of	
Business	Development,	Ministry	of	
Commerce

•	General	Inspector	and	Spokesperson,	
Ministry of Commerce 

•	Deputy	Director	General,	Department	
of	Foreign	Trade,	Ministry	of	
Commerce 

•	Director,	Bureau	of	Trade	in	Services	
and	Investment,	Department	of	Trade	
Negotiations,	Ministry	of	Commerce	

Current	Position:		
•	Director	General,	Department	of	
International	Trade	Promotion,	
Ministry of Commerce  

นางสาวบรรจงจิตต์	อังศุสิงห์
กรรมการ
อายุ	58	ปี

Ms.	Banjongjitt	Angsusingh	
Board Member

Age	58
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ประวัติการศึกษา:   
• ปริญญาเอก Keio University (Japan) The 

doctoral program of the School of 
Economics (Major: Economics)

• ปริญญาโท Keio University (Japan) คณะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์นโยบาย

• ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณ
วิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประวัติการทำางาน:
• รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่และปฏิบัติ

หน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน  
บริษัท อสมท. จำากัด (มหาชน)

• ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาภูมิภาค สถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานัก 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

• ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
กระทรวงอุตสาหกรรม

• ผู้อำานวยการสถาบันอาหาร  
กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน: 
• ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Educational	Background:      
• The doctoral program of the School 
of	Economics	(Major:	Economics),	
Keio	University	(Japan)	

•	Graduate	School	of	Economics	–	
Economic	Policy,	Keio	University	
(Japan)																																																																																			

•	Bachelor	of	Economics	(2nd 
Class	Honours)	–	Quantitative	
Economics,	Chulalongkorn	
University 

Work	Experiences:
•	Executive	Vice	President	and	Chief	
Financial	Officer,	MCOT	Public	
Company	Limited

•	Senior	Advisor,	Regional	
Development	Center,	Institute	
for	Good	Governance	Promotion	
Office of the Public Sector 
Development Commission

•	Director-General,	Office	of	Small	
and	Medium	Enterprises	Promotion,	
Ministry of Industry

•	President,	National	Food	Institute,	
Ministry of Industry

Current	Position:
•	Governor,	Tourism	Authority	of	

Thailand

นายยุทธศักดิ์	สุภสร
กรรมการ
อายุ	53	ปี

Mr.	Yuthasak	Supasorn		
Board member

Age	53

ประวัติการศึกษา:   
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง

ประวัติการทำางาน:
• ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสินค้า
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
• ผู้อำานวยการมาตรฐานพิธีการและราคา

ศุลกากร กรมศุลกากร 
• นายด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร 
• ผู้อำานวยการส่วนบริการผู้โดยสาร สำานักงาน

ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรมศุลกากร 

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน:
• รองอธิบดีกรมศุลกากร

Educational	Background:   
•	Master	of	Public	Administration,	
Chulalongkorn	University,	Bangkok

•	Bachelor	of	Laws,	Ramkhamhaeng	
University  

Work	Experiences:
• Director of Suvarnabhumi Airport 

Cargo Clearance Background Customs 
Bureau,	Customs	Department	

• Director of Customs Standard 
Procedures	and	Valuation	Bureau,	
Customs Department  

• Head of Nakorn Phanom Customs 
House,	Customs	Department	

•	Director	of	Passenger	Service	Division,	
Suvarnabhumi Airport Passenger 
Control	Customs	Bureau,	Customs	
Department 

Current	Position:
•	Deputy	Director	–	General	Thai	

Customs

นายสรศักดิ์	มีนะโตรี
กรรมการ
อายุ	58	ปี

Mr.	Sorasak	Meenatoree
Board member

Age	58
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ประวัติการศึกษา:   
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน:
• รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• ผู้อำานวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• ผู้อำานวยการกองเผยแพร่โฆษณาต่างประเทศ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน:  
• ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร

Educational	Background:  
• Master of Public Administration 
Program	in	Public	Administration,	
National Institute of Development 
Administration

•	Bachelor	of	Economics,	Thammasat	
University

Work	Experiences:
•	Deputy	Governor	for	Marketing	
Communications,	the	Tourism	
Authority of Thailand

•	Executive	Director,	Advertising	and	
Public	Relations,	the	Tourism	Authority	
of Thailand

•	Director,	International	Advertising,	the	
Tourism Authority of Thailand

Current	Position:	
• Chairman of Administrative System 

Development Subcommittee

นายศุกรีย์	สิทธิวนิช	
กรรมการ
อายุ	62	ปี

Mr.	Sugree	Sithivanich	
Board member

Age	62

ประวัติการศึกษา:    
• ปริญญาโท Master of Science in 

Economics, University of Lancaster 
ประเทศอังกฤษ 

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน: 
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
• รองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
• ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (สศช.)

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน:  
• ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง 

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Educational	Background:   
•	Master	of	Science	in	Economics,	
University	of	Lancaster,	United	
Kingdom

•	Master	of	Arts	(Political	Science),	
Thammasat University

•	Bachelor	of	Arts	(Political	Science),	
Chulalongkorn University

Work	Experiences:
• Member of National Reform Steering 

Assembly 
•	Deputy	Secretary	-	General	National	

Economic and Social Development 
Board,	Office	of	the	National	
Economic and Social Development 
Board	(NESDB)

•	Director,	Competitiveness	
Development	Office	(CDO),	Office	
of the National Economic and Social 
Development	Board	(NESDB)

Current	Position:	
• Academic Expert : Internal Security, 

National Research Council of Thailand

นายธานินทร์	ผะเอม
กรรมการ	
อายุ	62	ปี

Mr.Thanin	Pa-Em
Board member

Age	62
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ประวัติการศึกษา:    
• International Marketing Certificate, 

Ecole Hotelier de Lausanne, held 
at Sukhothai Thamathirat Open 
University, Thailand

• Effective Hotel Food & Beverage 
Management Course Certificate, 
Ecole Hotelier de Lausanne, held 
at Sukhothai Thamathirat Open 
University, Thailand

ประวัติการทำางาน: 
• ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายปฏิบัติการ  

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จำากัด 
(อิมแพ็ค เมืองทองธานี)

• ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ไครส์เชิร์ช  
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ ประเทศนิวซีแลนด์

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน:  
• นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัล พารากอน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

Educational	Background:
•	International	Marketing	Certificate,	
Ecole	Hotelier	de	Lausanne,	held	
at Sukhothai Thammathirat Open 
University,	Thailand

• Effective Hotel Food & Beverage 
Management	Course	Certificate,	
Ecole	Hotelier	de	Lausanne,	held	
at Sukhothai Thammathirat Open 
University,	Thailand

Work	Experiences:
•	General	Manager:	Operations	
Department,	IMPACT	Exhibition	
Management	Co.,	Ltd.

•	Operation	Director,	Christchurch	
Convention	Centre,	New	Zealand

Current	Position:  
•	President,	Thai	Exhibition	Association	
(TEA)

•	Managing	Director,	Royal	Paragon	Hall

นายทาลูน	เท็ง
กรรมการ
อายุ	57	ปี

Mr.	Talun	Theng
Board member

Age	57

ประวัติการศึกษา:    
• ประกาศนียบัตร Certificate Phra Kuman 

Jesus Vithaya

ประวัติการทำางาน: 
• กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน:  
• กรรมการผู้จัดการ บจก. เดสทิเนชั่นเซอร์วิส

เซส (ประเทศไทย)
• อุปนายก สมาคมส่งเสริมการประชุม

นานาชาติ (ไทย)
• รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
• กรรมการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

Educational	Background:   
•	Certificate	Phra	Kuman	Jesus	Vithaya

Work	Experiences:
•	Board	of	Directors,	Tourism	Authority	
of	Thailand	(TAT)

Current	Position:	
•	Managing	Director,	Destination	Asia	
(Thailand)	Limited

•	Vice	President,	Thailand	Incentive	and	
Convention	Association	(TICA)

•	Vice	President,	Tourism	Council	of	
Thailand

• Expert Committee Member of National 
Tourism Policy of the Office of the 
Prime Minister

• Committee Member of Tourism 
Business	and	Guides	of	the	Ministry	of	
Tourism and Sports

นางพรทิพย์	หิรัญเกตุ
กรรมการ	
อายุ	66	ปี

Mrs.	Pornthip	Hirunkate
Board member

Age	66
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นายธงชัย	ศรีดามา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ	70	ปี

Mr.	Thongchai	Sridama
Advisor to the Board

Age	70

ประวัติการศึกษา:    
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (นิด้า)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา

วิศวกรรมโยธาปี 2515 (มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น)

ประวัติการทำางาน: 
• กรมทางหลวง (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2552)
• ประธานกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิลเลจ 

คาร์ด จำากัด
• ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซ

เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การตลาดเพื่อ

เกษตรกร 

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน: 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

Educational	Background:   
•	Master	of	Public	Administration,	

National Institute of Development 
Administration

• Bachelor of Engineering Program 
in	Civil	Engineering,	Khon	Kaen	
University

Work	Experiences:
•	Department	of	Highways,	Ministry	of	

Transport
• Chairman of Thailand Privilege Card  
Company	Limited

•	Chairman	of	Thailand	Greenhouse	Gas	
Management Organization (Public 
Organization)

• Board member of the Tourism 
Authority of Thailand

• Board member of the Sports Authority 
of Thailand

• Board member of Marketing 
Organization of Farmers  

Current	Position:		
•	Board	of	Directors,	Suan	Sunandha	
Rajabhat	University

ประวัติการศึกษา:    
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

นอร์ธเดม สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ

ประวัติการทำางาน: 
• ประธานฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย
• ประธานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

สมาคมโรงแรมไทย
• อุปนายก สมาคมโรงแรมไทย
• คณะทำางานยกร่างแผนการตลาด การท่องเท่ียว

ด้านตลาดต่างประเทศ การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย

• คณะกรรมการรางวัลประเภทการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพในโครงการประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน:  
• นายกสมาคมโรงแรมไทย
• รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ

Educational	Background:   
• Master Degree of Business 
Administration,	College	of	Notre	
Dame;	Belmont	California,	U.S.A

• Bachelor of Arts in Business 
Information System at Assumption 
Business Administration College

Work	Experiences:
•	Chairperson	of	Marketing	Department,	
Thai	Hotels	Association	(THA)

• Chairperson of Marketing & Public 
Relations	Department,	Thai	Hotels	
Association	(THA)

•	Vice	President,	Thai	Hotels	Association	
(THA)

•	Representative	of	the	Advisor:	Asian	
Market,	Tourism	Authority	of	Thailand	
(TAT)

•	Representative	of	the	Senior	Advisor:	
Forecast	Model	1st	Period,	Tourism	
Authority	of	Thailand	(TAT)

Current	Position: 
•	President,	Thai	Hotels	Association		
•	Executive	Assistant	Manager,	The	Twin	
Towers	Hotel

นางสาวศุภวรรณ	ถนอมเกียรติภูมิ	
กรรมการ	
อายุ	56	ปี

Ms.	Supawan	Tanomkieatipume
Board member

Age	56
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ประวัติการศึกษา:   
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

The America University, Washington 
D.C. 

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน:
• รองผู้อำานวยการ สายงานบริหารและ

สนับสนุนกลยุทธ์ สำานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

• ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ 
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

• ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

• ผู้จัดการการตลาด ฝ่ายการประชุมและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) 

• เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด 5 การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน: 
• ผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Educational	Background:     
• Master Degree in Public 
Administration,	The	America	
University,	Washington	D.C.	USA

•	Bachelor	Degree	in	Social	Sciences,	
Kasetsart	University	

Work	Experiences:
•	Vice	President	Administration	and	
Strategic	Support,	Thailand	Convention	
and Exhibition Bureau (Public 
Organization)

• Director of Domestic MICE 
Department,	Thailand	Convention	
and Exhibition Bureau (Public 
Organization)

•	Director	of	Government	&	Corporate	
Affairs,	Thailand	Convention	
and Exhibition Bureau (Public 
Organization)

• Senior Manager of Meeting & Incentive 
Department,	Thailand	Convention	
and Exhibition Bureau (Public 
Organization)

•	Marketing	Promotion	Officer	level	5,	
Tourism Authority of Thailand

Current	Position:   
•	President,	Thailand	Convention	

and Exhibition Bureau (Public 
Organization)	

นายจิรุตถ์	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำานวยการ	สสปน.	

อายุ	48	ปี

Mr.	Chiruit	Isarangkun	na	Ayuthaya		
Board member and Secretary 

TCEB President
Age	48
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Meeting	Attendance	of	TCEB	Board	of	Directors	for	the	Fiscal	Year	2019

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สสปน. ประจำาปีงบประมาณ 2562

Month
เดือน

Time
ครั้งที่

Date
วันที่

Percent of 
Attendances
คิดเป็นร้อยละ

การเข้าร่วมประชุม

October 2018
ตุลาคม 2561

10/2018
10/2561

10/25/2018
10/25/2561 54.55

November 2018
พฤศจิกายน 2561

11/2018
11/2561

11/27/2018
11/27/2561 60

December 2018
ธันวาคม 2561

12/2018
12/2561

12/24/2018
12/24/2561 90

January 2019
มกราคม 2562

February 2019
กุมภาพันธ์ 2562

1/2019
1/2562

2/25/2019
2/25/2562 72.72

March 2019
มีนาคม 2562

2/2019
2/2562

3/26/2019
3/26/2562 81.81

April 2019
เมษายน 2562

3/2019
3/2562

4/23/2019
4/23/2562 81.81

May 2019
พฤษภาคม 2562

4/2019
4/2562

5/28/2019
5/28/2562 72.72

June 2019
มิถุนายน 2562

5/2019
5/2562 (สัญจร)

6/30/2019
6/30/2562 81.81

July 2019
กรกฏาคม 2562

6/2019
6/2562

7/30/2019
7/30/2562 90.90

August 2019
สิงหาคม 2562

7/2019
7/2562

8/28/2019
8/28/2562 100

September 2019
กันยายน 2562

8/2019
8/2562

9/26/2019
9/26/2562 90.90

The	meeting	 allowances	 for	Chairman	 and	Committee	 for	 the	 fiscal	 year	
2019	were	in	accordance	with	the	Regulations	of	the	Board	of	Directors	of	
TCEB	on	the	Meeting	Remuneration	for	Chairman,	Committee,	Advisor,	Audit	
Committee,	and	Sub-committee	B.E.	2561	(2018).

Meeting	Allowances	for	Chairman	and	Committee
Chairman	 Fees	per	Attendance	 THB	17,500
Committee	 Fees	per	Attendance	 THB	14,000	
 
Meeting	Allowances	for	Audit	Committee	Chairman,	Sub-committee	
Chairman,	Audit	Committee,	and	Sub-committee
Audit Committee Chairman
Sub-committee	Chairman	 Fees	per	Attendance	 THB	8,750
Audit	Committee,	Sub-committee	 Fees	per	Attendance	 THB	7,000 

เบี้ยประชุมประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำาปีงบประมาณ 2562 ตาม
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วยการจ่ายค่า
ตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมประธานกรรมการ กรรมการ
ประธานกรรมการ อัตราครั้งละ 17,500 บาท
 กรรมการ อัตราครั้งละ 14,000 บาท

ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ อัตราครั้งละ 8,750 บาท
กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ อัตราครั้งละ 7,000 บาท

TCEB’S	BOARD	MEETINGS	IN	FISCAL	YEAR	2019
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	สสปน.	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2562
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AUDIT	COMMITTEE
คณะกรรมการตรวจสอบ

1 MISS	SUPAWAN	TANOMKIEATIPUME นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ ประธานกรรมการ CHAIRMAN

2 MR.	THONGCHAI	SRIDAMA นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ SUBCOMMITTEE

3 ASSISTANT PROFESSOR SOPAPAN AMATADECHA ผศ. โสภาพรรณ อมตะเดชะ กรรมการ SUBCOMMITTEE

4 MR.	NAPONG	SIRIKANTAYAKUL นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการ SUBCOMMITTEE

5 MRS.	JARIYA	MUANGKAEW นางจริยา ม่วงแก้ว กรรมการ SUBCOMMITTEE

6 ASSISTANT	PROFESSOR	DR.	NIPAPAN	KUWISETSANG ดร.ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง กรรมการ SUBCOMMITTEE

STRATEGIC	PLANNING	&	RISK	MANAGEMENT	SUBCOMMITTEE	
คณะอนุกรรมการกลยุทธ์ และแผนงาน และการบริหารความเสี่ยง

1 MR.	YUTHASAK	SUPASORN นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานอนุกรรมการ CHAIRMAN

2 MR.	THANIN	PA-EM นายธานินทร์  ผะเอม รองประธานอนุกรรมการ VICE	CHAIRMAN

3 MISS	SUPAWAN	TANOMKIEATIPUME นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

4 MR.	TALUN	THENG นายทาลูน เท็ง อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

5 MRS.	PORNTHIP	HIRUNKATE นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

6 ASSISTANT PROFESSOR SOPAPAN AMATADECHA ผศ.โสภาพรรณ อมตะเดชะ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

7 MS.	POJAI	POOKAKUPT นางพอใจ พุกกะคุปต์ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

ADMINISTRATIVE	SYSTEMS	DEVELOPMENT	SUBCOMMITTEE	
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร

1 MR.	SUGREE	SITHIVANICH นายศุกรีย์  สิทธิวนิช ประธานอนุกรรมการ CHAIRMAN

2 MR.	THONGCHAI	SRIDAMA นายธงชัย ศรีดามา รองประธานอนุกรรมการ VICE	CHAIRMAN

3 MR.	TALUN	THENG นายทาลูน เท็ง อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

4 MR.	SURAPONG	TECHARUVICHIT นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

5 MR.	PAISIT	KEANCHAN นายไพสิฐ แก่นจันทน์ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

6 MRS.	SUPRABHA	MOLEERATANOND นางสุประภา โมฬีรตานนท์ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

7 MR.	BANYAT	KALASUWAN นายบัญญัติ กาฬสุวรรณ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

8 ASSISTANT	PROFESSOR	DR.	NIPAPAN	KUWISETSANG ดร.ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

9 MRS.	JARIYA	MUANGKAEW นางจริยา ม่วงแก้ว อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

10 MR.	VIJIT	PHIPHADKUSOLKUL นายวิชิต พิพัทธกุศลกุล อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

BOARD	OF	SUBCOMMITTEES	
คณะอนุกรรมการ
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GOVERNMENT	COORDINATION	ON	MICE	SERVICE	PROVIDERS	SUBCOMMITTEE

คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำานวยความสะดวกทางด้านการค้า และบริการอุตสาหกรรมไมซ์

1 MR.	AKAPOL	SORASUCHART นายอรรคพล สรสุชาติ ประธานอนุกรรมการ PRESIDENT OF THE SUBCOMMITTEE

2 MR.	THANIN	PA-EM นายธานินทร์  ผะเอม
รองประธาน

อนุกรรมการ
VICE	CHAIRMAN

3
ASSISTANT	PROFESSOR	DR.	PONGCHAI	
ATHIKOMRATTANAKUL ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

4
DIRECTOR-GENERAL	OF	THE	DEPARTMENT	OF	CONSULAR	
AFFAIRS	OR	A	REPRESENTATIVE อธิบดีกรมการกงสุล หรือ ผู้แทน อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

5
DIRECTOR-GENERAL	OF	THE	DEPARTMENT	OF	EXCISE	OR	A	
REPRESENTATIVE อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือ ผู้แทน อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

6
DIRECTOR-GENERAL	OF	THE	DEPARTMENT	OF	FOREIGN	
TRADE	OR	A	REPRESENTATIVE อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ หรือ ผู้แทน อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

7
SECRETARY-GENERAL	OF	THE	OFFICE	OF	THE	NATIONAL	
BROADCASTING	AND	TELECOMMUNICATIONS	COMMISSION	
(NBTC)		OR	A	REPRESENTATIVE

เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ (กสทช.) หรือ ผู้แทน

อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

8
SECRETARY-GENERAL	OF	THE	FOOD	AND	DRUG	
ADMINISTRATION	OR	A	REPRESENTATIVE

เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา หรือ ผู้แทน
อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

9
SECRETARY-GENERAL	OF	THE	THAI	INDUSTRIAL	STANDARDS	
INSTITUTE	OR	A	REPRESENTATIVE

เลขาธิการสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม หรือ ผู้แทน
อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

10
COMMISSIONER	OF	THE	IMMIGRATION	BUREAU	OR	A	
REPRESENTATIVE

ผู้บัญชาการสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ ผู้แทน
อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

11
GENERAL	MANAGER	OF	SUVARNABHUMI	AIRPORT	OR	A	
REPRESENTATIVE ผู้อำานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ผู้แทน อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

12
GENERAL	MANAGER	OF	DON	MUEANG	INTERNATIONAL	
AIRPORT	OR	A	REPRESENTATIVE ผู้อำานวยการท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ผู้แทน อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

13
DIRECTOR	OF	SUVARNABHUMI	AIRPORT	CARGO	CLEARANCE	
CUSTOMS	BUREAU	OR	A	REPRESENTATIVE

ผู้อำานวยการสำานักงานศุลกากรตรวจสินค้า 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ผู้แทน
อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

14
DIRECTOR	OF	LAEM	CHABANG	PORT	CUSTOMS	BUREAU	OR	
A	REPRESENTATIVE

ผู้อำานวยการสำานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

หรือ ผู้แทน
อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

15
COMMANDER	OF	IMMIGRATION	DIVISION	2	
(SUVARNABHUMI	AIRPORT'S	ARRIVAL)	OR	A	REPRESENTATIVE

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (ด่านขาเข้า

สุวรรณภูมิ)หรือ ผู้แทน
อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE
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GOVERNMENT	COORDINATION	ON	MICE	SERVICE	PROVIDERS	SUBCOMMITTEE

คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำานวยความสะดวกทางด้านการค้า และบริการอุตสาหกรรมไมซ์

16
DIRECTOR-GENERAL	OF	THE	DEPARTMENT	OF	EMPLOYMENT	
OR	A	REPRESENTATIVE อธิบดีกรมการจัดหางาน หรือ ผู้แทน อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

17
DIRECTOR-GENERAL	OF	THE	DEPARTMENT	OF	INDUSTRIAL	
WORKS	OR	A	REPRESENTATIVE อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ผู้แทน อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

18
GOVERNOR	OF	THE	BANGKOK	METROPOLITAN	 
ADMINISTRATION	(BMA)	OR		A	REPRESENTATIVE ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้แทน อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

19 MRS.	ARPAPANNEE	SANGMUKDA นางอาภาพรรณี   แสงมุกดา อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

BOARD	OF	NOMINATION	SUBCOMMITTEE

คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

1 MR.	CHALERMSAK	CHANTIM นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม       ประธานอนุกรรมการ CHAIRMAN

2
A	REPRESENTATIVE	OF	THE	OFFICE	OF	THE	PUBLIC	SECTOR	
DEVELOPMENT	COMMISSION

ผู้แทนของสำานักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาระบบราชการ
อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

3 MRS.	PORNSIRI	MANOHARN นางพรศิริ มโนหาญ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

4 MRS.	SUCHADA	YUVABOON นางสุชาดา ยุวบูรณ์ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

5 MR.	VICHAK	APIRAKNANCHAI นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

TCEB	PRESIDENT	EVALUATION	SUBCOMMITTEE

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำานวยการ สสปน.

1 MR.	SUGREE	SITHIVANICH นายศุกรีย์  สิทธิวนิช ประธานอนุกรรมการ CHAIRMAN

2 MR.	THONGCHAI	SRIDAMA นายธงชัย ศรีดามา อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

3 MR.	TALUN	THENG นายทาลูน เท็ง อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

4 MRS.	PORNTHIP	HIRUNKATE นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE

5 ASSISTANT PROFESSOR SOPAPAN AMATADECHA ผศ. โสภาพรรณ อมตะเดชะ อนุกรรมการ SUBCOMMITTEE





MANAGEMENT
TEAM

Mr.	Chiruit	Isarangkun	na	Ayuthaya	
President
Age	48

นายจิรุตถ์	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
ผู้อำานวยการ

อายุ	48	ปี

Educational	Background:   
•	Master	Degree	in	Public	Administration,	The	America	
University,	Washington	D.C.	USA

•	Bachelor	Degree	in	Social	Sciences,	Kasetsart	
University 

Work	Experiences:
•	Vice	President	Administration	and	Strategic	Support,	

Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public 
Organization)

•	Director	of	Domestic	MICE	Department,	Thailand	
Convention and Exhibition Bureau (Public 
Organization)

•	Director	of	Government	&	Corporate	Affairs,	
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public 
Organization)

•	Senior	Manager	of	Meeting	&	Incentive	Department,	
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public 
Organization)

•	Marketing	Promotion	Officer	level	5,	Tourism	
Authority of Thailand

ประวัติการศึกษา:   
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต The America 

University, Washington D.C. 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน:
• รองผู้อำานวยการ สายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์  

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
• ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ  

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
• ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ  

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
• ผู้จัดการการตลาด ฝ่ายการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
• เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหาร
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TCEB'S	PRESIDENT	OFFICE	DEPARTMENT			|			สายงานผู้อำานวยการ	สสปน.

ADMINISTRATION			|			สายงานบริหาร

Mr.	Chatri	Thongnak
Director,	Internal	Audit	Department	

นายชาตรี ทองนาค
ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Previous	Position:	

• Senior	Manager,	Law	and	Good	Governance	
Section 

ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานกฎหมายและธรรมาภิบาล 

Mr.	Puripan	Bunnag	
Director,	The	Office	of	TCEB’s	President

นายภูริพันธ์ บุนนาค
ผู้อำานวยการ ฝ่ายสำานักงานผู้อำานวยการ 

Previous	Position:	
•	Director,	Domestic	MICE	Department
ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้อำานวยการ ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ

Ms.	Parichat	Svetasreni	
Director,	Corporate	Communication	Department

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี
ผู้อำานวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

Previous	Position:	
•	Director,	Marketing	and	Corporate	Image	

Department  
ตำาแหน่งก่อนหน้า:

• ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

Ms.	Vichaya	Soonthornsaratoon
Vice	President,	Administration

นางสาววิชญา สุนทรศารทูล
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สายงานบริหาร

Previous	Position:	

• Director,	Convention	Department
ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้อำานวยการ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

Ms.	Jutharat	Vorrarith	
Director,	Accounting	&	Finance	Department

นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Previous	Position:	

• Senior	Manager,	Accounting	&	Finance	
Department

ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

Ms.	Jittanun	Techasarin
Director,	Administration	Department

นางสาวจิตนันท์ เตชะศรินทร์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหาร

Previous	Position:	

• Senior	Manager,	Convention	Department	
ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ



รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

43

MICE	CAPABILITY	AND	INNOVATION			|			สายงานพัฒนาและนวัตกรรม

Mrs.	Orachorn	Wongpan-Ngam
Director,	MICE	Capabilities	Department

นางอรชร ว่องพรรณงาม
ผู้อำานวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

Previous	Position:	

• Senior	Manager,	MICE	Capabilities	
Department

ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

Mrs.	Supawan	Teerarat	
Senior	Vice	President,	Business	Strategic	
Development and Innovation

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์
รองผู้อำานวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม

Previous	Position:	
•	Vice	President,	Strategic	and	Business	

Development

• Director,	Exhibition	Department
ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• รองผู้อำานวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

• ผู้อำานวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

Orachat	Leingpeboon,	Ph.D.
Director,	Corporate	Strategy	Development	
Department

นางสาวอรฉัตร เลียงพิบูลย์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร

Previous	Position:	

• Manager,	Electronic	Government	Policy	
Section,	Digital	Government	Development	
Agency	(Public	Organization)	(DGA),	Ministry	
of Digital Economy and Society

ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้จัดการ ส่วนงานนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำานักงาน

รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Mrs.	Jaruwan	Suwannasat
Director,	MICE	Intelligence	&	Innovation	
Department

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์
ผู้อำานวยการ ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม

Previous	Position:	

• Director,	Exhibition	&	Event	Department
ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้อำานวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

Ms.	Wiparat	Tharateerapab
Director,	Government	and	Corporate	Affairs	
Department

นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

Previous	Position:	

• Director,	Administrative	Department
ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหาร

Mr.	Chartchai	Debpang
Expert	and	Acting	Director	of	Government	and	
Corporate Affairs Department

นายชาติชาย เทพแปง
ผู้ชำานาญการ และรักษาการผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหารรัฐกิจ

วิสาหกิจ

Previous	Position:	

• Director,	The	Office	of	TCEB’s	President
ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้อำานวยการ ฝ่ายสำานักงานผู้อำานวยการ

Mrs.	Sarita	Chintakanond
Expert and Acting Director of Corporate 
Strategy Development Department

นางสริตา จินตกานนท์
ผู้ชำานาญการ และรักษาการผู้อำานวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์

องค์กร

Previous	Position:	

• Director,	Information	Technology	Department
ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้อำานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mrs.	Harisuda	Boonyawat	
Expert,	Head	of	Mega	Project	Unit

นางหริสุดา บุญยวัฒน์
ผู้ชำานาญการ งานพัฒนาการจัดงานเมกะโปรเจค

Previous	Position:	

• Senior	Manager,	Exhibition	&	Event	
Department

ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ
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MICE	BUSINESS			|			สายงานธุรกิจ

Mr.	Sutichai	Bunditvorapoom
Director,	Convention	Department

นายสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ
ผู้อำานวยการ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

Previous	Position:	

• Senior	Manager,	Convention	Department
ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

Ms.	Nooch	Homrossukhon	
Director,	Meetings	and	Incentives	Department

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อ

เป็นรางวัล

Previous	Position:	

• Senior	Manager,	Meetings	and	Incentives	
Department

ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทาง

เพื่อเป็นรางวัล 

Mrs.	Nichapa	Yoswee
Senior	Vice	President,	Business	Development

นางนิชาภา ยศวีร์
รองผู้อำานวยการ สายงานธุรกิจ

Previous	Position:	

• Director,	MICE	Capabilities	Department

• Managing	Director,	Thailand	and	Vietnam,	
Reed	Tradex	Co.,Ltd.	

ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้อำานวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

• กรรมการผู้จัดการประเทศไทยและเวียดนาม 

บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำากัด

Ms.	Kanokporn	Damrongkul	
Director,	Exhibition	Department

นางสาวกนกพร ดำารงกุล
ผู้อำานวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 

Previous	Position:	

• Senior	Manager,	Exhibition	&	Event	
Department

ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ 

Mr.	Duangdej	Yuaikwarmdee	
Director,	Marketing	Strategy	Department

นายดวงเด็ด ย้วยความดี
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาด

Previous	Position:	

• Deputy Managing Director and Chief Sales 
Officer,	Reed	Tradex	Co.,	Ltd.

ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำากัด

Mr.	Salanroj	Sutaschuto
Director,	Domestic	MICE	Department

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต
ผู้อำานวยการ ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ

Previous	Position:	

• Director,	Administration	Department
ตำาแหน่งก่อนหน้า: 

• ผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหาร
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OVERSEAS	REPRESENTATIVES				|				ผู้แทนประจำาภูมิภาคต่างประเทศ

Kumi	Ikeda
Japan
Business	Event	Solutions	&	Travel		
Co.,	Ltd	

(For	Meeting	&	Incentive	Industry)

Stella	Tsitsipatis
North America
Development	Counsellors	
International	(DCI)
(For	Meeting	&	Incentive	Industry)

Nitin	Sachdeva
India
Venture	Marketing
(For	Meeting	&	Incentive	Industry)

Emma	Perez	
North America
Development	Counsellors	
International	Ltd.	(DCI)
(For	Convention	Industry)

Jerilee	Pinto
United	Kingdom	
Hills	Balfour	Ltd.
(For	Convention	Industry)			

Mark	Cochrane
China,	Hong	Kong,	
Macau,	Taiwan,	Japan,	
South	Korea,	Malaysia,	
Philippines and Indonesia
Business	Strategies	Group	Ltd.
(For	Exhibition	Industry)
*	By	Job	/	Project

Margaret	Mann	
Europe	&	United	Kingdom
Hills	Balfour	Ltd.
(For	Meeting	&	Incentive	Industry)

Eric	Zhu
China
Arch	International	Media	Ltd.
(For	Meeting	&	Incentive	Industry)

Charles	Leong
Singapore
The	Tourism	Company	Pte.	Ltd.
(For	Meeting	&	Incentive	Industry)

Nicole	Tingey
Australia
ClockWise	Consulting	
(For	Meeting	&	Incentive	Industry)

Mr.	Bjoern	Kempe	
Germany,	Belgium,	Italy	
and Benelux 
Expos	Asia	Pte	Ltd.		
(For	Exhibition	Industry)	
*	By	Job	/	Project

Evan	Li
China,	Hong	Kong,	Macau,	
Taiwan,	Japan,	South	Korea,	
Malaysia,	Philippines	and	
Indonesia
Business	Strategies	Group	Ltd.
(For	Exhibition	Industry)
*	By	Job	/	Project
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committed	 for	 spending	during	 the	 fiscal	 year,	 leaving	 a	budget	 balance	
of	 THB	 29.42	million,	 3.33%	 of	 the	 total	 allocation.	Most	 of	 the	 budget	
expenditure	 was	 for	 promotion	 and	 support	 of	 the	 convention	 segment,	
meeting	&	incentive	travel	segment,	as	well	as	management	and	promotion	
of	the	exhibition	segment.	

The	budget	expenditure	analysis	of	fiscal	year	2019	was	compared	to	work	
plans	and	operational	results,	and	classified	into	several	budgeting	activities	
as	follows:

The	budget	allocation	to	TCEB	in	fiscal	year	2019	was	THB	883.64	million.	
The TCEB Board of Directors approved the resolution for the operational 
plan	and	the	budget	expenditure	plan	for	fiscal	year	2019	in	its	meeting	on	
30	August	2018.	During	the	fiscal	year,	TCEB	disbursed	THB	848.40	million,	
96.01%	of	 the	 total,	 for	 commitments	 and	 subsidies,	which	 increased	by	
3.17%	compared	to	the	previous	fiscal	year.	The	size	of	disbursements	was	
in	accordance	with	the	target	of	the	Office	of	the	Public	Sector	Development	
Commission	(OPDC),	which	indicated	that	the	budget	expenditure	should	be	
approximately	 96%.	A	 further	 THB	 5.82	million,	 0.66%	of	 the	 total,	was	

1.	 Programme	on	Public	Sector	Personnel
The	programme	on	public	sector	personnel	is	the	compensation	plan	for	personnel	in	the	public	sector	including	salaries,	allowances	and	provident	fund.

The	disbursements,	commitments	and	subsidies	in	fiscal	year	2019	were	THB	130.44	million,	99.51%	of	the	budget	for	the	programme	on	public	sector	
personnel.	Most	of	the	operational	performances	achieved	their	set	goal.	

Unit:	THB	Million

Programmes
Budget

expenditure	plan
Disbursements Commitments Subsidies	and	others

Projects	committed	
for	spending

Balance

1.	Programme	on	Public	Sector	Personnel 131.08 130.44 - - - 0.64

2.	Strategic	Programme 580.47 299.55 134.58 129.71 2.29 14.34

3.	Integrated	Programme	on	Generation	of	
Revenues	from	Tourism,	Sports	and	Culture

66.16 36.66 7.70 15.60 0.51 5.68

4.	Fundamental	Programme 51.93 43.80 5.97 0.31 - 1.86

5.	Integrated	Programme	on	Regional	Area	
Development

54.00 21.90 22.02 0.16 3.02 6.91

Total 883.64 532.35 170.27 145.78 5.82 29.42

BUDGET	EXPENDITURE	
ANALYSIS



รายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

51

สสปน. ได้รับงบประมาณแผ่นดินประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวน 883.64 ล้านบาท ซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2562 ในการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ผลการใช้จ่ายเงินประมาณ โดย
งบประมาณมีการเบิกจ่าย ผูกพันสัญญา และเงินสนับสนุน และอื่นๆ แล้วในระหว่าง
ปีงบประมาณจำานวน 848.40 ล้านบาท (ร้อยละ 96.01) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 3.17 และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) กำาหนดไว้ว่า ให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ที่ประมาณร้อยละ 96 รวมทั้งมี
โครงการอยู่ระหว่างผูกพันสัญญาจำานวน 5.82 ล้านบาท (ร้อยละ 0.66)   คงเหลือ 

1. แผนงานบุคลากร
แผนงานบุคลากร เป็นรายจ่ายที่กำาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลากรภาครัฐ เช่น เงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย ผูกพันสัญญา และเงินอื่นๆ ในปีงบประมาณ  รวมจำานวน 130.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.51 ของงบประมาณสำาหรับแผนงาน
บุคลากรโดยผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถดำาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำาหนด

งบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำานวน 29.42 ล้านบาท (ร้อยละ 
3.33) โดยการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายด้านส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ด้านการบริหารจัดการและด้านส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

ในการวิเคราะห์รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2562 โดย
เปรียบเทียบกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน จำาแนกตามกิจกรรมหลักของส่วน 
งบประมาณ มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เบิกจ่าย
ผูกพันสัญญา 

(ตั้งเบิก)
เงินสนับสนุนและอื่นๆ

โครงการอยู่ระหว่าง 
ผูกพันสัญญา

คงเหลือ

1. แผนงานบุคลากร 131.08 130.44 - - - 0.64

2. แผนงานยุทธศาสตร์ 580.47 299.55 134.58 129.71 2.29 14.34

3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก 

การท่องเที่ยวและบริการ
66.16 36.66 7.70 15.60 0.51 5.68

4. แผนงานพื้นฐาน 51.93 43.80 5.97 0.31 - 1.86

5. แผนงานแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 54.00 21.90 22.02 0.16 3.02 6.91

รวม 883.64 532.35 170.27 145.78 5.82 29.42

บทวิเคราะห์
การใช้จ่ายงบประมาณ
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2.	 Strategic	Programme
The strategic programme is the operational plan outlining duties and 
responsibilities	that	are	assigned	by	the	policy,	which	must	be	in	line	with	
the	national	strategy.	For	example,	projects	operated	by	TCEB	have	achieved	
the	objectives	of	the	Strategic	programme.

The	 disbursements,	 commitments	 and	 subsidies	 in	 fiscal	 year	 2019	were	
THB	563.84	million,	97.14%	of	the	budget	for	the	strategic	programme.	Most	
of	the	operational	performances	achieved	their	set	goal.	

3.	 Integrated	Programme	on	Generation	of	Revenues	from	Tourism,	Sports	
and	Culture
The	integrated	programme	on	generation	of	revenues	from	tourism,	sports	
and	 culture	 services	 is	 the	 operational	 plan,	 which	 is	 in	 line	 with	 the	
national strategy or the national economic and social development plan or 
other	important	strategies	or	policies	designated	by	the	Cabinet.	The	plan	is	
jointly	drawn	up	by	two	or	more	organisations	which	set	up	the	objectives	
and	indicators,	operational	plan,	and	budget	expenditure	with	the	aims	of	
limiting	repetition,	cost	saving,	as	well	as	achieving	the	objectives	of	 the	
integration	plan.	For	example,	projects	have	been	initiated	in	line	with	the	
integrated	programme	on	generation	of	revenues	from	tourism,	sports	and	
culture.
 
The	 disbursements,	 commitments	 and	 subsidies	 in	 fiscal	 year	 2019	were	
THB	 59.96	million,	 90.63%	of	 the	 budget	 for	 the	 integrated	 programme.	
Most	of	the	operational	performances	achieved	their	set	goal.	

4.	 Fundamental	Programme
The fundamental programme outlines the implementation of duties and 
responsibilities	 indicated	 in	 the	 organisation	 establishment	 law.	 If	 the	
organisation	 ceases	 operations,	 damages	will	 occur	 including	 office	 rent,	
current	expense,	cost	of	materials	and	utility.	

The	 disbursements,	 commitments	 and	 subsidies	 in	 fiscal	 year	 2019	were	
THB	50.09	million,	96.43%	of	the	budget	for	the	fundamental	programme.	
Most	of	the	operational	performances	achieved	their	set	goal.

5.	 Integrated	Programme	on	Regional	Area	Development
The integrated programme for regional development outlines MICE industry 
enhancement	and	promotion	at	the	regional	level	with	the	aims	of	creating	
business opportunities and boosting capabilities and competitiveness of 
every	 region	 through	 improving	 knowledge	 and	 potential.	 The	 plan	 acts	
as	 a	 mechanism	 for	 driving	 and	 strengthening	 the	 country’s	 economy,	
society,	public	health,	culture,	environment	and	natural	 resources	 to	give	
a	solid	 foundation	and	adding	value	 to	 the	country.	The	 integration	plan	
designates	 six	 areas	 for	 development,	 including	 the	 northern,	 central,	
eastern,	northeastern,	southern	regions	and	the	southern	borders.

The	 disbursements,	 commitments	 and	 subsidies	 in	 fiscal	 year	 2019	were	
THB	44.08	million,	81.63%	of	the	budget	for	the	integrated	programme	on	
regional	area	development.	The	budget	expenditure	was	slightly	lower	than	
the	set	goal.	
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2. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นแผนงานที่ดำาเนินการตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบาย และมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องการผลักดัน 
หรือเห็นความสำาคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ได้แก่ โครงการต่างๆ ของสำานักงานฯ 
ที่ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่าย ผูกพันสัญญา และเงินสนับสนุนในปีงบประมาณ 
รวมจำานวน 563.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.14 ของงบประมาณสำาหรับแผน
งานยุทธศาสตร์ โดยผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถดำาเนินการได้
ตามเป้าหมายที่กำาหนด

3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เป็นแผนงานที่ดำาเนิน
การให้สอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หรือยุทธศาสตร์ที่สำาคัญที่คณะรัฐมนตรีกำาหนดเชิงนโยบาย  มีการบูรณาการตั้งแต่
สองหน่วยงานขึ้นไปร่วมกันวางแผน กำาหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติ
งาน และการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำาซ้อน มีความประหยัด
และคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
บูรณาการ ได้แก่ โครงการที่สอดคล้องกับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่าย ผูกพันสัญญา และเงินสนับสนุนในปีงบประมาณ 
รวมจำานวน 59.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.63 ของงบประมาณสำาหรับแผนงาน
บูรณาการ โดยผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถดำาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่กำาหนด

4. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐาน เป็นแผนงานที่ดำาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นประจำา
ตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน หากหยุดดำาเนินการ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
เช่น ค่าเช่าสำานักงาน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย ผูกพันสัญญา และเงินอื่นๆ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รวมจำานวน 50.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.43 ของงบประมาณ
สำาหรับแผนงานพื้นฐาน โดยผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถดำาเนิน
การได้ตามเป้าหมายที่กำาหนด

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค เป็นแผนงานท่ีส่งเสริมให้เกิดการขับเคล่ือน
เชิงพื้นที่ในระดับภาค สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กระจายทั่วภูมิภาค โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชน
ในทุกพื้นที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ โดยแบ่งเป็น 6 พื้นที่ 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคใต้ชายแดน

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย ผูกพันสัญญา และเงินอื่นๆ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รวมจำานวน 44.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.63 ของงบประมาณ
สำาหรับแผนงานแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่ำากว่าเป้าหมายที่กำาหนดแต่ไม่มากนัก
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1.2)	Meetings,	Incentives,	Conventions	and	Exhibitions	attended	by	domestic	
MICE participants travellers and foreigners living in Thailand in fiscal year 
2019

In	 fiscal	 year	 2019,	 a	 total	 of	 29,612,013	 domestic	 MICE	 participants	
attended	meetings,	incentives,	conventions	and	exhibitions	in	Thailand.	Of	
these,	23,411,821	participants	attended	domestic	exhibitions,	 followed	by	
4,265,162	 participants	 for	 conventions;	 1,732,410	 participants	 attending	
corporate	 meetings;	 and	 264,005	 participants	 participating	 in	 incentive	
travel	events.		
   
Compared	 to	 the	 previous	 fiscal	 year,	 the	 number	 of	 domestic	 MICE	
participants	decreased	by	-11.46%,	due	to	the	negative	effect	that	the	world’s	
economic	 recession	 had	 on	 Thailand’s	 economy.	 The	 largest	 decrease	 in	
participants	was	 seen	 in	 the	exhibition	 segment,	 accounting	 for	 -12.55%,	
followed	by	the	convention	segment	which	decreased	by	-12.09%.	However,	
the number of participants for the incentive travel segment increased by 
13.01%,	followed	by	corporate	meetings	with	an	increase	of	5.51%.	

The revenue generated from the expenditure of domestic MICE visitors in 
fiscal	year	2019	was	THB	108,432	million,	down	by	-5.20%	over	the	previous	
year,	which	was	 in	 line	with	 the	decrease	 in	numbers	of	domestic	MICE	
visitors	and	the	negative	factors	caused	by	the	world’s	economic	recession,	
as	well	as	the	Thai	currency	appreciation,	which	also	affected	the	country’s	
export	sector.
 

1)	Performance	in	accordance	with	the	target
 
1.1)	Meetings,	 Incentives,	 Conventions,	 and	 Exhibitions	 attended	 by	
international	MICE	travellers	in	fiscal	year	2019	

In	fiscal	year	2019,	a	total	of	1,273,981	international	MICE	travellers	visited	
Thailand	to	attend	meetings,	incentives,	conventions	and	exhibitions.	Of	this	
total,	370,882	visitors	 from	the	incentive	travel	segment	were	the	highest	
number	of	international	MICE	travellers,	followed	by	331,084	travellers	from	
the	 corporate	 meeting	 segment;	 308,010	 travellers	 from	 the	 convention	
segment;	and	264,005	travellers	from	the	exhibition	segment.	

The	number	of	international	MICE	travellers	increased	by	1.40%	compared	
to	 the	 previous	 fiscal	 year.	 The	 largest	 increase	 was	 for	 the	 exhibition	
segment,	 accounting	 for	 13.20%,	 followed	 by	 visitors	 from	 the	 incentive	
travel	 segment,	 which	 slightly	 increased	 by	 0.41%,	 due	 mainly	 to	 the	
positive	effect	of	the	fee	waiver	for	Visa	on	Arrival	for	Indian	and	Chinese	
nationals.	 However,	 the	 number	 of	 travellers	 from	 the	 convention	 and	
corporate	meeting	segments	diminished	by	-2.96%	and	-1.46%,	respectively,	
due	mainly	to	the	global	economic	recession.	

The revenue generated from the expenditure of international MICE travellers 
was	 THB	 93,971	 million,	 down	 by	 -1.73%,	 which	 was	 in	 line	 with	 the	
decrease	 in	 the	 number	 of	 international	MICE	 travellers	 and	 the	world’s	
economic	recession	caused	by	various	factors	-	the	US-China	trade	war,	the	
BREXIT	 extension,	 and	 Thai	 currency	 appreciation,	 which	 created	 higher	
travel	expenditure.	

REPORT	OF
TCEB’S OPERATION

Market	
segment/	
Industry

Number	of	International		
MICE	Travellers	(persons)

Revenue	from	International		
MICE	Travellers	(THB	million)

2018 2019 Difference 2018 2019 Difference

M 335,991 331,084 -1.46% 30,473 29,556 -3.01%

I 369,370 370,882 0.41% 20,669 20,169 -2.42%

C 317,396 308,010 -2.96% 25,325 23,954 -5.41%

E 233,228 264,005 13.20% 19,156 20,292 5.93%

Total 1,255,985 1,273,981 1.43% 95,623 93,971 -1.73%

Source:	Research	and	Development	Section,	Strategy	Development	Department

Market	
segment/	
Industry

Number	of	Domestic			
MICE	Travellers	(persons)

Revenue	from	Domestic			
MICE	Travellers	(THB	million)

2018 2019 Difference 2018 2019 Difference

M 1,642,005 1,732,410 5.51% 1,823 4,097 124.74%

I 179,289 202,620 13.01% 447 1,260 181.88%

C 4,851,568 4,265,162 -12.09% 5,682 10,175 79.07%

E 26,770,503 23,411,821 -12.55% 106,424 91,514 -14.01%

Total 33,443,365 29,612,013 -11.46% 114,376 107,046 -6.41%

Source:	Research	and	Development	Section,	Strategy	Development	Department
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1) ผลงานตามเป้าหมายหลัก   
 
1.1) สถานการณ์การจัดประชุม การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/
นิทรรศการนานาชาติ ของนักเดินทางไมซ์นานาชาติ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผู้เข้าร่วมงานการจัดประชุม การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ หรือท่ีเรียกว่า นักเดินทางไมซ์นานาชาติ จำานวน
ท้ังส้ิน 1,273,981 คน ในจำานวนน้ี กลุ่มการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล (Incentives: I)  
มีจำานวนมากท่ีสุด คือ 370,882 คน รองลงมาได้แก่ กลุ่มการประชุมของบริษัทเอกชน 
(Meetings: M) จำานวน 331,084 คน กลุ่มการประชุมของกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรท่ีไม่ใช่บริษัทเอกชน (Conventions: C) จำานวน 308,010 คน และกลุ่มการจัด
งานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions: E) จำานวน 264,005 คน ตามลำาดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา นักเดินทางไมซ์นานาชาติ ขยายตัวร้อยละ 1.40 โดย
นักเดินทางไมซ์นานาชาติกลุ่มการแสดงสินค้านานาชาติขยายตัวมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 
13.20 ตามมาด้วยกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.41 
อันเกิดจากปัจจัยบวกของการยกเว้นค่าธรรมเนียม VISA on Arrival ให้แก่ชาว
อินเดียและจีน ในขณะเดียวกัน กลุ่มนักเดินทางไมซ์ที่มีการหดตัว ได้แก่ กลุ่มการ
ประชุมของกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือองค์กรไม่ใช่บริษัทเอกชน และกลุ่มการประชุม
ของบริษัทเอกชน กลับมีอัตราเติบโตที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -2.96 และ -1.46 ตาม
ลำาดับ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

สำาหรับรายได้จากนักเดินทางไมซ์นานาชาติมีมูลค่ารวม 93,971 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ -1.73 สอดคล้องกับการหดตัวของจำานวนนักเดินทางไมซ์นานาชาติ ตาม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่มีปัจจัยมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ
และการยืดเยื้อของ Brexit รวมถึงการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของเงินบาทที่ส่งผล
โดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้น

1.2) สถานการณ์การจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดง
สินค้า/นิทรรศการในประเทศไทยของนักเดินทางชาวไทย และนักเดินทางชาวต่าง
ประเทศที่มีถิ่นพำานักถาวรในประเทศไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผู้เข้าร่วมงานการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล และการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ หรือที่เรียกว่า นักเดินทางไมซ์
ภายในประเทศ จำานวนทั้งสิ้น 29,612,013 คน ในจำานวนนี้ เป็นกลุ่มผู้เข้าการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทย (Exhibitions: E) มากที่สุด จำานวน 23,411,821 
คน รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้เข้ามาจัดประชุมของกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือองค์กรไม่ใช่
บริษัทเอกชน (Conventions: C) จำานวน 4,265,162 คน กลุ่มผู้เข้ามาจัดประชุม
ของบริษัทเอกชนในประเทศไทย (Meetings: M) 1,732,410 คน และกลุ่มการ 
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives: I) 202,620 คน ตามลำาดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า โดยภาพรวมนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ
มีอัตราเติบโตหดตัวเฉลี่ยร้อยละ -11.46 ที่ได้รับปัจจัยลบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบมายังเศรษฐกิจของประเทศ โดยนักเดินทางไมซ์ใน
ประเทศกลุ่มงานแสดงสินค้าในประเทศหดตัวมากที่สุดที่ร้อยละ -12.55 ตามมา
ด้วยกลุ่มการประชุมของกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือองค์กรไม่ใช่บริษัทเอกชน หดตัวอยู่
ที่ร้อยละ -12.09 อย่างไรก็ตามนักเดินกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมีอัตราการ
เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 13.01 และนักเดินทางไมซ์กลุ่มการประชุมของบริษัทเอกชนใน
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.51 ตามลำาดับ

สำาหรับรายได้ที่ เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมูลค่ารวม 108,432 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -5.20 เทียบ
กับปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับการลดลงของจำานวนนักเดินทางไมซ์ในประเทศที่ได้รับ
ปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลก รวมถึงการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของเงินบาทที่กระทบต่อ
ภาคการส่งออกของประเทศ

รายงานผลการดำาเนินงานของ 
สสปน.

กลุ่มตลาด/	
อุตสาหกรรม

จำานวนนักเดินทางไมซ์นานาชาติ	(คน) รายได้จากนักเดินทางไมซ์นานาชาติ	(ล้านบาท)

ปี	2561 ปี	2562 เปลี่ยนแปลง ปี	2561 ปี	2562 เปลี่ยนแปลง

M 335,991 331,084 -1.46% 30,473 29,556 -3.01%

I 369,370 370,882 0.41% 20,669 20,169 -2.42%

C 317,396 308,010 -2.96% 25,325 23,954 -5.41%

E 233,228 264,005 13.20% 19,156 20,292 5.93%

รวม 1,255,985 1,273,981 1.43% 95,623 93,971 -1.73%

ที่มา : ส่วนงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร

กลุ่มตลาด/	
อุตสาหกรรม

จำานวนนักเดินทางไมซ์ในประเทศ	(คน) รายได้จากนักเดินทางไมซ์ในประเทศ	(ล้านบาท)

ปี	2561 ปี	2562 เปลี่ยนแปลง ปี	2561 ปี	2562 เปลี่ยนแปลง

M 1,642,005 1,732,410 5.51% 1,823 4,097 124.74%

I 179,289 202,620 13.01% 447 1,260 181.88%

C 4,851,568 4,265,162 -12.09% 5,682 10,175 79.07%

E 26,770,503 23,411,821 -12.55% 106,424 91,514 -14.01%

รวม 33,443,365 29,612,013 -11.46% 114,376 107,046 -6.41%

ที่มา : ส่วนงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร
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2)	Performance	in	accordance	with	operational	and	budget	
expenditure	plans	for	fiscal	year	2019	can	be	summarised	as	
follows:

In	fiscal	year	2019,	TCEB	carried	out	its	tasks	in	line	with	the	MICE	Industry’s	
Master	 Plan	 2017	 –	 2021	 with	 the	 aim	 of	 revenue	 generation,	 wealth	
distribution	and	innovation-driven	MICE	development.	The	performance	can	
be	categorised	in	accordance	with	the	strategies	as	follows:

1st	Strategy:	Drive	the	country’s	economy	through	the	MICE	industry

1.	Support	or	subsidies	for	event	organisation	in	Thailand	were	granted	to	
395	events,	attracting	327,995	international	MICE	travellers	and	generating	
revenue	of	THB	24,932	million.	Moreover,	 the	organisation	of	 four	mega	
events	 helped	generate	 revenue	of	 THB	6,450	million.	 The	major	 events	
categorised	in	accordance	with	the	target	groups	were	as	follows:

1.1)	Corporate	 groups	 visiting	 Thailand	 for	meetings	 and	 incentive	 travel	
organised	 241	 events,	which	 attracted	 188,916	 international	 participants,	
generating	revenue	of	THB	14,383	million.	The	important	events	included:

•	 Crador	Global	Family	Training	Conference	–	an	event	from	China	held	
in	October	2018	attracted	around	20,000	international	participants.

•	 Date	with	Destiny	Event	(QNET)	–	an	event	from	the	British	Virgin	
Islands	 organised	 in	 March	 2019	 attracted	 approximately	 12,000	
international	participants.

•	 Haiji	Industry	(Shenzhen)	Co.,	Ltd.	from	China	held	in	March	2019	
drew	around	10,000	international	participants.

•	 Infinitus	China	Hope	Trip	in	Thailand	–	an	event	from	China	organised	
in	September	2019	drew	around	12,000	international	participants.

•	 Guangzhou	Aurance	Biotechnology	Co.,	Ltd.	 from	China	organised	
in	 September	 2019	 attracted	 approximately	 10,000	 international	
participants.

1.2)	Associations	and	organisations	held	128	conventions,	attracting	72,984	
international	participants	and	generating	revenue	of	THB	5,517	million.	The	
important	conventions	were	as	follows:

•	 BNI	Global	Convention	2018	attracted	4,000	international	participants
•	 Affiliate	World	Asia	2018	attracted	3,000	international	participants
•	 IEEE	PES	GTD	Grand	International	Conference	and	Exposition	Asia	
2019	was	attended	by	3,000	international	participants

•	 The	34th	Congress	of	Asia-Pacific	Academy	of	Ophthalmology	(APAO	
2019)	attracted	5,500	international	participants

•	 2019	 International	 Dragon	 Award	 (IDA)	 Annual	 Congress	 was	
attended	by	7,398	international	participants.

1.3)	International	business	operators	organised	26	trade	shows	in	Thailand,	
which	 attracted	 66,095	 international	 participants,	 generating	 revenue	 of	
THB	5,032	million.	The	important	trade	shows	included:

•	 VIV	Asia	2019	–	the	world’s	and	Asia’s	grand-scale	trade	show	on	
livestock and aquatic animal innovations and technologies attracted 
23,742	international	attendees.	

•	 ProPak	 Asia	 2019	 –	 an	 exhibition	 on	 processing	 and	 packaging	
technology	 for	 the	 ASEAN	 region	 -	 was	 attended	 by	 8,505	
international	attendees.	

•	 Medical	Fair	Thailand	2019	–	an	international	exhibition	on	medical	
and	pharmaceutical	equipment	&	supplies	-	was	attended	by	6,610	
international	attendees.	

•	Wire	and	Tube	Southeast	Asia	2019	–	an	international	wire	&	cable	trade	
fair	for	Southeast	Asia	-	was	joined	by	5,036	international	attendees	

•	 Pack	Print	International	2019	–	an	international	packaging	&	printing	
exhibition	-	was	attended	by	5,337	international	attendees.	

1.4)	Organisers,	 who	 aimed	 to	 upgrade	 Thailand’s	 mega	 events	 to	
international	standards,	organised	 four	events,	generating	revenue	of	THB	
6,450	million.	The	major	events	included:

•	 Bangkok	 Design	 Week	 X	 Pechakucha	 2019	 attracted	 400,000	
participants,	generating	revenue	of	THB	184	million.

•	 Thailand	 Toy	 Expo	 2019	 attracted	 550,000	 participants,	 classified	
into	80,000	international	participants	and	470,000	Thai	participants,	
generating	revenue	of	THB	4,374	million.

•	 Laguna	Phuket	Marathon	2019	was	jointly	organised	with	UNHCR	to	
promote mass participation in the sport and to encourage Thailand 
to	become	an	 international	sporting	centre,	generating	revenue	of	
THB	503	million.

•	 Bangkok	International	Digital	Content	Festival	2019	was	attended	by	
40	 international	companies	and	70	Thai	companies,	and	attracted	
over	3,000	participants,	generating	revenue	of	THB	1,389	million.
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2) ผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำาปีงบ-ประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สสปน. ดำาเนินงานตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ 
พ.ศ. 2560-2564  เพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม โดยจำาแนกผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์

1. มีการสนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย (Event Support/Subsidy) ทั้งสิ้น 
395 งาน มีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติจำานวน 327,995 คน รายได้เข้าประเทศรวม  
24,932 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าผลผลิตทางเศรษฐกิจจากเมกะอีเวนท์จำานวน 
4 งาน รวม 6,450 ล้านบาท โดยมีงานสำาคัญตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1.1) กลุ่มบริษัทเอกชนที่เข้ามาประชุมและเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Meetings & 
Incentives) มีจำานวนรวม 241 งาน และมีจำานวนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศรวม 
188,916 คน รายได้เข้าประเทศรวม 14,383 ล้านบาท โดยมีงานที่สำาคัญ อาทิ

• Crador Global Family Training Conference จัดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
เป็นงานที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วมงานต่างชาติประมาณ 
20,000 คน

• Date with Destiny Event (QNET) จัดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นงานท่ี 
มาจากหมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมงานต่างชาติประมาณ 12,000 คน

• Haiji Industry (Shenzhen) Co., Ltd. จัดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นงาน
ท่ีมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วมงานต่างชาติประมาณ 10,000 คน

• Infinitus China Hope Trip in Thailand จัดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
เป็นงานที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วมงานต่างชาติประมาณ 
12,000 คน

• Guangzhou Aurance Biotechnology Co., Ltd., จัดในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2562 เป็นงานที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วมงาน 
ต่างชาติประมาณ 10,000 คน

1.2) กลุ่มสมาคม องค์กร ที่เข้ามาจัดประชุมนานาชาติ (Conventions) มีจำานวน
รวม 128 งาน และมีจำานวนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศรวม 72,984 คน รายได้
เข้าประเทศรวม 5,517 ล้านบาท โดยมีงานที่สำาคัญ อาทิ

• BNI Global Convention 2018 มีผู้เข้าร่วมงานต่างชาติ 4,000 คน
• Affiliate World Asia 2018 มีผู้เข้าร่วมงานต่างชาติ 3,000 คน
• IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition 

Asia 2019  มีผู้เข้าร่วมงานต่างชาติประมาณ 3,000 คน
• The 34th Congress of Asia-Pacific Academy of Ophthalmology 

(APAO 2019) ประมาณการผู้เข้าร่วมงานต่างชาติ 5,500 คน

• 2019 International Dragon Award (IDA) Annual Congress มีผู้เข้าร่วม
งานต่างชาติประมาณ 7,398 คน

1.3) กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเข้ามาจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย (Upgrade & 
Existing Shows) จำานวนรวม 26 งาน จำานวนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศรวม 66,095 
คน รายได้เข้าประเทศรวม 5,032 ล้านบาท โดยมีงานท่ีสำาคัญ อาทิ

• VIV Asia 2019 เป็นมหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ งานแสดงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำาระดับโลกและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 
โดยมีผู้จัดงานต่างชาติประมาณ 23,742 คน

• ProPak Asia 2019 งานแสดงสินค้าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคอาเซียน โดย
มีผู้จัดงานต่างชาติประมาณ 8,505 คน

• Medical Fair Thailand 2019  งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับการแพทย์และ
เภสัชกรรม โดยมีผู้จัดงานต่างชาติประมาณ 6,610 คน

• Wire and Tube South East Asia 2019 งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับการผลิต
ท่อและสายเคเบิล มีผู้จัดงานต่างชาติประมาณ 5,036 คน

• PACK PRINT INTERNATIONAL 2019  งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรม
การผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ มีผู้จัดงานต่างชาติประมาณ 5,337 คน

1.4) กลุ่มผู้จัดงานท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงานเมกะอีเวนท์ของไทยสู่สากล 
(Event Hybridization with World Event) จำานวน 4 งาน ก่อให้เกิดมูลค่าผลผลิต
ทางเศรษฐกิจรวม 6,450 ล้านบาท ได้แก่

• Bangkok Design Week X Pechakucha 2019 มีผู้เข้าร่วมงาน 400,000 
คน ก่อให้เกิดมูลค่าผลผลิตทางเศรษฐกิจ 184 ล้านบาท

• Thailand Toy Expo 2019 มีผู้เข้าร่วมงาน 550,000 คน เป็นชาว 
ต่างประเทศ 80,000 คน และชาวไทย 470,000 คน ก่อให้เกิดมูลค่าผลผลิต
ทางเศรษฐกิจ 4,374 ล้านบาท

• Laguna Phuket Marathon 2019 โดยความร่วมมือกับ UNHCR เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมท่องเที่ยงเชิงกีฬา (Sport Mass 
Participation) และร่วมเป็นกลไกผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดมูลค่าผลผลิตทาง
เศรษฐกิจ 503 ล้านบาท

• Bangkok International Digital Content Festival 2019 คาดว่ามี 
ผู้ประกอบการต่างชาติ 40 บริษัท และ ผู้ประกอบการไทย 70 บริษัท โดย
มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน ก่อให้เกิดมูลค่าผลผลิตทางเศรษฐกิจ 
1,389 ล้านบาท
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2.	TCEB	supported	bidding	and	49	new	events	to	be	organised	in	Thailand,	
which	 will	 attract	 122,932	 international	 participants,	 generating	 an	
expected	revenue	of	THB	9,360	million.	The	details	were	as	follows:

2.1)	Winning	the	bid	to	be	the	host	country	for	IT&CMA	&	CTW	Asia	2019,	which	
drew	25,138	international	participants,	generating	revenue	of	THB	1,914	million.

2.2)	Winning	bids	to	host	29	international	conferences,	which	are	expected	
to	 attract	 approximately	 51,200	 international	 participants,	 generating	
revenue	of	THB	3,898	million.	The	important	conferences	are	as	follows:

•	World	 Diabetes	 Congress	 2021	 –	 the	 world’s	 largest	 congress	 on	
diabetes	treatment,	research	and	development	–	is	likely	to	attract	
8,000	international	participants.

•	 International	Association	for	the	Study	of	Pain	(IASP)	 International	
World	Congress	on	Pain	2024	 is	expected	to	attract	around	5,000	
international	participants.	

•	World	Allergy	Congress	(WAC)	2022	is	likely	to	draw	approximately	
2,000	international	participants.

2.3)	Winning	bids	to	host	the	following	three	mega	events,	which	attracted	
35,525	international	participants,	generating	revenue	of	THB	2,705	million:	

•	 Thailand	 Biennale,	 Krabi	 helped	 enhance	 a	 good	 experience	 for	
visitors	 attending	 this	 international	 art	 festival,	 which	 attracted	
26,025	participants.

•	 The	 1st	 Asian	 Continental	 Championship	 2019	 –	 an	 equestrian	
competition	-	attracted	many	equestrian	athletes	from	more	than	10	
countries	and	approximately	5,000	participants.

•	 Global	 Running	 Summit	 2019	 aimed	 at	 establishing	 and	 raising	
the	standards	of	event	organisation	in	Thailand	to	be	on	par	with	
international	standards.

2.4)	Providing	support	for	the	organisation	of	16	new	shows	and	international	
exhibitions,	 which	 attracted	 11,069	 international	 participants,	 generating	
revenue	of	THB	843	million.	The	main	events	included:

•	 CPhl	 Southeast	 Asia	 2019	 –	 an	 international	 exhibition	 on	
pharmaceutical technology and ingredients for the pharmaceutical 
industry	in	Southeast	Asia	–	attracted	2,836	international	attendees.

•	 Asia	 Lifestyle	 Expo	2019	–	 an	 international	 exhibition	on	 lifestyle	
products	 from	 ASEAN	 countries,	 which	 was	 held	 in	 Thailand	 –	
attracted	1,030	international	attendees.	

•	 The	 Smart	 Manufacturing	 Exhibition	 (Thailand)	 –	 an	 international	
exhibition	 on	 machinery	 and	 metal	 technology	 –	 drew	 1,728	
international	attendees.

3.	TCEB	raised	the	capacities	of	22	events	to	be	on	par	with	international	
standards.	The	events	attracted	697,842	attendees,	generating	revenue	of	
THB	2,442	million	for	the	country.	The	events	can	be	classified	according	
to	the	target	markets	as	follows:

3.1)	 Providing	 support	 and	 upgrading	 seven	 exhibitions	 held	 in	 Thailand	
including:

•	 Medical	Devices	ASEAN	2019
•	 Thailand	Franchise	&	Business	Opportunities	2019	(TFBO	2019)
•	 ASEAN	Ceramics	2019
•	 Food	Ingredients	Asia	2019
•	 Intermat	ASEAN	2019
•	 Beyond	Beauty	ASEAN	Bangkok	2019
•	 Thailand	Lab	International	2019

3.2)	Upgrading	eight	mega	events	to	international	standards,	which	attracted	
629,032	attendees.	The	important	events	included:

•	 Phuket	 Harmony	 World	 Puppet	 Festival	 2018,	 which	 aimed	 at	
promoting	 Thailand	 to	 become	 the	 centre	 for	 the	world’s	 puppet	
festival,	attracted	200,000	Thai	and	international	participants.

•	 Chiangmai	Design	Week	2018	featured	a	wide	variety	of	over	200	
activities	 and	 was	 attended	 by	 100,000	 Thai	 and	 international	
designers	and	participants.
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2. สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงาน (Bidding) และการสร้างงาน MICE 
ใหม่ในประเทศไทย มีจำานวนงานทั้งสิ้น 49 งาน ประมาณการผู้เข้าร่วมงานชาว 
ต่างชาติ จำานวน 122,932 คน และรายได้เข้าประเทศรวม 9,360 ล้านบาท ดังนี้

2.1) ประมูลสิทธ์ิการเป็นเจ้าภาพจัดงานในประเทศไทย IT&CMA & CTW Asia 2019 
มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศรวม 25,138 คน รายได้เข้าประเทศรวม 1,914 ล้านบาท

2.2) ประมูลสิทธิ์การจัดงานประชุมนานาชาติ จำานวน 29 งาน ประมาณการจำานวน
ผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศรวม 51,200 คน และรายได้เข้าประเทศรวม 3,898 
ล้านบาท โดยมีงานที่สำาคัญ อาทิ

• World Diabetes Congress 2021 งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการ
รักษา วิจัย และพัฒนาการป้องกันโรคเบาหวานที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก ประมาณการผู้เข้าร่วมงานต่างชาติ 8,000 คน

• International Association for the Study of Pain (IASP) International 
World Congress on Pain 2024 ประมาณการผู้เข้าร่วมงานต่างชาติ 5,000 คน

• World Allergy Congress (WAC) 2022 ประมาณการผู้เข้าร่วมงาน 
ต่างชาติ 2,000 คน

2.3) ประมูลสิทธิ์การจัดงานเมกะอีเวนท์ จำานวน 3 งาน มีจำานวนผู้เข้าร่วมงานจาก
ต่างประเทศรวม 35,525 คน รายได้เข้าประเทศรวม 2,705 ล้านบาท ได้แก่ 

• Thailand Biennale, Krabi เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เข้าชมงาน
ในการวางแผนการเดินทางและมีส่วนร่วมกับช้ินงานศิลปะ ประมาณการผู้เข้า
ร่วมงาน 26,025 คน

• การจัดแข่งขันกีฬาข่ีม้า รายการ 1st Asian Continental Championship 2019 
โดยมีนักกีฬาจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 10 ประเทศ ประมาณ
การผู้เข้าร่วมงาน 5,000 คน

• Global Running Summit 2019 เพื่อสร้างมาตรฐานและเป็นการยกระดับ
การจัดงานของไทยให้เทียบเท่างานระดับโลก

2.4) สนับสนุนการสร้างงานใหม่ (New Shows) งานแสดงสินค้านานาชาติที่เข้ามา
จัดในประเทศไทย (International Exhibitions) จำานวน 16 งาน โดยประมาณการ
ผู้เข้าร่วมงานจากต่างชาติรวม 11,069 คน รายได้เข้าประเทศรวม 843 ล้านบาท  
โดยมีงานที่สำาคัญ อาทิ

• CPhI Southeast Asia 2019 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยี 
และประชุมด้านส่วนประกอบเภสัชภัณฑ์ สำาหรับเภสัชอุตสาหกรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ 2,836 คน

• Asia Lifestyle Expo 2019 งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย
ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเกี่ยวกับสินค้าไลฟ์สไตล์จากทั่วอาเซียน 
มีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ 1,030 คน

• The Smart Manufacturing Exhibition (Thailand) งานแสดงสินค้านานาชาติ 
ซ่ึงเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติและเทคโนโลยีเก่ียวกับอุตสาหกรรมเคร่ือง 
จักรกลและโลหะการ มีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ 1,728 คน

3. สนับสนุนเพื่อยกระดับงาน (Upgrade Shows) ให้มีศักยภาพและพัฒนา
สู่ระดับสากล มีจำานวนทั้งสิ้น 22 งาน ผู้เข้าร่วมงาน 697,842 คน รายได้เข้า
ประเทศรวม 2,442 ล้านบาท แบ่งออกตามกลุ่มตลาดเป้าหมายได้ดังนี้

3.1) สนับสนุนและยกระดับการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย 
(Existing and upgrade show) จำานวน 7 งาน ได้แก่

• งาน Medical Devices ASEAN 2019
• งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2019 (TFBO 2019)
• งาน ASEAN Ceramics 2019
• งาน Food Ingredients Asia 2019
• งาน Intermat ASEAN 2019
• งาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2019
• งาน Thailand Lab International 2019

3.2) ยกระดับงานเมกะอีเวนท์ ให้เป็นสากล (Homegrown development) จำานวน 
8 งาน มีจำานวนผู้เข้าร่วมงาน 629,032 คน โดยมีงานที่สำาคัญ อาทิ

• Phuket Harmony World Puppet Festival 2018 เน้นการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดเทศกาลหุ่นโลก มีผู้ชมงานชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้าร่วมชมงาน 200,000 คน

• Chiangmai Design Week 2018 เป็นเทศกาลที่มีการจัดกิจกรรมหลาก
หลายรูปแบบกว่า 200 กิจกรรม ซึ่งมีนักออกแบบนักสร้างสรรค์ มีผู้ชมงาน
ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมงาน 100,000 คน

• Bangkok Motorbike Festival 2019 งานจัดแสดงรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้ชมงานชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชม
งาน 250,000 คน
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•	 Participated	in	five	trade	shows,	namely	AIME	2019;	IT&CM	China	
2019;	 IMEX	Frankfurt	2019;	 IMEX	America	2019;	and	 IBTM	World	
2019,	which	are	likely	to	generate	193	potential	business	event	leads	
and	attract	approximately	85,105	MI	travellers.

•	 Organised	 roadshows	 in	 four	 countries,	 namely	 Australia,	 China,	
Europe	 and	 India,	 which	 are	 expected	 to	 generate	 139	 potential	
business	event	leads	and	attract	around	36,644	MI	travellers.

•	 Organised	 proactive	 marketing	 activities	 in	 three	 countries	 -	
Singapore,	South	Korea	and	Russia	-	which	are	expected	to	generate	
26	potential	business	event	leads	and	attract	3,605	MI	travellers.

4.2)	Convention	segment	organised	two	marketing	activities	overseas,	which	
are	expected	to	generate	16	potential	business	event	leads	and	attract	64	
target	groups.

•	 Participated	 in	 two	 trade	shows	–	 IMEX	Frankfurt	2019	and	 IMEX	
America	2019	-	which	are	likely	to	generate	16	potential	business	
event	leads.	

•	 Organised	16	roadshows	and	sales	missions	with	64	representatives	
of potential associations & organisations in many countries in Asia 
and	Europe.	

4.3)	Exhibition	segment	organised	four	marketing	activities	in	many	countries	
in	Asia	and	Europe,	which	are	expected	to	generate	88	potential	business	
event	leads.

•	 Organised	 roadshows,	 which	 are	 likely	 to	 generate	 11	 potential	
business	event	leads.	

•	 Organised	one-on-one	activities,	which	are	expected	to	generate	21	
potential	business	event	leads.	

•	 Organised	 Sponsorship	 &	 Networking	 session,	 which	 is	 likely	 to	
generate	20	potential	business	event	leads.

•	 Organised	TCEB-Exhibition	Business	Forum	2019,	which	is	expected	
to	generate	36	potential	business	event	leads.	

•	 Bangkok	Motorbike	Festival	2019	–	Southeast	Asia’s	largest	motorbike	
exhibition	–	attracted	250,000	Thai	and	international	participants.

3.3)	Upgrading	seven	domestic	MICE	events,	which	drew	68,810	attendees.	
The	important	events	included:

•	 Coffee	and	Bakery	Fair	2019	was	organised	in	response	to	the	MICE	
CITY	policy	with	the	aim	of	stimulating	the	provincial	economy,	as	
well	as	trade	and	investment	in	the	coffee	and	bakery	industry	in	the	
northeastern	region.

•	 OEM	Manufacturer	Expo	2019	by	FTI	&	NEO	was	jointly	organised	
with	the	Federation	of	Thai	Industries	with	the	objective	of	bringing	
together manufacturers in OEM business and related agencies under 
one	roof.	

•	 The	2nd	 I-San	Stationary	Fair	2019	–	an	event	 featuring	stationery,	
office	equipment,	books	and	publications

4.	TCEB	organised	marketing	events	including	trade	shows,	roadshows	and	
sales	missions	overseas	to	attract	international	target	groups.	It	is	expected	
that	the	events	will	generate	a	total	of	462	potential	business	event	leads	
and	 attract	 approximately	 125,354	 international	MICE	 travellers	 to	 visit	
Thailand,	generating	an	expected	revenue	of	THB	9,544	million.	The	events	
can	be	categorised	in	accordance	with	the	target	markets	as	follows:

4.1)	Meeting	and	incentive	travel	segment	organised	two	marketing	activities	
overseas,	which	are	 likely	 to	generate	358	potential	business	event	 leads	
and	attract	around	125,354	MI	travellers,	generating	an	expected	revenue	of	
THB	9,544	million.
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3.3) ยกระดับงานแสดงสินค้าในภูมิภาค (DMICE Upgrade) จำานวน 7 งาน มีจำานวน
ผู้เข้าร่วมงาน 68,810 คน โดยมีงานที่สำาคัญ อาทิ

• สนับสนุนการจัดงาน Coffee and Bakery Fair 2019 ตอบสนองนโยบาย 
MICE CITY ของจังหวัดและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการค้าการขายและการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกาแฟและเบเกอรี่ของภาคอีสาน

• สนับสนุนการจัดงาน OEM Manufacturer Expo 2019 by FTI & NEO ซ่ึง
เป็นการจัดงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือรวบรวมผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจด้านการรับจ้างผลิต

• สนับสนุนการจัดงานมหกรรมเคร่ืองเขียนภาคอีสานคร้ังท่ี 2 (I-San Stationary 
Fair 2019) งานแสดงด้านอุปกรณ์เครื่องเขียน สำานักงาน สินค้าด้านหนังสือ
และสื่อสิ่งพิมพ์

4. จัดกิจกรรมการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ (Trade Show / Road 
Show / Sales Mission) โดยมีจำานวนงานท่ีคาดหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทย
ในอนาคต (Leads) ทั้งสิ้น 462 งาน ประมาณการจำานวนนักเดินทางไมซ์เข้า
สู่ประเทศไทยรวม 125,354 ราย และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 9,544 ล้านบาท 
แบ่งออกตามกลุ่มตลาดเป้าหมาย ดังนี้

4.1) ตลาดด้านการประชุมและการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล มีการจัดกิจกรรมการตลาด
ในต่างประเทศ 2 กิจกรรม จำานวนงานท่ีคาดหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทยใน
อนาคต (Leads) รวม 358 งาน ประมาณการจำานวนนักเดินทางไมซ์ (MI Visitors) 
125,354 ราย และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 9,544 ล้านบาท

• เข้าร่วมงานเทรดโชว์ 5 งาน คือ 1) AIME 2019 2) IT&CM China 2019 
3) IMEX Frankfurt 2019 4) IMEX America 2019 และ 5) IBTM World 2019 
มีจำานวนงานท่ีคาดหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทยในอนาคต (Leads) 193 
งาน ประมาณการจำานวนนักเดินทางไมซ์ (MI Visitors) 85,105 ราย  

• จัดกิจกรรมโรดโชว์ 4 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย จีน ยุโรป และอินเดีย 
มีจำานวนงานที่คาดหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทยในอนาคต (Leads) 
รวมทั้งสิ้น 139 งาน ประมาณการจำานวนนักเดินทางไมซ์ (MI Visitors) 
36,644  คน  

• จัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุกในกลุ่มประเทศเป้าหมาย 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ 
เกาหลี และรัสเซีย มีจำานวนงานท่ีคาดหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทยใน
อนาคต (Leads) 26 งาน ประมาณการจำานวนนักเดินทางไมซ์ (MI Visitors) 
3,605 คน 

4.2) ตลาดการจัดประชุมนานาชาติ โดยจัดกิจกรรมการตลาดในต่างประเทศ 2 กิจกรรม 
มีจำานวนงานท่ีคาดหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทยในอนาคต (Leads) รวม 16 งาน 
และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จำานวน 64 ราย

• เข้าร่วมงานเทรดโชว์ 2 งาน คือ 1) IMEX Frankfurt 2019 และ 2) IMEX 
USA 2019 โดยมีจำานวนงานที่คาดหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทยใน
อนาคต (Leads) รวม 16 งาน 

• จัดกิจกรรมโรดโชว์และ Sale Mission ในต่างประเทศทั้งในทวีปเอเซียและ
ยุโรป จำานวน 16 กิจกรรม โดยมีกลุ่มตัวแทนสมาคม/องค์กรที่มีศักยภาพ 
จำานวน 64 หน่วยงาน

4.3) ตลาดอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ โดยจัดกิจกรรมการตลาดในต่าง
ประเทศ 4 กิจกรรม ในตลาดเอเชียและยุโรป มีจำานวนงานที่คาดหมายว่าจะมาจัด
งานในประเทศไทยในอนาคต (Leads) รวม 88 งาน 

• จัดกิจกรรมโรดโชว์ มีจำานวนงานที่คาดหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทย
ในอนาคต (Leads) 11 งาน

• จัดกิจกรรม one-on-one มีจำานวนงานที่คาดหมายว่าจะมาจัดงานใน
ประเทศไทยในอนาคต (Leads) 21 งาน

• จัดกิจกรรม Sponsorship & Networking session มีจำานวนงานที่ 
คาดหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทยในอนาคต (Leads) 20 งาน

• จัดกิจกรรม TCEB-Exhibition Business Forum 2019 มีจำานวนงานที่ 
คาดหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทยในอนาคต (Leads) 36 งาน
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2nd	Strategy:	Distribute	income	and	boost	the	provincial	economy	
through	the	MICE	industry

1.	 TCEB	 supported	 the	 organisation	 of	 35	 domestic	MICE	 events,	which	
attracted	392,715	participants.	The	revenue	generated	from	the	events	was	
THB	1,375	million.	The	events	can	be	classified	according	to	the	groups	
TCEB	provided	support	for,	as	follows:

1.1)	TCEB	provided	support	for	the	organisation	of	five	new	events,	attracting	
261,800	attendees.	The	revenue	generated	was	THB	916	million.	The	five	
events	included:

•	 The	1st	RICE	Expo	2018	attracting	15,800	participants.
•	 The	5th	Southern	Book	Expo	attracting	200,000	participants.
•	 Khon	Kaen	Motor	Show	drawing	15,500	participants.
•	 Care	Expo	Thailand	2019	drawing	20,000	participants.
•	 Mukdahan	EWEC	Industrial	Fair	2019	attracting	11,300	participants.

1.2)	TCEB	 endorsed	 the	 organisation	 of	 two	 trade	 shows	 in	 provincial	
areas.	These	were	TCC	Fair	2019	and	Phuket	Hotel	Craft	&	Skill	Expo	2019,	
attracting	110,000	participants.	The	revenue	generated	was	THB	385	million.	

1.3)	TCEB	 supported	 the	organisation	of	17	domestic	MICE	events	 jointly	
held	with	its	alliances,	attracting	13,690	attendees.	The	revenue	generated	
was	THB	48	million.	The	important	events	included:

•	 Support	of	the	organisation	of	HR	Tech	2019	&	Conference	Exposition,	
which	attracted	6,000	participants.

•	 Support	of	the	organisation	of	Thailand	HR	Day	2018,	which	drew	
1,500	participants.

•	 Support	 of	 the	 organisation	 of	 Exponential	 Manufacturing,	 which	
attracted	1,000	participants.

1.4)	TCEB	endorsed	the	organisation	of	10	domestic	conventions,	attracting	
7,225	participants.	The	revenue	generated	was	THB	25	million.	The	important	
events	included:

•	 The	36th	TCC	Annual	Meeting	attracting	1,000	participants.
•	 Creative	Talk	Conference	drawing	1,000	participants.
•	 CLMVT	Logistic	Conference	attracting	2,720	participants.

1.5)	TCEB	 endorsed	 one	MICE	 event	 –	 Business	 Innovation	 4.0,	 Forum	&	
Networking	Chiang	Mai	Connect	Edition	–	to	build	a	MICE	network	through	
expat	companies	in	Thailand.

5.	 TCEB	 organised	 marketing	 experience	 enhancement	 and	 marketing	
promotion	 events	 to	 attract	 domestic	 target	 groups.	 It	 is	 expected	 that	
the	 events	 will	 generate	 36	 potential	 business	 event	 leads	 and	 attract	
approximately	9,891	MICE	participants,	travellers,	generating	an	expected	
revenue	of	THB	753	million.	The	events	can	be	classified	 in	accordance	
with	the	target	groups	as	follows:

5.1)	Meeting	and	incentive	travel	segment	organised	two	domestic	marketing	
activities	which	are	likely	to	generate	36	potential	business	event	leads	and	
attract	9,891	MI	visitors.

•	 Organised	Thailand	Incentive	&	Meeting	Exchange	(TIME)	2019	to	
attract	the	target	groups	who	were	MICE	and	corporate	agents	from	
ASEAN+6	countries,	which	is	likely	to	generate	19	potential	business	
event	leads	and	attract	around	7,103	MI	participants.

•	 Organised	Familiarisation	Trip	with	Partner	to	attract	the	following	
target	markets:	India,	Japan,	Australia	and	Singapore,	which	is	likely	
to	generate	17	potential	business	event	leads	and	draw	around	2,788	
MI	travellers.

5.2)	Convention	segment	organised	domestic	marketing	activities	as	follows:	
•	 Organised	roadshows	with	domestic	alliances,	 including	the	Royal	
College	of	Otolaryngologists	–	Head	and	Neck	Surgeons	of	Thailand;	
Nephrology	 Society	 of	 Thailand;	 Horticultural	 Science	 Society	 of	
Thailand;	Digital	Technology	and	Innovation	Development	Executive	
Director of Digital and Innovation Center Digital Economy Promotion 
Agency;	 National	 Innovation	 Agency	 (Public	 Organization);	 and	
Lions	Clubs	International.

5.3)	Exhibition	 segment	 organised	 the	 following	 domestic	 marketing	
activities:

•	 Organised	Visitor	Promotion	for	ASEAN+6	Privilege	marketing	event,	
for	which	371	foreign	exhibitors	met	the	organisation	rules.

• Organised Exhibiz in Market marketing event to increase exhibition 
area	of	2,392	sq.m.

6.	TCEB	assigned	overseas	representatives	to	generate	an	expected	revenue	
of	THB	21,077	million.	

6.1)	Supervising	 overseas	 representatives	 in	 seven	 countries,	 namely	
Australia,	China,	India,	Japan,	Singapore,	UK	and	USA,	to	attract	276,843	MI	
travellers,	generating	an	expected	revenue	of	THB	21,077	million.
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5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการ
ตลาด (Marketing Promotion) กับกลุ่มเป้าหมายในประเทศโดย มีจำานวน
งานที่คาดหมายหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทยในอนาคต (Leads) รวม 36 
งาน ประมาณการนักเดินทางไมซ์ 9,891 ราย และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 753 
ล้านบาท แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

5.1) ตลาดด้านการประชุมและการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล โดยจัดกิจกรรมการตลาดใน
ประเทศ 2 กิจกรรม ได้จำานวนงานท่ีคาดหมายหมายว่าจะมาจัดงานในประเทศไทยใน
อนาคต (Leads) รวม 36 งาน ประมาณการนักเดินทางไมซ์ 9,891 คน

• จัดกิจกรรม Thailand Incentive & Meeting Exchange (TIME) 2019 มีกลุ่ม
เป้าหมายคือ ตัวแทนผู้จัดการประชุมและการประชุมเพ่ือเป็นรางวัลจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 โดยมีงานท่ีคาดหมายหมายว่าจะมาจัดในประเทศไทยใน
อนาคตรวม (Leads) 19 งาน ประมาณการนักเดินทางไมซ์ 7,103 คน

• จัดกิจกรรม Familiarisation Trip with Partner กลุ่มเป้าหมายคือ ตลาด
อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ โดยมีงานที่คาดหมายหมายว่าจะ
มาจัดในประเทศไทยในอนาคตรวมทั้งสิ้น (Leads) 17 งาน ประมาณการ 
นักเดินทางไมซ์ 2,788 คน 

5.2) ตลาดการจัดประชุมนานาชาติจัดกิจกรรมการตลาดในประเทศ 
• จัดกิจกรรม Roadshow ในประเทศร่วมกับพันธมิตร อาทิ ราชวิทยาลัยโสต 

ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐจากสำานักงานกลุ่มงานโครงการ
พิเศษและผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม สำานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ Lions Clubs International

5.3) ตลาดอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ จัดกิจกรรมการตลาดในประเทศ
ที่สำาคัญ อาทิ 

• จัดกิจกรรมการตลาด Visitor Promotion for ASEAN+6 Privilege โดยมี 
ผู้เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าชาวต่างชาติที่ผ่านหลักเกณฑ์ จำานวน 371 คน 

• จัดกิจกรรมการตลาด Exhibiz in Market เพื่อเพิ่มพื้นที่งานแสดงสินค้า 
จำานวน 2,392 ตร.ม.

6. จัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ (Overseas Representatives) โดยมี
ผลการดำาเนินงาน ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ  21,077 ล้านบาท

6.1) บริหารจัดการตัวแทนการตลาดใน 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย 
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา จำานวนนักเดินทางไมซ์กลุ่ม
ตลาดด้านการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (MI Visitors) รวม 276,843 
คน รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 21,077 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาค 
ผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ (Domestic MICE) มีจำานวนทั้งสิ้น 
35 งาน มีผู้เข้าร่วมงานจำานวนทั้งสิ้น 392,715 คน รายได้จากการใช้จ่าย 1,375 
ล้านบาท แบ่งออกตามกลุ่มการสนับสนุน ได้ดังนี้

1.1) สนับสนุนการสร้างงานแสดงสินค้าขึ้นใหม่ (New) จำานวน 5 งาน มีผู้เข้าร่วม
งานรวม 261,800 คน รายได้จากการใช้จ่าย 916 ล้านบาท ดังนี้

• งาน RICE Expo 2018 ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมงาน 15,800 คน
• งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 5 มีผู้เข้าร่วมงาน 200,000 คน
• งาน Khon Kean Motor Show มีผู้เข้าร่วมงาน 15,500 คน
• งาน Care Expo Thailand 2019 มีผู้เข้าร่วมงาน 20,000 คน
• งานมุกดาหารอุตสาหกรรมแฟร์ มีผู้เข้าร่วมงาน 11,300 คน

1.2) สนับสนุนกระจายงานแสดงสินค้าไปยังภูมิภาค (Clone) จำานวน 2 งาน มีผู้เข้า
ร่วมงานรวม 110,000 คน รายได้จากการใช้จ่าย 385 ล้านบาท ได้แก่ งานหอการค้า
แฟร์ และงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019

1.3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในประเทศร่วมกับหน่วยงานภาคี (Alliance 
Support) จำานวน 17 งาน ผู้เข้าร่วมงาน 13,690 คน รายได้จากการใช้จ่าย 48 ล้าน
บาท โดยมีงานสำาคัญ อาทิ

• สนับสนุนการจัดงาน HR Tech 2019 & Conference Exposition มีผู้เข้า
ร่วมงานประมาณ 6,000 คน

• สนับสนุนการจัดงาน Thailand HR Day 2018 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
1,500 คน

• สนับสนุนการจัดงาน Exponential Manufacturing มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
1,000 คน

1.4) สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการภายในประเทศ (Domestic Conventions) 
จำานวน 10 งาน ผู้เข้าร่วมงาน 7,225 คน รายได้จากการใช้จ่าย 25 ล้านบาท โดยมี
งานที่สำาคัญ อาทิ

• งานสัมมนาหอการค้าท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 36 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน
• Creative Talk Conference มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน
• CLMVT Logistic Conference มีผู้เข้าร่วมงาน 2,720 คน

1.5) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายไมซ์ผ่านบริษัทข้ามชาติในไทย (EXPAT) จำานวน 
1 งาน ผ่านการจัดกิจกรรม Business Innovation 4.0 Forum & Networking, 
Chiang Mai Connect Edition งานสัมมนาธุรกิจนวัตกรรม 4.0 เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนด้าน SME 4.0 
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1.6)	TCEB	promoted	the	organisation	of	seminars	and	educational	visits	at	
the	Royal	Projects	and	14	groups	of	cooperative	communities.

1.7)	TCEB	 jointly	 publicised	 and	 developed	 MICE	 business	 and	 local	
communities	 with	 50	 cooperative	 communities	 situated	 in	 Thailand’s	
northern,	northeastern,	central,	eastern	and	southern	regions.	

2.	TCEB	upgraded	MICE	events	organised	in	provincial	areas	under	the	project	
of	Empower	Thailand	Exhibition	(EMTEX).	There	were	five	events	as	follows:

1)	OTOP	MIDYEAR	2019	held	in	Bangkok
2)	World	HAPEX	2019	held	in	Songkhla	province
3)	New	North	EXPO	2019	Food	&	Lifestyle	organised	in	Chiang	Mai	province		
4)	THAILAND	SPORT	EXPO	2019:	EMPOWER	YOUR	SPORT	DNA	organised	
in Bangkok 
5)	NORTHEAST	TECH	19	(by	Korat	F.T.I)	held	in	Nakhon	Ratchasima	province

3.	TCEB	supported	the	domestic	MICE	market	and	expanded	MICE	markets	
to	the	Greater	Mekong	Subregion	(GMS),	CLMV	countries	and	the	Special	
Economic	 Zones	 (SEZ)	 through	 the	 organisation	 of	 MICE	 events,	 which	
attracted	a	total	of	17,081	participants,	generating	revenue	of	THB	1,300	
million.	The	events	can	be	classified	in	accordance	with	the	target	markets	
as	follows:

3.1)	TCEB	raised	 the	standard	of	one	convention	–	 the	5th	Luangprabang-
Indochina-Mawlamyine	 Economic	 Corridor	 International	 Conference	 –	
organised	 in	 the	Luangprabang-Indochina-Mawlamyine	Economic	Corridor	
(LIMEC).

3.2)	 TCEB	 supported	 the	 organisation	 of	 three	 events	 with	 the	 aim	 of	
promoting Thailand to become a conference centre in the Economic Corridor 
and	the	Special	Economic	Zones	under	the	strategy	of	the	Greater	Mekong	
Subregion.	The	events	included:

•	 GSM	–	Thailand	E-commerce	Economic	Corridor	(GTEC)
•	 GMS	Logistics	Forum
•	 The	2nd	Cambodia-Vietnam-Thailand	Economic	Corridor	Cooperation	
Conference	(CVTEC)

3.3)	TCEB	endorsed	the	organisation	of	44	meeting	&	incentive	events	held	
by	corporates	 from	CLMV	countries,	which	attracted	10,542	 international	
participants,	generating	revenue	of	THB	803	million.

3.4)	TCEB	promoted	 sales	and	marketing	 in	 four	CLMV	countries,	namely	
Cambodia,	Myanmar,	 Lao	 PDR	 and	 Vietnam,	which	 is	 likely	 to	 generate	
42	 potential	 business	 event	 leads,	 drawing	 around	 5,839	MI	 visitors	 and	
generating	an	expected	revenue	of	THB	445	million.

3.5)	TCEB	 organised	 CLMV	 Familiarization	 Trip	 and	 invited	 10	 potential	
MICE	agents,	travel	agents,	MICE	planners	and	the	local	press	from	CLMV	
countries,	which	is	likely	to	generate	seven	potential	business	event	leads,	
attracting	 approximately	 700	 MI	 travellers	 and	 generating	 an	 expected	
revenue	of	THB	53	million.	
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1.6) สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำาริ 
(Royal Project) และชุมชนสหกรณ์ จำานวน 14 กลุ่ม

1.7) ส่งเสริมไมซ์เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับชุมชนสหกรณ์ จำานวน 
50 แห่ง โดยอยู่ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออก 
และภาคใต้

2. ยกระดับการสร้างงานแสดงสินค้าในภูมิภาคภายใต้โครงการ Empower Thailand 
Exhibition (EMTEX) จำานวน 5 งาน ได้แก่

1) OTOP MIDYEAR 2019 มีการจัดงานที่ กทม.
2) World HAPEX 2019 มีการจัดงานที่ จ. สงขลา
3) New North EXPO 2019 Food & Lifestyle มีการจัดงานที่ จ. เชียงใหม่
4) THAILAND SPORT EXPO 2019 : EMPOWER YOUR SPORT DNA มีการ 
 จัดงานที่ กทม.
5) NORTHEAST TECH 19 (by Korat F.T.I) มีการจัดงานที่ จ. นครราชสีมา

3. ส่งเสริมตลาดไมซ์ในประเทศและขยายตลาดกลุ่มประเทศ GMS/ CLMV/ SEZ 
จำานวนผู้เข้าร่วมงานในกลุ่มประเทศ GMS/ CLMV/ SEZ ทั้งสิ้น 17,081 คน และ
รายได้ 1,300 ล้านบาท แบ่งออกตามกลุ่มตลาดเป้าหมาย ดังนี้

3.1) สนับสนุนการยกระดับงานประชุมนานาชาติในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (LIMEC) 
จำานวน 1 งาน ผ่านการจัดประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง 
อินโดจีน เมาะลำาไย ครั้งที่ 5

3.2) สนับสนุนส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางและการประชุมสัมมนาในพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจ (Economic Corridor) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ภายใต้ยุทธศาสตร์
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง จำานวน 3 งาน

• งานประชุมสัมมนานานาชาติเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
GMS (GTEC)

• งาน GMS Logistics Forum
• งาน 2nd Cambodia-Vietnam-Thailand Economic Corridor Cooperation 

Conference หรือ CVTEC ครั้งที่ 2

3.3) สนับสนุนการจัดงานกลุ่มบริษัทเอกชน CLMV ที่เข้ามาประชุมและการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล (Meetings & Incentives) จำานวน 44 งาน และมีผู้เข้าร่วมงานจาก
ต่างประเทศรวม 10,542 คน ประมาณการรายได้ 803 ล้านบาท

3.4) ส่งเสริมการขายและการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ใน 4 ประเทศ ได้แก่ 
กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม โดยงานที่คาดหมายหมายว่าจะมาจัดใน
ประเทศไทยในอนาคตรวมทั้งสิ้น (Leads) 42 งาน ประมาณการจำานวนนักเดินทาง
ไมซ์ 5,839 คน และรายได้ 445 ล้านบาท

3.5) จัดกิจกรรม CLMV Familiarisation Trip โดยเชิญตัวแทน MICE Agent 
บริษัท Travel Agent บริษัท MICE Planner และสื่อมวลชนท้องถิ่น ที่มีศักยภาพ
จากกลุ่มประเทศ CLMV จำานวน 10 ราย โดยงานที่คาดหมายหมายว่าจะมาจัดใน
ประเทศไทยในอนาคตรวมทั้งสิ้น (Leads) 7 งาน ประมาณการจำานวนนักเดินทาง
ไมซ์ 700 คน และรายได้ 53 ล้านบาท
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4.	TCEB	promoted	MICE	event	organisation	in	MICE-based	areas	through	the	
following	four	activities	to	raise	the	efficiency	of	MICE	events	in	provincial	
areas,	boost	the	provincial	economy	and	distribute	wealth	to	these	areas.

4.1)	Developing	new	MICE	products	with	seven	themes	in	14	MICE	cities	
and	other	potential	cities,	which	 included:	1)	Bangkok;	2)	Samut	Sakhon;	
3)	Samut	Songkhram;	4)	Chiang	Mai;	5)	Chiang	Rai;	6)	Khon	Kaen;	7)	Udon	
Thani;	8)	Phuket;	9)	Songkhla;	10)	Nakhon	Si	Thammarat;	11)	Pattaya;	12)	
Chon	Buri;	13)	Rayong;	and	14)	Chachoengsao

4.2)	Upgrading	seven	flagship	events	in	MICE	cities	including:
•	 The	International	Silk	Festival,	Phuk	Siaw	Tradition	and	Red	Cross	
Fair	2018	in	Khon	Kaen	province

•	 Colours	of	Doi	Tung	Festival	2018	in	Chiang	Rai	province
• Chiang Mai Blooms in Chiang Mai province 
•	 Lanna	Expo	2019	in	Chiang	Mai	province	
•	 Tea	and	Coffee	Symposium	2019	in	Chiang	Rai	province	
•	 Buddhist	Lent	Candle	Procession	in	Ubon	Ratchathani	province
•	 GMS	Fabric	Expo	2019	in	Udon	Thani	province

4.3)	Studying	and	drawing	up	city	profiles	of	three	potential	cities,	namely	
Nakhon	 Si	 Thammarat,	 Ubon	 Ratchathani	 and	 Kanchanaburi,	 as	 well	 as	
conducting reports on the appropriateness of building a convention and 
exhibition	centre	 in	the	lower	northeastern	region,	and	on	marketing	and	
readiness	of	the	Eastern	Economic	Corridor	(EEC).

4.4)	Preparing	a	 report	on	 the	possibility	of	organising	an	aviation	event	
in	Thailand	in	order	to	attract	a	new	Air	Show	(ICONIC	4.0)	event	and	to	
analyse	the	benefits	of	organising	an	airshow	event	in	Thailand.

4.5)	Providing	 advisory	 services	 in	 relation	 to	 the	 development	 of	 MICE	
industry	 infrastructure,	 reporting	 projects’	 operations	 and	 acknowledging	
other	meeting	agendas	concerning	MICE	cities.

3rd	Strategy:	Promote	marketing	and	images	of

Thailand’s	MICE	industry	and	TCEB

1.	TCEB	promoted	various	kinds	of	marketing	activities	including	advertising	
and	PR	campaigns	to	enhance	the	country’s	images	as	a	MICE	destination,	
as	 well	 as	 for	 better	 recognition	 of	 the	MICE	 industry	 in	 Thailand	 and	
overseas.	The	important	activities	included:	

1.1)	Global	mainstream	media	buying	via	 international	 television	 stations	
like	CNN,	which	reached	5.3	million	viewers.	
1.2)	Organising	 international	 PR	 activities	 through	 TCEB	 Press	 Briefing	
events	and	press	conferences	in	many	trade	shows.
1.3)	Publicising	the	Thai	MICE	industry	through	20	international	media	for	
better	recognition.	
1.4)	Devising	 the	 Thai	 MICE	 branding	 plan	 to	 be	 promoted	 in	 potential	
domestic	and	international	MICE	markets.

2.	TCEB	promoted	marketing	and	the	images	of	Thailand	and	TCEB	through	
the	following	five	activities:
 
2.1)	Organising	Thailand	MICE	Forum	2020	attended	by	637	participants	
with	the	following	objectives:

• To serve as a platform for better recognition and public relations
•	 To	present	TCEB’s	next-year	plan	of	MICE	business	promotion	and	

current MICE business data
•	 To	create	awareness,	develop	better	understanding	and	update	the	

current situation of the Thai MICE industry among public and private 
agencies,	together	with	the	MICE	industry	press

• To present applied innovations and experience in technology 
application to related MICE personnel for the benefit of the Thai 
MICE industry 
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4. ส่งเสริมการจัดงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค (MICE Area Based) โดย
ส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่าน
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้

4.1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ 7 Themes 
จำานวน 14 เมือง ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร 2) สมุทรสาคร 3) สมุทรสงคราม 
4) เชียงใหม่ 5) เชียงราย 6) ขอนแก่น 7) อุดรธานี 8) ภูเก็ต 9) สงขลา 
10) นครศรีธรรมราช 11) พัทยา 12) ชลบุรี 13) ระยอง และ 14) ฉะเชิงเทรา

4.2) ยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events) จำานวน 7 งาน ได้แก่
• งานเทศกาลไหมนานาชาติ ผูกเสี่ยวและงานกาชาด 2561 จ. ขอนแก่น
• งานเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” 2018  จ. เชียงราย
• งาน Chiang Mai Blooms  จ. เชียงใหม่
• งาน Lanna Expo 2019 จ. เชียงใหม่
• งานชากาแฟ Tea and Coffee Symposium 2019 จ. เชียงราย
• งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ. อุบลราชธานี
• งานมหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง 2019 จ. อุดรธานี

4.3) ศึกษาและจัดทำาข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) จำานวน 
3 เมือง ได้แก่ นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และกาญจนบุรี รวมถึงมีการจัดทำา
รายงานศึกษาความเหมาะสมการสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และศึกษาตลาดและความพร้อมของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี)

4.4) มีการจัดทำารายงานเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดงานด้านอุตสาหกรรมการบิน
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงงานแสดงสินค้าใหม่ Air Show (ICONIC 4.0)  
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำางาน Air Show มาจัดที่ประเทศไทย 

4.5) ส่งเสริมและให้คำาปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมไมซ์ 
เพื่อรายงานผลความคืบหน้าการดำาเนินโครงการต่างๆ และรับฟังวาระประชุมอื่นๆ 
อันเป็นภารกิจด้านไมซ์ซิตี้ที่สำาคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทย

 
1. ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านกิจกรรมสร้างการรับรู้อุตสาห-
กรรมไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ (Advertising & PR Campaign) ผ่านกิจกรรม
สำาคัญ อาทิ 

1.1) จัดกิจกรรมซื้อสื่อระดับโลก (Global Mainstream Media) ผ่านโทรทัศน ์
ต่างประเทศ (CNN) 5.3 ล้านการรับรู้ (Reach)
1.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การตลาดในต่างประเทศ (International PR) 
ผ่านกิจกรรมการจัดงาน TCEB Press Briefing และ Press Conference ในงาน
เทรดโชว์ต่างๆ
1.3) สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ผ่านสื่อมวลชนต่างประเทศ 
จำานวน 20 สื่อ
1.4) จัดทำาแผนงานการสร้างแบรนด์ไมซ์ประเทศไทยเชิงคุณภาพตลาดในและ 
ต่างประเทศ

2. ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน. จำานวน 5 
กิจกรรมสำาคัญ ดังนี้

2.1) จัดงาน Thailand MICE Forum 2020 มีจำานวนผู้เข้าร่วม 637 คน โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้

• เพื่อให้เป็นเวทีในการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ 
• นำาเสนอแผนส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในปีต่อไปขององค์กรรวมถึงข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันในธุรกิจไมซ์ 
• สร้างการรับรู้และความเข้าใจตลอดจนการนำาเสนอความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมไมซ์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนในอุตสาห- 
กรรมไมซ์

• นำาเสนอนวัตกรรมประยุกต์ท่ีเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมไมซ์ให้ผู้
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้รับความรู้และประสบการณ์สามารถนำา
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์นำาไปปรับใช้
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2.2)	Organising	29	activities	to	gain	recognition	and	develop	understanding	
of	TCEB’s	roles	and	services	with	the	PR	expenditure	of	THB	756,234,671,	as	
well	as	preparing	publications	and	documents	for	corporate	communication	
and public relations both inside and outside the organisation

2.3)	Organising	corporate	communication	enhancement	activities	 to	 raise	
awareness	 and	understanding	of	 TCEB’s	 roles	 and	 services,	 together	with	
publishing	newsletters	focusing	on	internal	corporate	communication

2.4)	Creating	15	pieces	of	media	and	publishing	23,000	newsletters,	books	
and	articles	to	build	awareness	of	TCEB’s	roles,	missions	and	activities

2.5)	Publicising	TCEB’s	roles	and	missions	via	TV,	printing,	radio	and	online	
media,	as	well	as	outdoor	media

4th	Strategy:	Strengthen	the	MICE	industry’s	competitiveness	

1.	 TCEB	 boosted	 the	 capability	 of	 the	 Thai	 MICE	 industry	 and	 raised	
the	 standards	 of	MICE	 operators	 and	MICE	 infrastructure	 through	major	
activities	as	follows:

1.1)	Certifying	173	MICE	venues	with	Thailand	MICE	Venue	Standards	and	
20	MICE	venues	with	ASEAN	MICE	Venue	Standards

1.2)	Publicising	the	Thailand	MICE	Venue	Standards	(TMVS)	project	in	which	
480	organisations	including	MICE	business	operators	and	public	&	private	
agencies have participated 

1.3)	Organising	 activities	 attended	 by	 934	 students	 and	 undergraduates	
from	 five	 regions,	 including	 the	 central,	 northern,	 southern,	 eastern	 and	
northeastern	 regions	 in	 order	 to	build	 and	develop	 the	 network	 of	MICE	
Student	Chapters	to	become	MICE	Start-ups	

1.4)	Enhancing	capabilities	of	30	MICE	professionals	through	a	training	session

1.5)	Developing	MICE	standard	knowledge	through	three	international	MICE	
courses	with	319	participants.	The	courses	included:

•	 Certified	Incentive	Specialist	Course	(CIS)	attended	by	70	participants
•	 Certified	 in	 Exhibition	Management	Course	 (CEM)	 attended	by	 96	

participants
•	 Venue	Management	Course	attended	by	153	participants

2.	 TCEB	 promoted	 innovation-driven	 event	 organisation	 and	 developed	
knowledge	and	forms	of	event	organisation	through	four	MICE	intelligence	
&	innovation	activities,	which	were:

2.1)	Developing	the	BizConnect	application	to	support	the	organisation	of	49	
digital	MICE	events	with	18,553	application	users	(7,376	downloads/11,177	
users	who	registered	on	the	website)

2.2)	Developing	tools	and	digital	service	to	support	MICE	event	organisation,	
for	example	TCEB	E-library	with	53,578	page	views;	TCEB	swift	apply	with	
30	events	that	asked	for	service	support	through	RFS	system

2.3)	Hosting	the	MICE	Intelligence	&	Innovation	Conference	attended	by	456	
participants	from	public	and	private	MICE-related	agencies	
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2.2) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และการบริการ สสปน. 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ จำานวน 29 ครั้ง โดยมีมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ 756,234,671 
บาท รวมถึงผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ทั้งภายในและภายนอกสำานักงาน 

2.3) จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และการบริการ สสปน. รวมทั้งจัดทำา Internal 
Newsletter เพื่อเน้นการสื่อสารภายในองค์กร

2.4) พัฒนาเนื้อหาและสื่อสร้างการรับรู้องค์กร ผ่านกิจกรรมการจัดทำาเนื้อหาและ
ผลิตสื่อ 15 ชิ้นงาน และผลิตวารสาร/หนังสือ/บทความเพื่อสร้างการรับรู้บทบาท 
พันธกิจ และกิจกรรมต่างๆขององค์กร จำานวน 23,000 เล่ม

2.5) ส่งเสริมบทบาทและพันธกิจองค์กร ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อ
ออนไลน์ และสื่อกลางแจ้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์  

1. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการและ
โครงสร้างสนับสนุนไมซ์ โดยมีกิจกรรมที่สำาคัญ ดังนี้

1.1) พัฒนามาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) 
จำานวน 173 แห่ง และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue 
Standards) จำานวน 20 แห่ง 

1.2) ส่งเสริมการตลาด Thailand MICE Venue Standards (TMVS) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยให้กับ

ผู้ใช้บริการ มีองค์กรทั้งสถานประกอบการ ผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
กิจกรรม จำานวน 480 แห่ง

1.3) สร้างเครือข่ายเยาวชนไมซ์สู่การเป็นผู้ประกอบไมซ์รุ่นใหม่ (MICE Student 
Chapter & MICE Start Up) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไมซ์ 
โดยมีจำานวนเยาวชน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 934 คน 
ใน 5 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1.4) พัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ (Train the Trainer) โดยมีผู้ผ่านการอบรม 
จำานวน 30 คน

1.5) พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานในอุตสาหกรรมไมซ์ผ่านหลักสูตรไมซ์ระดับ
นานาชาติ จำานวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร รวม 319 คน ได้แก่ 

• หลักสูตรด้านการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล (CIS - Certified Incentive Specialist) 
มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร รวม 70 คน

• หลักสูตรด้านการบริหารจัดงานแสดงสินค้านานาชาติระดับนานาชาติ (CEM - 
Certified in Exhibition Management)  มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร รวม 
96 คน

• หลักสูตรบริหารสถานท่ีจัดงานประเทศไทย (Venue Management Course) 
มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร รวม 153 คน

2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน และพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึง
รูปแบบการจัดงาน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมไมซ์ (MICE Intelligence 
& Innovation) ผ่าน 4 กิจกรรมสำาคัญ อาทิ

2.1) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดงานไมซ์แบบดิจิทัล (Biz Connect Application) 
โดยได้สนับสนุนงานแล้วจำานวน 49 งาน มีผู้ที่ใช้งาน App จำานวน 18,553 คน (ยอด
การดาวน์โหลด 7,376 ดาวน์โหลด/ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 11,177 Users) 

2.2) พัฒนาเครื่องมือและ Digital Service เพื่อสนับสนุนการจัดงานในอุตสาห- 
กรรมไมซ์ โดยปรับปรุงและพัฒนา TCEB E-library โดยมีจำานวน 53,578 page 
views รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา TCEB Swift Apply โดยมีผู้ที่ขอรับการ
สนับสนุนผ่านระบบ RFS จำานวน 30 งาน

2.3) จัดงานสัมมนา MICE Intelligence & Innovation Conference โดยผู้เข้าร่วม
งาน (Onsite) ที่มาจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ 
จำานวน 456 คน
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2.4)	Provision	of	MICE	business	knowledge	to	promote	the	MICE	industry	
including:

•	 Disseminating	knowledge	about	roadshows
•	 Publishing	 e-news	 and	 analytical	 reports	 on	 comparing	 results	 of	
MICE	event	awareness	from	public	relations

• Conducting localised reports to promote Thailand’s image as a MICE 
destination

2.5)	 Organising	 a	 competition	 to	 develop	 innovations	 for	 MICE	 event	
organisation,	with	12	teams	presenting	solutions	with	technology	for	MICE	
business.	 The	 competition	 was	 jointly	 organised	 with	 TCEB’s	 alliances,	
namely	DEPA,	NIA,	NSTDA,	GISTDA,	Saceos	and	TabulaRasa.

3.	 TCEB	 collaborated	with	 other	 public	 agencies	 to	 facilitate	 trade	 and	
services	of	the	MICE	industry	through	three	important	activities,	including:

3.1)	 Hosting	 MICE	 Talk	 2019	 under	 the	 theme	 “Regional	 Connectivity:	
Thailand’s	MICE	Opportunity”	attended	by	250	participants	from	public	and	
private	MICE-related	agencies	

3.2)	Presenting	the	2020	–	2022	roadmap	for	integrating	the	collaboration	
between	TCEB	and	public	&	private	agencies	to	enhance	the	efficiency	of	
TCEB’s	operations	with	other	agencies

3.3)	 Studying	 the	model	 of	 a	 one-stop	 service	 centre	 for	MICE	 to	 boost	
competitiveness of the Thai MICE industry

5th	Strategy:	Enhance	the	efficiency	of	TCEB’s	internal	operation  

1.	TCEB	improved	the	efficiency	of	its	strategies	as	follows:

1.1)	 Preparing	 and	 presenting	 the	white-cover	 book	 and	 the	 draft	 of	 an	
urgent	plan	for	3-year	MICE	implementation	(2020	–	2022)

1.2)	Revising	TCEB’s	3-year	operational	plan	(2020	–	2022)	to	be	in	line	with	
the	national	strategic	 framework	and	the	national	master	plan	that	could	
be later officially announced in the Electronic Monitoring and Evaluation 
System	of	National	Strategy	and	Country	Reform	(eMENSCR)

Remarks:	The	country’s	revenue	estimation	is	based	on:
1)	International	spending	per	head	per	trip	of	THB	76,133.87
2)	Domestic	spending	per	head	per	trip	of	THB	3,500	

2.	TCEB	developed	its	staff’s	capabilities	by	encouraging	them	to	participate	
in	148	training	courses,	which	could	be	classified	as	follows:

2.1)	65	courses	for	technical	skill	development	for	all	staff	levels

2.2)	7	courses	for	leadership	and	management	skill	development	for	executives	
and head managers

2.3)	76	courses	for	soft	skill	development	for	all	staff	levels
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“Regional Connectivity : Thailand MICE’s Opportunity” มีผู้เข้าร่วมงานทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐที่อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์ จำานวน 250 คน

3.2) เสนอแนะแผนที่เส้นทาง (Roadmap) การบูรณาการประสานงานหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนสำาหรับ สสปน. (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อยกระดับการทำางาน
ของ สสปน. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

3.3) ศึกษารูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service 
Center for MICE)  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์
ของไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร   

1. พัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์องค์กร

1.1) จัดทำาและนำาเสนอสมุดปกขาวและร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชุมและ
นิทรรศการ ระยะเร่งด่วน 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

1.2) ทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ สสปน. ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประกาศ
ใช้และนำาเข้าระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ต่อไป

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้พนักงานได้รับการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาความรู้ จำานวนทั้งสิ้น 148 หลักสูตร แบ่งเป็น

2.1) หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Technical Skill) สำาหรับ
พนักงานทุกระดับ จำานวน 65 หลักสูตร 

2.2) หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership & Management Skill) สำาหรับ
พนักงานระดับผู้บริหารและหัวหน้างานจำานวน 7 หลักสูตร

2.3) หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำางาน (Soft Skill) สำาหรับ
พนักงานทุกระดับ จำานวน 76 หลักสูตร

2.4) จัดทำาข้อมูลธุรกิจเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (Business Knowledge for MICE)
• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ Roadshow 
• จัดทำาจดหมายข่าวอิเลคโทรนิกส์ และรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ

ดำาเนินงานการสร้างการรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ของแต่ละงาน
• จัดทำารายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลาย

ทางการจัดงานไมซ์ด้วยองค์ความรู้ (Localised Report)

2.5) จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดงานไมซ์ มีผู้เข้ารอบ 12 ทีม 
ซึ่งได้แข่งขันนำาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีแก่ธุรกิจไมซ์ โดยจัดร่วม
กับพันธมิตร ได้แก่ DEPA / NIA / NSTDA / GISTDA / Saceos / TabulaRasa

3. ประสานงานภาครัฐเพ่ือการอำานวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการ
อุตสาหกรรมไมซ์ ผ่าน 3 กิจกรรมสำาคัญ อาทิ

3.1) จัดงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Talk 2019) ภายใต้หัวข้อ 

หมายเหตุ: ประมาณการรายได้เข้าประเทศ คำานวณโดยใช้ข้อมูล

1) International Spending per head per trip ที่ 76,133.87 บาท

2) Domestic Spending per head per trip ที่ 3,500 บาท
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Opinion
I have audited the financial statements of Thailand Convention and Exhibition 
Bureau	 (Public	 Organization)(“TCEB”)	 which	 comprise	 the	 statement	 of	
financial	 position	 as	 at	 September	 30,	 2019,	 the	 statement	 of	 financial	
performance,	the	statement	of	changes	in	net	assets	and	the	statement	of	
cash	flows	for	the	year	then	ended,	and	notes	to	the	financial	statements,	
including	a	summary	of	significant	accounting	policies.

In	 my	 opinion,	 the	 accompanying	 financial	 statements	 present	 fairly,	 in	
all	 material	 respects,	 the	 financial	 position	 of	 Thailand	 Convention	 and	
Exhibition	 Bureau	 (Public	 Organization)	 as	 at	 September	 30,	 2019	 and	
its	 financial	 performance	 and	 its	 cash	 flows	 for	 the	 year	 then	 ended	 in	
accordance	with	Public	Sector	Accounting	Standards	and	Policies	issued	by	
the	Ministry	of	Finance.

Basis	for	Opinion
I	conducted	my	audit	in	accordance	with	Thai	Standards	on	Auditing.	My	
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my 
report.	 I	 am	 independent	 of	 TCEB	 in	 accordance	with	 the	 Federation	 of	
Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants together 
with	the	ethical	requirements	that	are	relevant	to	my	audit	of	the	financial	
statements,	and	I	have	fulfilled	my	other	ethical	responsibilities	in	accordance	
with	these	requirements.	I	believe	that	the	audit	evidence	I	have	obtained	is	
sufficient	and	appropriate	to	provide	a	basis	for	my	opinion.

Other	Matter
The financial statements of Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(Public	Organization)	 for	 the	 year	 ended	 September	 30,	 2018,	 presented	
herein	as	comparative	 information,	were	audited	by	another	auditor	who	
expressed	an	unqualified	opinion	on	the	report	dated	on	February	25,	2019.

Responsibilities	of	Management	for	the	Financial	Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the 
financial	statements	in	accordance	with	Public	Sector	Accounting	Standards	
and Policies issued by the Ministry of Finance and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of financial 
statements	that	are	free	from	material	misstatement,	whether	due	to	fraud	
or	error.

In	 preparing	 the	 financial	 statements,	 management	 is	 responsible	 for	
assessing	 TCEB’s	 ability	 to	 continue	 as	 a	 going	 concern,	 disclosing,	 as	
applicable,	matters	related	to	going	concern	and	using	the	going	concern	
basis of accounting unless management either intends to liquidate TCEB or 
to	cease	operations,	or	has	no	realistic	alternative	but	to	do	so.

Independent	auditor’s	report
To	the	Board	of	Directors	of	Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)

AUDITOR’S	REPORT	AND	FINANCIAL	STATEMENTS	
FOR	THE	YEAR	ENDED	SEPTEMBER	30,	2019
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ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) (“สำานักงานฯ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน
ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสำานักงานฯ ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2562 ผลการดำาเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามตามมาตรฐานการบัญชีภาค
รัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กำาหนดโดยกระทรวงการคลัง

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของ
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสำานักงานฯ ตามข้อ
กำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิด
ชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องอื่น
งบการเงินของสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กำาหนดโดย
กระทรวงการคลัง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสำานัก
งานฯ ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องตาม
ความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้
บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสำานักงานฯ หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนิน
งานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่า
มีสาระสำาคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการ
เงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ	คณะกรรมการ	สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน)		

รายงานของผู้สอบบัญชี	และงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2562
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Auditor’s	 Responsibilities	 for	 the	 Audit	 of	 the	 Financial	
Statements
My	objectives	are	to	obtain	reasonable	assurance	about	whether	the	financial	
statements	as	a	whole	are	free	from	material	misstatement,	whether	due	to	
fraud	or	error,	and	 to	 issue	an	auditor’s	 report	 that	 includes	my	opinion.	
Reasonable	assurance	is	a	high	level	of	assurance,	but	 is	not	a	guarantee	
that	an	audit	conducted	in	accordance	with	Thai	Standards	on	Auditing	will	
always	detect	 a	material	misstatement	when	 it	 exists.	Misstatements	 can	
arise	from	fraud	or	error	and	are	considered	material	if,	individually	or	in	
the	aggregate,	they	could	reasonably	be	expected	to	influence	the	economic	
decisions	of	users	taken	on	the	basis	of	these	financial	statements.

As	part	of	an	audit	in	accordance	with	Thai	Standards	on	Auditing,	I	exercise	
professional	judgment	and	maintain	professional	skepticism	throughout	the	
audit.	I	also:

-	 Identify	 and	 assess	 the	 risks	 of	material	misstatement	 of	 the	 financial	
statements,	 whether	 due	 to	 fraud	 or	 error,	 design	 and	 perform	 audit	
procedures	responsive	to	those	risks,	and	obtain	audit	evidence	that	is	
sufficient	and	appropriate	 to	provide	a	basis	 for	my	opinion.	The	 risk	
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher 
than	for	one	resulting	from	error,	as	fraud	may	involve	collusion,	forgery,	
intentional	 omissions,	 misrepresentations,	 or	 the	 override	 of	 internal	
control.

-	 Obtain	an	understanding	of	internal	control	relevant	to	the	audit	in	order	
to	 design	 audit	 procedures	 that	 are	 appropriate	 in	 the	 circumstances,	
but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 
TCEB’s	internal	control.

-	 Evaluate	 the	 appropriateness	 of	 accounting	 policies	 used	 and	 the	
reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by 
management.

-	 Conclude	 on	 the	 appropriateness	 of	 management’s	 use	 of	 the	 going	
concern	basis	of	accounting	and,	based	on	the	audit	evidence	obtained,	
whether	 a	 material	 uncertainty	 exists	 related	 to	 events	 or	 conditions	
that may cast significant doubt on TCEB’s ability to continue as a going 
concern.	If	I	conclude	that	a	material	uncertainty	exists,	I	am	required	
to	draw	attention	in	my	auditor’s	report	to	the	related	disclosures	in	the	
financial	statements	or,	if	such	disclosures	are	inadequate,	to	modify	my	
opinion.	My	conclusions	are	based	on	the	audit	evidence	obtained	up	to	
the	date	of	my	auditor’s	report.	However,	future	events	or	conditions	may	
cause	the	Company	to	cease	to	continue	as	a	going	concern.

-	 Evaluate	the	overall	presentation,	structure	and	content	of	the	financial	
statements,	 including	 the	 disclosures,	 and	 whether	 the	 financial	
statements represent the underlying transactions and events in a manner 
that	achieves	fair	presentation.

I	 communicate	 with	 management	 regarding,	 among	 other	 matters,	 the	
planned	 scope	 and	 timing	 of	 the	 audit	 and	 significant	 audit	 findings,	
including any significant deficiencies in internal control that I identify 
during	my	audit.

D	I	A	International	Audit	Co.,	Ltd.

(Mr.Joompoth	Priratanakorn)
C.P.A.	(Thailand)	Registration	No.	7645

January	17,	2020
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสำานัก
งานฯ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสม
ผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้
บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงาน
ต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของสำานักงานฯ ในการดำาเนินงานต่อ
เนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สำานักงานฯ ต้องหยุด
การดำาเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิด
เผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำา
เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ 
รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(นายจุมพฎ ไพรรัตนากร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7645

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
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STATEMENT	OF	FINANCIAL	POSITION
THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (PUBLIC ORGANIZATION)

As	at	30	September	2019

Notes

2019
Baht

2018
Baht

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 3 587,585,666.82 613,922,030.23

Short-term	investments 4 93,495,791.63 124,084,566.74

Account receivables 5 843,183.77 540,982.57

Other current assets 6 12,188,279.35 17,594,438.62

Total	current	assets 	694,112,921.57 	756,142,018.16

Non-current	assets

Equipment,	net 7 	22,024,878.79	 	22,700,729.21	

Intangible	assets,	net 8 	34,762,581.33	 	24,495,053.33	

Deposits 9 	6,099,617.73	 	5,406,739.83	

Total	non-current	assets 	62,887,077.85	 	52,602,522.37	

Total	assets 	756,999,999.42 	808,744,540.53	

The	notes	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

Mr.	Chiruit		Isarangkun	Na	Ayuthaya
President,	Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)

Miss	Jutharat	Vorrarith
Director,	Accounting	and	Financial	Department
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งบแสดงฐานะการเงิน
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน) 

ณ		วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2562

หมายเหตุ

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 587,585,666.82 613,922,030.23

เงินลงทุนระยะสั้น 4 93,495,791.63 124,084,566.74

ลูกหนี้ 5 843,183.77 540,982.57

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 12,188,279.35 17,594,438.62

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  694,112,921.57  756,142,018.16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ์ - สุทธิ 7  22,024,878.79  22,700,729.21 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 8  34,762,581.33  24,495,053.33 

เงินมัดจำาจ่าย 9  6,099,617.73  5,406,739.83 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  62,887,077.85  52,602,522.37 

รวมสินทรัพย์  756,999,999.42  808,744,540.53 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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Notes

2019
Baht

2018
Baht

Liabilities

Current liabilities

Account payables 10 	113,870,184.84	 	89,656,729.54	

Retentions 11 	15,111,059.22	 	12,237,137.96	

Other current liabilities 12 	3,865,671.59	 	3,949,462.29	

Total	current	liabilities 	132,846,915.65	 	105,843,329.79	

Non-current	liabilities

Employee benefit obligations 13 	27,447,739.00	 	23,621,036.00	

Provisions for legal claims 22 	31,609,908.51	 	29,964,734.59	

Other	non-current	liabilities 14 	5,334,747.68	 	5,584,747.68	

Total	non-current	liabilities 64,392,395.19 59,170,518.27

Total	liabilities 197,239,310.84 165,013,848.06

Net	assets 559,760,688.58 643,730,692.47

Accumulated surpluses 559,760,688.58 643,730,692.47

Total	net	assets 559,760,688.58 643,730,692.47

The	notes	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

STATEMENT	OF	FINANCIAL	POSITION	(CONT’D)
THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (PUBLIC ORGANIZATION)

As	at	30	September	2019

Mr.	Chiruit		Isarangkun	Na	Ayuthaya
President,	Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)

Miss	Jutharat	Vorrarith
Director,	Accounting	and	Financial	Department
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หมายเหตุ

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ 10  113,870,184.84  89,656,729.54 

เงินประกัน 11  15,111,059.22  12,237,137.96 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12  3,865,671.59  3,949,462.29 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  132,846,915.65  105,843,329.79 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13  27,447,739.00  23,621,036.00 

ประมาณการหนี้สินคดีฟ้องร้องทางกฎหมาย 22  31,609,908.51  29,964,734.59 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 14  5,334,747.68  5,584,747.68 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 64,392,395.19 59,170,518.27

รวมหนี้สิน 197,239,310.84 165,013,848.06

สินทรัพย์สุทธิ 559,760,688.58 643,730,692.47

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 559,760,688.58 643,730,692.47

สินทรัพย์สุทธิ 559,760,688.58 643,730,692.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน) 

ณ		วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2562

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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Notes

2019
Baht

2018
Baht

Revenues	from	operations

Revenues from the government

Government	budget	appropriations 883,639,000.00 958,468,200.00

Total revenues from the government 883,639,000.00 958,468,200.00

Revenues from other sources 

Income from organizing training and seminars 2,280,854.34 1,307,009.51

Income from registration fees for exhibition participation 15 8,202,395.21 8,178,644.35

Interest income from deposits at financial institutions 6,745,260.80 6,046,731.45

Other income 571,932.67 525,890.00

Total revenues from other sources 17,800,443.02 16,058,275.31

Total	revenues	from	operations 901,439,443.02 974,526,475.31

Operating expenses 

Personnel expenses 16 165,857,025.23 156,249,186.23

Administrative expenses 17 190,465,231.54 190,086,157.80

Marketing and promotion expenses 18 413,128,657.83 356,242,769.85

Grants 19 200,685,228.79 196,119,177.99

Depreciation and amortisation 7,	8 16,159,531.96 18,310,982.70

Total	operating	expenses 986,295,675.35 917,008,274.57

Revenues	over	(under)	operating	expenses (84,856,232.33) 57,518,200.74

Non-operating	income	(expense) 20 886,228.44 280,221.78

Revenues	over	(under)	expenses	for	the	year (83,970,003.89) 57,798,422.52

V

The	notes	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

STATEMENT	OF	FINANCIAL	PERFORMANCE
THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (PUBLIC ORGANIZATION)

For	the	year	ended	30	September	2019

Mr.	Chiruit		Isarangkun	Na	Ayuthaya
President,	Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)

Miss	Jutharat	Vorrarith
Director,	Accounting	and	Financial	Department
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นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากเงินงบประมาณ 883,639,000.00 958,468,200.00

รวมรายได้จากรัฐบาล 883,639,000.00 958,468,200.00

รายได้จากแหล่งอื่น 

รายได้จากการจัดอบรมสัมมนา 2,280,854.34 1,307,009.51

รายได้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิทรรศการ 15 8,202,395.21 8,178,644.35

รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 6,745,260.80 6,046,731.45

รายได้อื่น 571,932.67 525,890.00

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 17,800,443.02 16,058,275.31

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 901,439,443.02 974,526,475.31

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 16 165,857,025.23 156,249,186.23

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 17 190,465,231.54 190,086,157.80

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด 18 413,128,657.83 356,242,769.85

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 19 200,685,228.79 196,119,177.99

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 7, 8 16,159,531.96 18,310,982.70

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 986,295,675.35 917,008,274.57

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน (84,856,232.33) 57,518,200.74

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้เกิดจากการดำาเนินงาน 20 886,228.44 280,221.78

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับปี (83,970,003.89) 57,798,422.52

V

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน) 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2562
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Accumulated	
surpluses

Baht

Opening	balance	as	at	1	October	2017 585,932,269.95

Revenues	over	(under)	expenses	for	the	year 57,798,422.52

Closing	balance	as	at	30	September	2018 643,730,692.47

Opening	balance	as	at	1	October	2018 643,730,692.47

Revenues	over	(under)	expenses	for	the	year (83,970,003.89)

Closing	balance	as	at	30	September	2019 559,760,688.58

V

The	notes	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

STATEMENT	OF	CHANGES	IN	NET	ASSETS
THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (PUBLIC ORGANIZATION)

For	the	year	ended	30	September	2019

Mr.	Chiruit		Isarangkun	Na	Ayuthaya
President,	Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)

Miss	Jutharat	Vorrarith
Director,	Accounting	and	Financial	Department
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รายได้สูงกว่า 

ค่าใช้จ่ายสะสม

บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 585,932,269.95

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับปี 57,798,422.52

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 643,730,692.47

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 643,730,692.47

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับปี (83,970,003.89)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2562 559,760,688.58

V

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน) 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2562

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน



Annual Report 2019
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)

84

The	notes	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

Notes

2019
Baht

2018
Baht

Cash	flows	from	operating	activities:
Revenues	over	(under)	expenses	for	the	year (83,970,003.89) 57,798,422.52

Adjustments	to	net	cash	from	operating	activities

Depreciation and amortisation 7,	8 16,159,531.96 18,310,982.70

Write off equipment and intangible assets 7,	8 50,829.26 -

Loss	(gain)	on	foreign	exchange	translation 25,882.74 112,266.91

Reversal of provisions for legal claims (296,368.87) -

Interest	income (6,745,260.80) (5,984,309.93)

Revenues	over	(under)	expenses	before	changes	in	operating	assets	and	liabilities: (74,775,389.60) 70,237,362.20

(Increase)	/	decrease		in	operating	assets

   Account receivables (270,435.52) 449,051.78

   Other current assets 5,406,159.27 (4,364,768.81)

   Deposit paid (692,877.90) -

Increase	/	(decrease)	in	operating	liabilities

   Account payables 22,766,654.65 (5,583,959.35)

   Retentions 2,623,921.26 934,144.51

   Other current liabilities (83,790.70) 228,190.82

   Employee benefit obligations 3,826,703.00 3,534,078.00

   Provisions for legal claims 1,941,542.79 1,691,542.79

Cash	generated	from	(used	in)	operations (39,257,512.75) 67,125,641.94

Interest received 6,713,495.12 5,921,888.41

Net	cash	generated	from	(used	in)	operating	activities	 (32,544,017.63) 73,047,530.35

V

STATEMENT	OF	CASH	FLOWS
THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (PUBLIC ORGANIZATION)

For	the	year	ended	30	September	2019

Mr.	Chiruit		Isarangkun	Na	Ayuthaya
President,	Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)

Miss	Jutharat	Vorrarith
Director,	Accounting	and	Financial	Department
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นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (83,970,003.89) 57,798,422.52

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 7, 8 16,159,531.96 18,310,982.70

ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7, 8 50,829.26 -

ขาดทุน (กำาไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 25,882.74 112,266.91

กลับรายการประมาณการหนี้สินคดีฟ้องร้องทางกฎหมาย (296,368.87) -

รายได้ดอกเบี้ย (6,745,260.80) (5,984,309.93)

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน (74,775,389.60) 70,237,362.20

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้ (270,435.52) 449,051.78

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,406,159.27 (4,364,768.81)

   เงินมัดจำาจ่าย (692,877.90) -

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้ 22,766,654.65 (5,583,959.35)

   เงินประกัน 2,623,921.26 934,144.51

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (83,790.70) 228,190.82

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,826,703.00 3,534,078.00

   ประมาณการหนี้สินคดีฟ้องร้องทางกฎหมาย 1,941,542.79 1,691,542.79

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน (39,257,512.75) 67,125,641.94

รับดอกเบี้ย 6,713,495.12 5,921,888.41

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน (32,544,017.63) 73,047,530.35

V

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน) 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2562
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STATEMENT	OF	CASH	FLOWS	(CONT’D)
THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (PUBLIC ORGANIZATION)

For	the	year	ended	30	September	2019

The	notes	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

Notes

2019
Baht

2018
Baht

Cash	flows	from	investing	activities: 

Purchase	of	short-term	investments (81,929,861.03) (75,597,268.68)

Proceeds	from	redemption	of	short-term	investments 112,518,636.14 79,569,395.70

Purchase of equipment (6,066,113.80) (2,695,463.55)

Purchase of intangible assets (18,310,925.00) (4,663,625.00)

Net cash used in investing activities 6,211,736.31 (3,386,961.53)

Cash	flows	from	financing	activities - -

Net	increase	(decrease)	in	cash	and	cash	equivalents (26,332,281.32) 69,660,568.82

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 613,922,030.23 544,264,509.19

Exchange	gain	(loss)	on	cash	and	cash	equivalents (4,082.09) (3,047.78)

Cash	and	cash	equivalents	at	the	end	of	the	year	 3 587,585,666.82 613,922,030.23

Supplemental	cash	flow	information

Non-cash	transaction:

   Purchase of equipment on payable 1,425,000.00 -
V

Mr.	Chiruit		Isarangkun	Na	Ayuthaya
President,	Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)

Miss	Jutharat	Vorrarith
Director,	Accounting	and	Financial	Department
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หมายเหตุ
พ.ศ. 2562

บาท
พ.ศ. 2561

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (81,929,861.03) (75,597,268.68)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น 112,518,636.14 79,569,395.70

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (6,066,113.80) (2,695,463.55)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (18,310,925.00) (4,663,625.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 6,211,736.31 (3,386,961.53)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (26,332,281.32) 69,660,568.82

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 613,922,030.23 544,264,509.19

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (4,082.09) (3,047.78)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3 587,585,666.82 613,922,030.23

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด 

การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำาระเงิน 1,425,000.00 -
V

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน) 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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1.	General	information

Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)	(“TCEB”)	
was	 established	 according	 to	 the	 Royal	 Decree	 for	 the	 Establishment	 of	
Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau	(Public	Organization)	B.E.	2545,	
which	was	announced	in	the	Government	Gazette	on	27	September	2002.	
TCEB’s	objectives	are:

A.	To	Promote,	support,	and	develop	national	conferences	and	exhibitions	to	
meet	international	standards.

B.	To	be	an	information	centre	for	related	to	conferences	and	exhibitions	
in	the	country,	publicizing	and	providing	the	said	information	Including	
giving advice and recommendations About organizing meetings and 
exhibitions in the country

C.	To	provide	knowledge,	organizing	seminars,	training	and	development	of	
conferences	and	exhibitions	for	business	operators	Government	officials	
or private sector personnel In order to gain expertise and skills equivalent 
to international standards And to understand the preservation of the 
environment	 and	 natural	 resources	 And	 concepts	 of	 economy,	 society	
and sustainable development

D.	To	represent	the	country	in	making	proposals	to	foreign	or	international	
agencies to request to be hosting a convention and exhibition in the 
country.

E.	To	 promote	 a	 good	 image	 and	 creating	 opportunities	 for	 the	 country	
As	well	as	being	a	coordination	centre	with	other	agencies	to	facilitate	
matters	relating	to	conferences	and	exhibitions	in	the	country.

The	operations	to	achieve	the	above-mentioned	objectives	are	carried	out	
with	targets	to	enhance	the	further	development	and	expansion	of	Thailand	
as	a	centre	for	international	meetings	and	international	exhibitions.

TCEB	is	located	at	Siam	Piwat	Tower	Building,	25th	and	26th	Floors,	Units	A2,	

B1,	B2,	989	Rama	1	Road,	Pathumwan,	Bangkok	10330.

The financial statements have been approved by TCEB’s Board of Directors 
on		17	January		2020.

2.	Accounting	policies

The principal accounting policies adopted in the preparation of the financial 
statements	are	set	out	below:

2.1	 Basis	of	preparation

These	financial	statements	have	been	prepared	in	accordance	with	Public	
Sector	Accounting	Standards	and	Policies	issued	by	the	Ministry	of	Finance.		

The financial statements have been prepared under the historical cost 
convention.

The preparation of financial statements requires the use of certain critical 
accounting	estimates.	It	also	requires	management	to	exercise	its	judgement	
in	the	process	of	applying	the	accounting	policies.	The	actual	results	may	
differ	from	those	estimates.

An English version of the financial statements has been prepared from the 
statutory	financial	statements	that	are	in	the	Thai	language.		In	the	event	of	
a	conflict	or	a	difference	in	interpretation	between	the	two	languages,	the	
Thai	language	statutory	financial	statements	shall	prevail.

2.2	 New	public	sector	accounting	standards	

1)	Public	 sector	 accounting	 standard	 which	 is	 effective	 for	 the	 periods	
beginning	on	or	after	1	October	2018.

Public	Sector	Accounting	Policies	and	Principles	B.E.	2561
Public	Sector	Accounting	Standard	no.	1	 Presentation	of	Financial	Statements
Public	Sector	Accounting	Standard	no.	3	 Accounting	Policies,	Changes	in	
 Accounting Estimates and Errors

NOTES	TO	THE	FINANCIAL	STATEMENTS
THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (PUBLIC ORGANIZATION)

For	the	year	ended	30	September	2019
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89รายงานประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562 
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไป

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (“สำานัก
งานฯ”) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
27 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

ก. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศให้มี
มาตรฐานสากล

ข. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการใน
ประเทศ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลดังกล่าว  รวมทั้งให้คำา
ปรึกษาและคำาแนะนำา เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ

ค. ให้ความรู้ จัดการสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุม
และนิทรรศการแก่ผู้ดำาเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อให้เกิดความชำานาญและมีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเพื่อให้เข้าใจ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และแนวคิดด้านเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ง. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำาข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือ
ระหว่างประเทศเพ่ือขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการใน
ประเทศ

จ. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างโอกาสให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสาน
งานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ืออำานวยความสะดวกในเร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและ
นิทรรศการในประเทศ

ทั้งนี้การดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ
ประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

สำานักงานฯ มีที่ทำาการอยู่ที่อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 25 และ 26 ห้องเลขที่ 
A2, B1, B2 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของสำานักงานฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2563

2. นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งใช้ในการจัดทำางบการเงินมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน 
งบการเงินน้ีได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ที่กำาหนดโดยกระทรวงการคลัง 

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน

การจัดทำางบการเงินให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้
บริหารซึ่งจัดทำาขึ้นตามกระบวนการในการนำานโยบายการบัญชีของสำานักงานฯ ไป
ถือปฏิบัติ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบ
การเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
1) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำาเสนอรายงานการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

 ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน) 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2562
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Public	Sector	Accounting	Standard	no.	5	 Borrowing	costs
Public	Sector	Accounting	Standard	no.	12		 Inventory
Public	Sector	Accounting	Standard	no.	13		 Leases
Public	Sector	Accounting	Standard	no.	14		 Events	after	the	Reporting	Period
Public	Sector	Accounting	Standard	no.	16		 Investment	Property
Public	Sector	Accounting	Standard	no.	17		 Property,	Plant	and	Equipment
Public	Sector	Accounting	Standard	no.	31	 Intangible	Assets
Public Sector Accounting Policy Investments

 TCEB’s management has determined and concluded that this public sector 
accounting standard has no significant impact to the financial statements 
being	presented.

2)	Public	 sector	 accounting	 standards	which	are	effective	 for	 the	periods	
beginning	 on	 or	 after	 1	 October	 2019	 which	 TCEB	 has	 not	 yet	 early	
adopted	before	the	effective	date.

 The Ministry of Finance issued the announcement to government units to 
prepare financial reporting under the Public Sector Accounting Standards 
and	Policies	2018	which	are	as	follows:	

Public	Sector	Accounting	Standard	no.	9	 									Revenue	from	exchange

 TCEB’s management has determined and concluded that these public 
sector	 accounting	 standards	 will	 have	 no	 significant	 impact	 to	 the	
financial	statements	being	presented.	

2.3	 Foreign	currency	translation

Items	included	in	the	financial	statements	are	measured	using	Thai	Baht.	The	
financial	statements	are	presented	in	Thai	Baht.

At	the	end	of	each	reporting	period,	foreign	currency	monetary	balances	are	
translated	by	using	the	exchange	rate	at	the	closing	rate.		Monetary	assets	
denominated in foreign currency are translated to Thai Baht by using an 
average bank’s buying rate calculated by 

Bank of Thailand and monetary liabilities denominated in foreign currency 
are translated to Thai Baht by using an average bank’s selling rate calculated 
by	 Bank	 of	 Thailand.	 	Non-monetary	 balances	 denominated	 in	 a	 foreign	
currency	are	carried	at	cost	using	the	exchange	rate	at	the	date	of	transaction.

Gains	and	losses	resulting	from	the	settlement	of	foreign	currency	transactions	
and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in 
foreign	currencies	are	recognised	as	non-operating	income	or	expenses	in	
the	statement	of	financial	performance.

2.4	 Cash	and	cash	equivalents

Cash	 comprises	 cash	 on	 hand	 and	 deposits	 held	 at	 call	 with	 banks	 but	
exclude	deposits	with	banks	which	are	restricted	deposits.	Cash	equivalents	
comprise	 short-term	 highly	 liquid	 investments	 with	 maturities	 of	 three	
months	or	less	from	the	date	of	acquisition.

2.5	 Short-term	investment

Short-term	investment	is	investment	intended	to	be	held	for	less	than	one	
year.	It	includes	fixed	deposits	with	maturities	more	than	three	months	to	
one	year,	trading	securities,	available-for-sale	securities,	general	investments	
and	debt	securities	with	maturities	within	one	year.

2.6	 Account	receivables	

Account receivables are accrued income and advance receivables to staff 
for	operating	purposes.	The	advance	receivables	are	carried	at	the	original	
payment amount and subsequently measured at the remaining amount after 
deducting	any	expenditures	incurred	in	the	period.

2.7	 Equipment

Equipment	is	stated	at	cost	less	any	accumulated	depreciation	and	allowance	
for	a	decrease	in	value	(if	any).	Assets	are	recognised	for	any	item	of	Baht	
5,000	or	more.

Cost	 of	 equipment	 comprises	 purchase	 price,	 import	 duties	 and	 non-
refundable	purchase	taxes	(after	deducting	trade	discounts	and	rebates)	and	
any costs directly attributable to bringing the asset to the location and 
condition necessary for them to be capable of operating in the manner 
intended	by	management.	These	 include	 the	estimate	of	dismantling	and	
removing	costs,	and	restoring	the	site	in	which	the	asset	is	located.	An	entity	
incurs such 
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ผู้บริหารสำานักงานฯ ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐข้างต้น จะไม่มี
ผลกระทบต่อ งบการเงินที่นำาเสนอ

2) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่  1 ตุลาคม 2562 ที่สำานักงานฯ ยังไม่ได้นำามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน

 ผู้บริหารสำานักงานฯ ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่นำาเสนอ

2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของสำานักงานฯ วัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงิน
นำาเสนอในสกุลเงินบาท 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สำานักงานฯ แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด โดยแปลงสินทรัพย์ที่เป็นตัว
เงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยคำานวณไว้ และแปลงหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ โดยใช้อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
คำานวณไว้ สำาหรับรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้
ด้วยราคาทุนเดิม สำานักงานฯ แปลงค่ารายการนี้โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ

รายการกำาไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชำาระที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวรับรู้
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เกิดจากการดำาเนินงานในงบแสดงผลการดำาเนินงาน
ทางการเงิน

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 
แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการเบิกถอน รายการเทียบเท่าเงินสดรวม
ถึงเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.5 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินลงทุนที่สำานักงานฯ ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกินหนึ่งปี ซึ่งหมาย
รวมถึง เงินฝากประจำาอายุเกินสามเดือนถึงหนึ่งปี หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อ
ขาย เงินลงทุนทั่วไป และตราสารหนี้ที่จะครบกำาหนดภายในหนึ่งปี

2.6 ลูกหนี้

ลูกหนี้ หมายถึง รายได้ค้างรับ และลูกหนี้เงินทดรองและสำารองจ่ายภายในหน่วยงาน
กรณีให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อทดรองไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของสำานักงานฯ ซึ่ง
รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามจำานวนเงินทดรองจ่ายที่จ่ายจริงและวัดมูลค่าต่อมาด้วย
จำานวนเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวด 

2.7 อุปกรณ์

อุปกรณ์ แสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่า (ถ้ามี) และรับรู้ในบัญชีสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้น
ไป

ราคาทุนของอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อากรขาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหัก
ส่วนลดการค้า และจำานวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
ได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดสำาหรับการรื้อ 
การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่
เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลา
หนึ่ง

ค่าเส่ือมราคาคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละ
ชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงานเช่า 8 - 10 ปี

ครุภัณฑ์สำานักงาน 10 ปี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10 ปี

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 ปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 ปี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 ปี
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obligation	either	when	the	asset	is	acquired	or	as	a	consequence	of	having	
used	such	asset	during	a	period.

Equipment	is	depreciated	on	the	straight-line	basis	over	the	estimated	useful	
lives	of	the	assets	as	follows:	

Leasehold	improvement	 8	-	10	years
Office	equipment	 10	years
Electronic	and	radiogram	equipment	 10	years
Advertising	equipment	 5	years
Computers	 3	years
Household	equipment	 5	years

Vehicles	 5	years

Whenever	there	is	an	indication	showing	a	permanent	decrease	in	the	value	
of	a	fixed	asset;	such	as	evidence	of	obsolescence	or	physical	damage	of	
an	 asset,	 significant	 changes	 in	 the	manner	 in	which	 an	 asset	 is	 used	or	
is	 expected	 to	be	used,	 loss	on	a	decrease	 in	 value	 is	 recognised	 in	 the	
statement	of	financial	performance	where	the	carrying	amount	of	the	asset	
is	higher	than	the	recoverable	amount.	The	recoverable	amount	of	an	asset	
is	the	higher	of	its	fair	value	less	costs	to	sell	and	its	value	in	use.

2.8	 Intangible	assets

Computer	software	is	valued	at	cost	 less	accumulated	amortisation.	Costs	
of	 computer	 software	comprise	costs	 that	are	directly	attributable	 to	 the	
acquisition	and	development	of	computer	software,	or	acquisition	costs	of	
right	to	use	computer	software.		These	costs	are	amortised	on	the	straight-
line	basis	over	their	estimated	useful	lives	of	5	years.

2.9	 Leases	-	where	the	entity	is	the	lessee	

Leases	 not	 transferring	 a	 significant	 portion	 of	 the	 risks	 and	 rewards	 of	
ownership	to	the	lessee	are	classified	as	operating	leases.	Payments	made	
under	operating	leases	(net	of	any	incentives	received	from	the	lessor)	are	
charged	to	the	statement	of	financial	performance	on	a	straight-line	basis	
over	the	period	of	the	lease	agreement.

2.10	Employee	benefits

	 Provident	fund
	 TCEB	provides	a	provident	fund,	a	defined	contribution	plan,	which	was	

held separately from TCEB’s assets and managed by the external fund 

manager.	 Such	 provident	 fund	 is	 contributed	 by	 the	 employees	 and	
TCEB.	Contributions	to	the	provident	fund	are	recognised	as	expenses	in	
the	statement	of	financial	performance	in	the	period	in	which	they	are	
incurred.

	 Post-employment	benefits
	 Provision	 for	 employee	benefit	 is	 estimated	 following	 TCEB’s	 rule	 and	

regulation	relating	to	staff	welfare	and	benefit	B.E.	2558.	It	is	calculated	
based	on	the	actuarial	technique	by	using	a	projected	unit	credit	method.

	 Remeasurement	gains	and	losses	arising	from	experience	adjustments	and	
change in actuarial assumptions are charged or credited to the statement 
of	financial	performance	in	the	period	in	which	they	arise.

2.11	Provisions

Provisions	are	recognised	when	an	entity	has	a	present	legal	or	constructive	
obligation	 as	 a	 result	 of	 past	 events.	 It	 is	 probable	 that	 an	 outflow	 of	
economic	benefits	 resources	will	be	required	to	settle	 the	obligation	and	
a	reliable	estimate	of	the	amount	can	be	made.	Provisions	are	recognised	
based	on	best	estimation	of	amounts	to	be	settled.

Where	it	is	expected	that	a	provision	will	be	reimbursed,	the	reimbursement	
is	recognised	as	a	separate	asset	but	only	when	the	reimbursement	is	virtually	
certain.	The	amount	recognised	for	reimbursement	should	not	exceed	the	
amount	of	the	provision.	

2.12		Revenue	recognition

Budget	 from	 the	government	 is	unconditional	budget.	 It	 is	 recognized	as	
income	when	received.

Interest	income	is	recognized	on	a	time	proportion	basis.

Other	income	is	recognized	on	an	accrual	basis.

2.13		Expenses

Expenses	 are	 recognised	 on	 an	 accrual	 basis	 when	 incurred.	 Grants	 are	
recognised	as	expenses	when	they	are	approved	to	pay	to	eligible	receivers	
and	the	conditions	are	complied.
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ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น มีหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่าสินทรัพย์ล้าสมัยหรือชำารุดเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญเกี่ยว
กับลักษณะที่ใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ สำานักงานฯ จะรับรู้ผลขาดทุนจากการลด
ลงของมูลค่าของอุปกรณ์ในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน หากราคาตาม
บัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำานวน
ใดจะสูงกว่า

2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม ราคาทุนของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์รวมถึงต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในการจัดหาหรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในส่วนท่ีระบุได้โดยตรงว่าเก่ียวข้องกับการจัดหาหรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือต้นทุนในการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจะตัดจำาหน่าย
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ 5 ปี

2.9 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่สำานักงานฯ เป็นผู้เช่า

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน เงินที่ต้อง
จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบัน
ทึกในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา
เช่านั้น

2.10 ผลประโยชน์พนักงาน

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน
สำานักงานฯ จัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบ
ตามท่ีได้กำาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเล้ียงชีพได้แยก
ออกไปจากสินทรัพย์ของสำานักงานฯ และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน
ภายนอก กองทุนสำารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน
และเงินสมทบจากสำานักงานฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่า
ใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิด
รายการน้ัน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สำานักงานฯ ได้ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลัง
ออกจากงานตามระเบียบสำานักงานฯ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น
ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2558 ซึ่งคำานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิด
ขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในงบแสดงผลการ
ดำาเนินงานทางการเงินในงวดที่เกิดขึ้น

2.11 ประมาณการหนี้สิน 

สำานักงานฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิด
ภาระผูกพัน ในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชำาระภาระผูกพัน และจำานวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้
อย่างน่าเช่ือถือ สำานักงานฯ จะรับรู้ประมาณการหน้ีสินด้วยจำานวนประมาณการท่ีดี
ท่ีสุดของรายจ่ายท่ีจะต้องจ่ายชำาระ

หากสำานักงานฯ คาดว่าจะได้รับคืนจากรายจ่ายท่ีจ่ายชำาระไปตามประมาณการหน้ีสิน
ท้ังหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน สำานักงานฯ จะรับรู้รายจ่ายท่ีได้รับคืนเป็นสินทรัพย์
แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวข้อง

2.12 การรับรู้รายได้

เงินงบประมาณรับจากรัฐบาลเป็นลักษณะจ่ายขาดจากรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข จึงรับ
รู้เป็นรายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับเงิน

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.13 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อรายการนั้นเกิดขึ้น ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิและได้มีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันแล้ว
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3.	Cash	and	cash	equivalents

Cash	and	cash	equivalents	as	at	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Cash 30,000.00 100,000.00

Current accounts 3,000.00 2,000.00

Savings accounts 387,972,175.21 414,239,542.60

Fixed	deposit	-	3	months 199,580,491.61 199,580,487.63

Total	cash	and	cash	equivalents 587,585,666.82 613,922,030.23

4.	Short-term	investments

Short-term	investments	as	at	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:	

2019
Baht

2018
Baht

Fixed	deposits	-	6	months	to	1	year 93,495,791.63 124,084,566.74

Total	short-term	investments 93,495,791.63 124,084,566.74

5.	Account	receivables

Account	receivables	as	at	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Advance receivables 263,401.43 159,385.70	

Advance receivables for organizing exhibitions 34,290.79 -

Accrued income 132,129.00 -

Interest receivable 413,362.55 381,596.87

Total	account	receivables	 843,183.77 540,982.57

6.	Other	current	assets

Other	current	assets	as	at	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Prepaid expenses for organizing exhibitions 5,760,551.05 6,174,027.91

Other prepaid expenses 6,258,478.30 10,807,828.03

Deposit for office decoration 160,500.00 567,232.68

Refundable air tickets 8,750.00 45,350.00

Total	other	current	assets 12,188,279.35 17,594,438.62
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 
2561 มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

เงินสด 30,000.00 100,000.00

เงินฝากกระแสรายวัน 3,000.00 2,000.00

เงินฝากออมทรัพย์ 387,972,175.21 414,239,542.60

เงินฝากประจำาประเภท 3 เดือน 199,580,491.61 199,580,487.63

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 587,585,666.82 613,922,030.23

4. เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

เงินฝากประจำาประเภท 6 เดือน - 1 ปี 93,495,791.63 124,084,566.74

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 93,495,791.63 124,084,566.74

5. ลูกหนี้

ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย 263,401.43 159,385.70 

ลูกหนี้เงินสำารองจ่ายงานนิทรรศการ 34,290.79 -

รายได้ค้างรับ 132,129.00 -

ดอกเบี้ยค้างรับ 413,362.55 381,596.87

รวมลูกหนี้ 843,183.77 540,982.57

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีราย
ละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

ค่าจัดนิทรรศการจ่ายล่วงหน้า 5,760,551.05 6,174,027.91

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น 6,258,478.30 10,807,828.03

เงินมัดจำาและประกันค่าตกแต่งสำานักงาน 160,500.00 567,232.68

ค่าตั๋วโดยสารรอรับคืน 8,750.00 45,350.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12,188,279.35 17,594,438.62
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7.	Equipment,	net

Equipment	as	at	30	September	2019	and	2018	is	as	follows:

Leasehold	
improvement

Baht

Office	
equipment

Baht

Electronic	
and	radiogram	

equipment
Baht

Advertising
equipment

Baht

Computers
Baht

Household
equipment

Baht

Vehicles
Baht

Leasehold	
improvement

Baht

Total
Baht

As	at	1	October	2018

Cost 	36,057,838.87 	9,087,029.84	 11,368,946.00	 	778,338.00	 	22,193,894.71	 	626,669.00	 290,000.00 936,249.16 	81,338,965.58	

Less		Accumulated	depreciation (26,158,717.13) 	(5,757,810.29) 	(5,362,609.89) 	(735,208.58) 	(20,006,663.14) 	(327,228.34) (289,999.00) - (58,638,236.37)

Net book amount 	9,899,121.74 	3,329,219.55	 	6,006,336.11 	43,129.42	 	2,187,231.57	 299,440.66	 1.00 936,249.16 	22,700,729.21

For	the	year	ended	
30	September	2019

Opening net book amount 9,899,121.74 	3,329,219.55	 	6,006,336.11	 	43,129.42	 	2,187,231.57	 	299,440.66	 1.00 936,249.16 22,700,729.21

Addition 	-	 	-			 	243,746.00	 	-			 	5,396,117.80	 	-			 - 1,851,250.00 7,491,113.80

Amortized 	(29,820.55) 	(15,248.80) 	(5,755.91) 	(4.00) 	-			 	-			 - - (50,829.26)

Depreciation charged 	(4,138,471.13) 	(545,252.41) 	(961,307.50) 	(36,959.40) 	(2,338,647.01) 	(95,497.51) - - (8,116,134.96)

Closing net book amount 5,730,830.06	 	2,768,718.34	 5,283,018.70 	6,166.02	 	5,244,702.36	 	203,943.15	 1.00 2,787,499.16 22,024,878.79

As	at	30	September	2019

Cost 	36,028,018.32	 	9,071,781.04	 11,606,936.09	 	778,334.00	 	27,590,012.51	 	626,669.00	 290,000.00 2,787,499.16 88,779,250.12

Less		Accumulated	depreciation 	(30,297,188.26) 	(6,303,062.70) 	(6,323,917.39) (772,167.98) 	(22,345,310.15) 	(422,725.85) (289,999.00) - (66,754,371.33)

Net book amount 5,730,830.06 	2,768,718.34	 	5,283,018.70	 6,166.02	 5,244,702.36	 	203,943.15	 1.00 2,787,499.16 22,024,878.79
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7. อุปกรณ์ - สุทธิ

อุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนปรับปรุง

อาคารสำานักงาน

เช่า

บาท

ครุภัณฑ์

สำานักงาน

บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทยุ

บาท

ครุภัณฑ์โฆษณา

และและเผยแพร่

บาท

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

บาท

ครุภัณฑ์

งานบ้าน งานครัว

บาท

ครุภัณฑ ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง

บาท

ส่วนปรับปรุง

อาคารสำานักงานเช่า

ระหว่างก่อสร้าง

บาท

รวม

บาท

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาทุน  36,057,838.87  9,087,029.84 11,368,946.00  778,338.00  22,193,894.71  626,669.00 290,000.00 936,249.16  81,338,965.58 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (26,158,717.13)  (5,757,810.29)  (5,362,609.89)  (735,208.58)  (20,006,663.14)  (327,228.34) (289,999.00) - (58,638,236.37)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ  9,899,121.74  3,329,219.55  6,006,336.11  43,129.42  2,187,231.57 299,440.66 1.00 936,249.16  22,700,729.21

สำาหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 9,899,121.74  3,329,219.55  6,006,336.11  43,129.42  2,187,231.57  299,440.66 1.00 936,249.16 22,700,729.21

เพิ่มขึ้น  -  -    243,746.00  -    5,396,117.80  -   - 1,851,250.00 7,491,113.80

ตัดจำาหน่าย  (29,820.55)  (15,248.80)  (5,755.91)  (4.00)  -    -   - - (50,829.26)

ค่าเสื่อมราคา  (4,138,471.13)  (545,252.41)  (961,307.50)  (36,959.40)  (2,338,647.01)  (95,497.51) - - (8,116,134.96)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 5,730,830.06  2,768,718.34 5,283,018.70  6,166.02  5,244,702.36  203,943.15 1.00 2,787,499.16 22,024,878.79

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ราคาทุน  36,028,018.32  9,071,781.04 11,606,936.09  778,334.00  27,590,012.51  626,669.00 290,000.00 2,787,499.16 88,779,250.12

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (30,297,188.26)  (6,303,062.70)  (6,323,917.39) (772,167.98)  (22,345,310.15)  (422,725.85) (289,999.00) - (66,754,371.33)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,730,830.06  2,768,718.34  5,283,018.70 6,166.02 5,244,702.36  203,943.15 1.00 2,787,499.16 22,024,878.79
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8	 Intangible	assets,	net

Intangible	assets	as	at	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

Computer
software

Baht

Computer
software

	in	progress
Baht

Total
Baht

As	at	1	October	2018

Cost 	93,437,191.96	 	7,770,150.00	 	101,207,341.96	

Less		Accumulated	amortisation 	(76,712,288.63) 	-			 	(76,712,288.63)

Net book amount 	16,724,903.33	 	7,770,150.00	 	24,495,053.33	

For	the	year	ended	
30	September	2019

Opening net book amount 	16,724,903.33	 	7,770,150.00	 	24,495,053.33	

Addition 	-			 	19,737,425.00	 	19,737,425.00	

Transfer	in	/	(out) 	23,215,500.00	 	(23,215,500.00) 	-			

Amortisation charged (8,043,397.00)			 	(1,426,500.00) 	(9,469,897.00)

Closing net book amount 	31,897,006.33	 	2,865,575.00	 	34,762,581.33	

As	at	30	September	2019

Cost 		116,652,691.96			 	4,292,075.00	 	120,944,766.96				

Less	Accumulated	amortisation 	(84,755,685.63) 	(1,426,500.00) 	(86,182,185.63)

Net book amount 31,897,006.33 	2,865,575.00	 	34,762,581.33	

9	 Deposits

Deposits	as	at	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Office rental deposits 	6,028,037.73	 	5,335,159.83	

Other deposits 71,580.00 71,580.00

Total	deposits 	6,099,617.73	 	5,406,739.83	

10	Account	payables

Account	payables	as	at	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Local	payables 	92,854,582.03	 	82,178,870.30	

Overseas payables 	18,162,220.65	 	3,833,263.82	

Accrued expenses 	2,853,382.16	 	3,644,595.42	

Total	account	payables 113,870,184.84 	89,656,729.54	

11	Retentions

Retentions	as	at	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Retentions for contracts 13,911,059.22 10,817,137.96

Retentions for bidding 1,200,000.00 1,420,000.00

Total	retentions 15,111,059.22 12,237,137.96

12	Other	current	liabilities

Other	current	liabilities	as	at	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Unearned	income	-	registration	fee 1,602,000.00 1,407,000.00

Withholding tax payable 1,680,885.59 1,577,150.11

VAT	payable	 1,122,786.00 965,312.18

Total	other	current	liabilities 3,865,671.59 		3,949,462.29
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8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

บาท

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่างพัฒนา

บาท

รวม

บาท

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาทุน  93,437,191.96  7,770,150.00  101,207,341.96 

หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (76,712,288.63)  -    (76,712,288.63)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  16,724,903.33  7,770,150.00  24,495,053.33 

สำาหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  16,724,903.33  7,770,150.00  24,495,053.33 

เพิ่มขึ้น  -    19,737,425.00  19,737,425.00 

โอนเข้า / (ออก)  23,215,500.00  (23,215,500.00)  -   

ค่าตัดจำาหน่าย (8,043,397.00)    (1,426,500.00)  (9,469,897.00)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  31,897,006.33  2,865,575.00  34,762,581.33 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ราคาทุน 116,652,691.96  4,292,075.00  120,944,766.96  

หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (84,755,685.63)  (1,426,500.00)  (86,182,185.63)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 31,897,006.33  2,865,575.00  34,762,581.33 

9. เงินมัดจำาจ่าย

เงินมัดจำาจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

เงินมัดจำาค่าเช่าสำานักงาน  6,028,037.73  5,335,159.83 

เงินมัดจำาอื่น 71,580.00 71,580.00

รวมเงินมัดจำาจ่าย  6,099,617.73  5,406,739.83 

10. เจ้าหนี้

เจ้าหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

เจ้าหนี้ในประเทศ  92,854,582.03  82,178,870.30 

เจ้าหนี้ต่างประเทศ  18,162,220.65  3,833,263.82 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  2,853,382.16  3,644,595.42 

รวมเจ้าหนี้ 113,870,184.84  89,656,729.54 

11. เงินประกัน

เงินประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

เงินประกันสัญญา 13,911,059.22 10,817,137.96

หลักประกันเสนอราคา 1,200,000.00 1,420,000.00

รวมเงินประกัน 15,111,059.22 12,237,137.96

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

รายได้ค่าลงทะเบียนรับล่วงหน้า 1,602,000.00 1,407,000.00

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 1,680,885.59 1,577,150.11

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 1,122,786.00 965,312.18

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,865,671.59   3,949,462.29
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13	Employee	benefit	obligations

Movement	of	employee	benefit	obligations	during	the	year	is	as	follows

2019
Baht

2018
Baht

Opening balance 23,621,036.00 20,086,958.00

Increase during the year 3,826,703.00 3,534,078.00

Closing	balance 27,447,739.00 23,621,036.00

14	Other	non-current	liabilities

Other	non-current	liabilities	as	at	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Provisions for decommissioning cost 4,494,000.00 4,494,000.00

Retentions for contracts 840,747.68 1,090,747.68

Total	other	non-current	liabilities 		5,334,747.68		 5,584,747.68

15	Income	from	registration	fees	for	exhibition	participation

Income from registration fees for exhibition participation represents registration 
fees collected from private Thai entrepreneurs operating in the MICE industry for 
the	participation	in	Trade	and	Road	Shows	activities	with	TCEB	relating	to	sales	
promotions	and	business	negotiations	between	entrepreneurs	and	visitors.	Income	
from	registration	fees	for	exhibition	participation	is	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Income from registration fees for exhibition 
participation

8,202,395.21 8,178,644.35

Total 8,202,395.21 8,178,644.35

16	Personnel	expenses

Personnel	expenses	for	the	year	ended	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Salaries 124,134,952.67 116,361,717.01

Bonus 9,299,000.00 8,320,630.00

Provident fund contribution expenses 8,332,322.96 7,666,091.65

Staff	welfare 20,264,046.60 20,366,669.57

Post-employment	benefits	 3,826,703.00 3,534,078.00

Total	personnel	expenses 165,857,025.23 156,249,186.23

17	Administrative	expenses

Administrative	expenses	for	the	year	ended	30	September	2019	and	2018	are	as	
follows:

2019
Baht

2018
Baht

Training expenses 21,579,115.14 19,408,759.50

Travelling expenses 42,857,072.22 44,232,425.67

Rental expenses 27,226,958.69 27,404,665.49

Utility expenses 3,558,492.64 4,385,741.59

Meeting expenses 3,361,500.00 3,542,750.00

Remuneration to external parties 37,620,037.50 37,577,196.10

Other service fees 37,409,298.22 37,625,187.88

Reserve for loss from legal claims 1,645,173.92		 1,691,542.79

Organizing exhibition expenses 6,425,064.71 6,111,569.89

Other expenses 8,782,518.50 8,106,318.89

Total	administrative	expenses 190,465,231.54 190,086,157.80
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13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระหว่างปีแสดงได้ดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

ยอดยกมาต้นปี 23,621,036.00 20,086,958.00

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 3,826,703.00 3,534,078.00

ยอดคงเหลือสิ้นปี 27,447,739.00 23,621,036.00

14. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีราย
ละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

ประมาณการหนี้สินการรื้อถอน 4,494,000.00 4,494,000.00

เงินประกันสัญญา 840,747.68 1,090,747.68

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   5,334,747.68  5,584,747.68

15. รายได้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิทรรศการ

รายได้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิทรรศการเป็นรายได้ที่สำานักงานฯ จัดเก็บจากผู้
ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยที่มีความประสงค์เข้า
ร่วมงาน Trade Show และ Road Show กับสำานักงานฯ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายและการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้เข้าร่วมงาน มีรายละเอียด
ดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

รายได้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิทรรศการ 8,202,395.21 8,178,644.35

รวม 8,202,395.21 8,178,644.35

16. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำาหรับปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

เงินเดือน 124,134,952.67 116,361,717.01

เงินรางวัลประจำาปี 9,299,000.00 8,320,630.00

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 8,332,322.96 7,666,091.65

ค่าสวัสดิการพนักงาน 20,264,046.60 20,366,669.57

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 3,826,703.00 3,534,078.00

รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 165,857,025.23 156,249,186.23

17. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานสำาหรับปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 21,579,115.14 19,408,759.50

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 42,857,072.22 44,232,425.67

ค่าเช่า 27,226,958.69 27,404,665.49

ค่าสาธารณูปโภค 3,558,492.64 4,385,741.59

ค่าเบี้ยประชุม 3,361,500.00 3,542,750.00

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 37,620,037.50 37,577,196.10

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 37,409,298.22 37,625,187.88

สำารองค่าใช้จ่ายหนี้สินคดีฟ้องร้องทางกฎหมาย 1,645,173.92  1,691,542.79

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 6,425,064.71 6,111,569.89

ค่าใช้จ่ายอื่น 8,782,518.50 8,106,318.89

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 190,465,231.54 190,086,157.80
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18	Marketing	and	promotion	expenses

Marketing	and	promotion	 expenses	 for	 the	year	 ended	30	September	2019	and	
2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Marketing supplies 7,196,666.50 4,079,619.75

Public relation expenses 121,817,763.23 105,665,696.62

Booth expenses 25,446,656.49 15,770,758.45

Area and equipment rental 45,194,071.78 34,968,229.70

Marketing and research expenses 61,166,349.86 72,737,149.46

Promotion expenses 152,307,149.97 123,021,315.87

Total	marketing	and	promotion	expenses 413,128,657.83 356,242,769.85

19.	Grants

Grants	for	the	year	ended	30	September	2019	and	2018	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Grants	-	Non-profit	private	organization 53,407,677.13 45,913,415.71

Grants	-	Overseas	private	organization 51,000,654.85 54,326,861.36

Grants	-	Thai	private	organization 82,839,821.49 82,665,437.74

Grants	-	Government	bureau 13,437,075.32 13,213,463.18

Total	grants 200,685,228.79 196,119,177.99

20.	Non-operating	income	(expense)

Non-operating	income	(expense)	for	the	year	ended	30	September	2019	and	2018	
is	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Gain	on	foreign	exchange	translation 937,057.70 280,221.78

Amortized	equipment	/		Intangible	assets (50,829.26) -

Total	non-operating	income	(expense) 886,228.44 280,221.78

21.	Commitments

TCEB	entered	 into	 lease	and	 service	agreements	 for	office	 space	at	 Siam	Piwat	
Tower	 and	 entered	 into	 operating	 service	 agreements.	 The	 future	 aggregate	
minimum	payments	are	as	follows:

2019
Baht

2018
Baht

Less	than	1	year 174,948,426.80 174,399,268.98

Over	1	year	but	less	than	5	years 36,168,226.38 -

Total	commitments 211,116,653.18 174,399,268.98
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18. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดสำาหรับปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

ค่าวัสดุทางการตลาด 7,196,666.50 4,079,619.75

ค่าประชาสัมพันธ์ 121,817,763.23 105,665,696.62

ค่าบูธ 25,446,656.49 15,770,758.45

ค่าเช่าพื้นที่และอุปกรณ์ 45,194,071.78 34,968,229.70

ค่าวิจัยตลาด 61,166,349.86 72,737,149.46

ค่าส่งเสริมทางการตลาด 152,307,149.97 123,021,315.87

รวมค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด 413,128,657.83 356,242,769.85

19. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำาหรับปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำาไร 53,407,677.13 45,913,415.71

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนต่างประเทศ 51,000,654.85 54,326,861.36

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนไทย 82,839,821.49 82,665,437.74

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ 13,437,075.32 13,213,463.18

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 200,685,228.79 196,119,177.99

20. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้เกิดจากการดำาเนินงาน

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้เกิดจากการดำาเนินงานสำาหรับปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 
2561 มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

กำาไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 937,057.70 280,221.78

การตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน / อุปกรณ์ (50,829.26) -

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้เกิดจากการดำาเนินงาน 886,228.44 280,221.78

21. ภาระผูกพัน

สำานักงานฯ ทำาสัญญาเช่าอาคารและบริการเพื่อใช้เป็นสำานักงาน ณ อาคารสยามพิ
วรรธน์ทาวเวอร์ และสัญญาจ้างดำาเนินงาน ยอดรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่าย
ในอนาคตมีดังนี้ 

พ.ศ. 2562

บาท

พ.ศ. 2561

บาท

ภายใน 1 ปี 174,948,426.80 174,399,268.98

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 36,168,226.38 -

รวมภาระผูกพัน 211,116,653.18 174,399,268.98
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22.	Lawsuits	

As	at	30	September	2019,	TCEB	was	sued	as	defendant	in	significant	lawsuits	as	
follows:

The	lawsuits	filed	against	TCEB	for	compensation	of	contractual	damages	relate	to	
suspensions	of	payment	by	TCEB	to	counterparties	in	the	fiscal	year	2007	due	to	
unusual	transactions.	TCEB	submitted	related	supporting	documents	to	the	Office	
of	the	National	Anti-Corruption	Commission	since	4	December	2007.	There	were	3	
lawsuits	totalling	Baht	50.75	million.	The	details	of	lawsuits	are	as	follows:

1)	On	30	April	2008,	a	private	company	sued	TCEB	at	the	Central	Administrative	
Court,	a	lawsuit	black	case	number	1524/2551,	for	damages	amounting	to	Baht	
22.27	million.	On	30	April	2014,	the	Central	Administrative	Court	ruled	TCEB	to	
pay	damages	of	Baht	3.13	million	with	interest	7.5%	per	annum	within	60	days	
from	 final	 judgement	date.	However,	TCEB	appealed	 the	 sentence	on	8	May	
2014	and	the	Supreme	Administrative	Court	issued	a	judgment	on	31	October	
2019,	requiring	TCEB	to	pay	the	amount	of	Baht	3.13	million	with	interest	at	
the	rate	of	7.5	percent	per	year	and	TCEB	has	paid	the	money	and	interest	on	
21	November	2019	in	the	amount	of	Baht	5.76	million	per	Administrative	Court	
The	case	was	therefore	ended.

2)	On	23	February	2010,	a	private	company	sued	TCEB	at	the	Central	Administrative	
Court,	a	lawsuit	black	case	number	318/2553,	for	damages	amounting	to	Baht	
23.32	 million.	 On	 30	 August	 2013,	 the	 Central	 Administrative	 Court	 ruled	
TCEB	 to	 pay	 damages	 of	 Baht	 15.16	 million	 with	 interest	 7.5%	 per	 annum	
from	filing	date	to	payment	date.	However,	TCEB	appealed	the	judgement	on	
27	 September	 2013.	 The	 lawsuit	 is	 currently	 under	 the	 consideration	 of	 the	
Supreme	Administrative	Court.

3)	On	30	November	2011,	a	private	company	sued	TCEB	at	the	Central	Administrative	
Court,	a	lawsuit	black	case	number	2014/2554,	for	damages	amounting	to	Baht	
5.16	million.	On	 11	December	 2014,	 the	 Central	 Administrative	 Court	 ruled	
TCEB	to	pay	damages	of	Baht	6.75	million	with	interest	7.5%	per	annum	within	
60	days	from	final	judgement	date.		

	 However,	 TCEB	 appealed	 the	 judgement	 on	 9	 January	 2015.	 The	 lawsuit	 is	
currently	under	the	consideration	of	the	Supreme	Administrative	Court.

	 The	 outcome	 has	 been	 considered	 and	 reviewed	 by	 the	 management.	 It	 is	
probable	 that	 TCEB	may	 lose	 these	 cases.	 	 TCEB	already	 recorded	 liabilities	
of	 Baht	 9.37	million	 in	 the	 financial	 statements,	 therefore,	 TCEB	 recognized	

provisions	for	legal	claims	for	principal	of	Baht	15.38	million	and	accumulated	
interest	up	to	present	of	Baht	16.22	million,	totalling	Baht	40.97	million	based	
on	the	judgment	of	the	Central	Administrative	Court.

23	Budgeting	report	

Budgeting	report	for	the	year	ended	30	September	2019	and	2018	is	as	follows:

2019

Total	
Baht

Reserve
Baht

PO/Contract	
Baht

Payment
Baht

Ending
Baht

Budget plan

Government	
grant budget

883,639,000.00 - - 883,639,000.00 -

Total 883,639,000.00 - - 883,639,000.00 -

2018

Total	
Baht

Reserve
Baht

PO/Contract	
Baht

Payment
Baht

Ending
Baht

Budget plan

Government	
grant budget

958,468,200.00 - - 958,468,200.00 -

Total 958,468,200.00 - - 958,468,200.00 -

The amount of payment is budget from the government that TCEB received and 
recorded as government budget appropriations in the statement of financial 
performance.
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22. คดีฟ้องร้องทางกฎหมาย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 สำานักงานฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจำาเลยในคดีความที่มี
สาระสำาคัญ ดังต่อไปนี้

คดีเกี่ยวกับการให้สำานักงานฯ ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีที่
สำานักงานฯ ระงับการจ่ายเงินให้คู่สัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เนื่องจากมี
การตรวจสอบสัญญาและพบความผิดปกติ สำานักงานฯ ได้ส่งเอกสารหลักฐานให้
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2550 คดีดังกล่าวประกอบด้วย 3 คดี มีทุนทรัพย์รวม 50.75 ล้าน
บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ยื่นฟ้องสำานักงานฯ 
ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำาที่ 1524/2551 เรียกให้ชดใช้เงิน
เนื่องจากผิดสัญญาจ้างทำาของ คิดเป็นทุนทรัพย์ จำานวน 22.27 ล้านบาท ศาล
ปกครองกลางมีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 ให้สำานักงานฯ 
ชำาระเงินจำานวน 3.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด สำานักงานฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษา
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาพิพากษาเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ให้สำานักงานฯ ชำาระเงินจำานวน 3.13 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และสำานักงานฯ ได้วางเงินพร้อมดอกเบี้ย เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงินจำานวน 5.76 ล้านบาท ต่อศาลปกครองแล้ว 
คดีจึงเป็นอันสิ้นสุด

2) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ยื่นฟ้องสำานัก
งานฯ ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำาที่ 318/2553 เรียกให้ชดใช้
เงินเนื่องจากผิดสัญญาจ้างทำาของ คิดเป็นทุนทรัพย์ จำานวน 23.32 ล้านบาท 
ศาลปกครองกลางมีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ให้สำานัก
งานฯ ชำาระเงินจำานวน 15.16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสร็จ สำานักงานฯ ได้ยื่นอุทธรณ์
คำาพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน คดีนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

3) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ยื่นฟ้องสำานัก
งานฯ ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำาที่ 2014/2554 เรียกให้ชดใช้
เงินเนื่องจากผิดสัญญาจ้างทำาของ คิดเป็นทุนทรัพย์จำานวน 5.16 ล้านบาท ศาล
ปกครองกลางมีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ให้สำานักงานฯ 
ชำาระเงินจำานวน 6.75 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด สำานักงานฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษา
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า
เมื่อคดีถึงที่สุด มีความเป็นไปได้ที่สำานักงานฯ อาจจะแพ้คดีดังกล่าวข้างต้น สำา
นักงานฯได้รับรู้หนี้สินในงบการเงินแล้วจำานวน 9.37 ล้านบาท จึงรับรู้ประมาณ
การหนี้สินเพิ่มเติมในส่วนของเงินต้นจำานวน 15.38 ล้านบาทและดอกเบี้ยจนถึง
ปัจจุบันจำานวน 16.22 ล้านบาท รวมจำานวน 40.97 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากคำา
พิพากษาของศาลปกครองกลาง

23. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีราย
ละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2562

งบสุทธิ

บาท

การสำารองเงิน

บาท

ใบสั่งซื้อ/

สัญญา

บาท

เบิกจ่าย

บาท

คงเหลือ

บาท

แผนงบประมาณ

   งบอุดหนุน 883,639,000.00 - - 883,639,000.00 -

รวม 883,639,000.00 - - 883,639,000.00 -

พ.ศ. 2561

งบสุทธิ

บาท

การสำารองเงิน

บาท

ใบสั่งซื้อ/

สัญญา

บาท

เบิกจ่าย

บาท

คงเหลือ

บาท

แผนงบประมาณ

   งบอุดหนุน 958,468,200.00 - - 958,468,200.00 -

รวม 958,468,200.00 - - 958,468,200.00 -

รายการเบิกจ่ายเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลท่ีได้มีการเบิกมาใช้ภายใน
สำานักงานฯ และบันทึกเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำาเนินงาน
ทางการเงิน

105



Annual Report 2019
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)

106

Analysis	of	the	strengths	of	the	Statement	of	Financial	Position shows	that	
total	assets	of	TCEB	in	2019	were	559.76	million	baht,	a	decrease	of	83.97	
million	baht	or	a	13%	reduction	on	2018,	caused	by	the	reduction	of	total	
assets	by	51.74	million	baht	and	the	rise	in	total	liabilities	by	32.23	million	
baht.

• Total	 assets	 in	 2019	 were	 757.00	 million	 baht,	 a	 decrease	 of	 51.74	
million	baht	from	808.74	million	baht	in	2018	or	a	decrease	of	6%	when	
compared	to	the	previous	year.	Cash	and	cash	equivalents	decreased	by	
26.34	million	baht	 from	613.92	million	baht	 in	2018	to	587.59	million	
baht	 in	2019.	 Short-term	 investments	decreased	by	30.59	million	baht	
from	124.08	million	baht	in	2018	to	93.49	million	baht	in	2019.	Intangible	
assets	increased	by	10.26	million	baht	from	24.50	million	baht	in	2018	to	
34.76	million	baht	in	2019.

• Total	Liabilities	in	2019	were	197.24	million	baht,	an	increase	of	32.23	
million	baht	from	165.01	million	baht	in	2018	or	an	increase	of	20%.	This	
represented	 the	 increment	 in	 accounts	 payable	 by	 24.21	million	 baht	
from	89.66	million	baht	 in	2018	 to	113.87	million	baht	 in	2019,	post-
employment	 benefits	 obligations	 increased	 by	 3.83	 million	 baht	 from	
23.62	million	baht	in	2018	to	27.45	million	baht	in	2019.

Statement	of	 Financial	 Performance	 in	 2019	 recorded	 the	 total	 revenues	
from	operations	at	901.44	million	baht,	total	operating	expenses	at	986.30	
million	baht,	and	non-operating	income	at	0.89	million	baht.	The	revenues	
over	 (less)	 expenses	 in	 2019	were	 (83.97)	million	 baht,	 a	 decrease	 from	
2018	–	which	was	recorded	at	57.80	million	baht	–	to	(141.77)	million	baht.

• Total	 revenues	 from	 operations	 decreased	 by	 73.09	million	 baht	 or	 a	
decrease	 of	 7%	 from	 974.53	 million	 baht	 in	 2018	 to	 901.44	 million	
baht	 in	 2019	 because	 Government	 budget	 appropriations	 decreased	
by	74.83	million	baht	from	958.47	million	baht	to	883.64	million	baht.	
Nevertheless,	the	income	from	registration	fees	for	seminar	participation	
increased	by	0.97	million	baht	 from	1.31	million	baht	 to	 2.28	million	
baht,	the	interest	income	from	deposits	at	financial	institutions	increased	
by	0.70	million	baht	from	6.05	million	baht	to	6.75	million	baht.

•	 Total	 operating	 expenses in	 2019	 increased	by	 69.98	million	 baht,	 or	
an	 increase	of	8%	from	917.01	million	baht	 in	2018	to	986.30	million	
baht	in	2019	when	compared	to	the	previous	year.	This	was	caused	by	
the	increment	in	marketing	and	promotion	expenses,	increased	by	56.88	
million	 baht,	 personnel	 expenses	 increased	 by	 9.61	million	 baht,	 and	
grants	 increased	 by	 4.57	million	 baht.	 Nevertheless,	 depreciation	 and	
amortisation	decreased	by	2.15	million	baht.

FINANCIAL	STATEMENT	
ANALYSIS
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การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของงบแสดงฐานะทางการเงิน ในปี 2562 สินทรัพย์
สุทธิของ สสปน. เท่ากับ 559.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำานวน 83.97 ล้าน
บาท หรือลดลง 13% โดยสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์รวมลดลง 51.74 ล้านบาท
และหนี้สินเพิ่มขึ้น 32.23 ล้านบาท

• สินทรัพย์ทั้งหมด ในปี 2562 เท่ากับ 757.00 ล้านบาท ลดลง 51.74 ล้านบาท 
จาก 808.74 ล้านบาทในปี 2561  หรือลดลง 6% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 26.34 ล้านบาท จาก 613.92 ล้านบาท 
ในปี 2561 เป็น 587.58 ล้านบาท ในปี 2562 เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง 30.59 
ล้านบาท จาก 124.08 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 93.49 ล้านบาท ในปี 2562 
ในขณะที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 10.26 ล้านบาท จาก 24.50 ล้านบาท ในปี 
2561 เป็น 34.76 ล้านบาท ในปี 2562

• หนี้สินทั้งหมด ในปี 2562 เท่ากับ 197.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.23 ล้านบาท 
จาก 165.01 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้น 20% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้น
ของเจ้าหนี้ 24.21 ล้านบาท จาก 89.66 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 113.87 ล้าน
บาทในปี 2562 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพิ่มขึ้น 3.83 
ล้านบาท จาก 23.62 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 27.45 ล้านบาทในปี 2562 

ผลการดำาเนินงาน รายได้จากการดำาเนินงานปี 2562 เท่ากับ 901.44 ล้านบาท ค่า
ใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน เท่ากับ 986.30 ล้านบาท และรายได้อื่นที่ไม่ได้เกิดจาก
การดำาเนินงาน เท่ากับ 0.89 ล้านบาท ทำาให้ รายได้สูง(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิปี 2562 
เท่ากับ (83.97) ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 57.80 ล้านบาท เป็นจำานวน 
(141.77) ล้านบาท   

• รายได้จากการดำาเนินงาน ลดลง 73.09 ล้านบาทหรือลดลง 7% จาก 974.53 
ล้านบาทในปี 2561 เป็น 901.44 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากรายได้จากเงิน
งบประมาณลดลง 74.83 ล้านบาท จาก 958.47 ล้านบาทเป็น 883.64 ล้านบาท 
รายได้จากการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มขึ้น 0.97 ล้านบาท จาก 1.31 ล้านบาทเป็น 
2.28 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 0.70 ล้านบาท 
จาก 6.05 ล้านบาทเป็น 6.75 ล้านบาท  

• ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น 69.98 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 8% จาก 
917.01 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 986.30 ล้านบาทในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนสาเหตุเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น 56.88 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น 9.61 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น 
4.57 ล้านบาท ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายลดลง 2.15 ล้านบาท  

บทวิเคราห์ 
งบการเงิน

รายงานประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562 
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน)
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The	 Board	 of	 Directors	 of	 TCEB	 appointed	 the	 Audit	 Committee	 which	
has	 the	 complete	 components	 and	 qualifications	 in	 accordance	with	 the	
Regulations of the Board of Directors of TCEB on Audit Committee and 
Internal Audit Department of Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(Public	Organization),	B.E.	2561	(2018)	and	the	Audit	Committee	Charter,	
namely:

1.	 	Ms.	Supawan	Tanomkieatipume	 Chairman
2.	 	Mr.	Thongchai	Sridama	 Committee			
3.		Assistant	Professor	Sopapan	Amatadecha	 Committee			
4.	 	Mr.	Napong	Sirikantayakul	 Committee			
5.	 	Mrs.	Jariya	Muangkaew	 Committee			
6.		Assistant	Professor	Dr.	Nipapan	Kuwisetsang	 Committee			

The	Internal	Audit	Director	was	appointed	as	the	Secretary	of	the	Audit	Committee.

The Audit Committee has carried out its duty independently in compliance 
with	 the	 Audit	 Committee	 Charter.	 In	 the	 fiscal	 year	 2019,	 the	 Audit	
Committee	 held	 a	 total	 of	 11	 meetings.	 The	 objectives	 of	 the	 meetings	
were	 the	 verification	 of	 adequacy	 and	 efficiency	 of	 the	 internal	 control	
system;	the	effectiveness	of	operations;	 the	reliability	of	 financial	reports;	
and	 the	 operations	 management	 to	 be	 in	 compliance	 with	 the	 law	 and	
related	regulations.	The	Audit	Committee	also	held	the	meetings	by	agendas	
with	TCEB’s	executives,	internal	auditors	and	auditors	to	discuss	the	related	
topics	and	make	recommendations,	and	reported	the	performances	to	the	
Board	of	Directors	of	TCEB	on	a	quarterly	basis.	The	significant	performances	
in	the	fiscal	year	2019	can	be	summarised	as	follows:

1.	 Verification	of	financial	statements	and	auditor’s	report
The	Audit	Committee	verified	the	financial	statements,	the	auditor’s	report	
and	the	audit	report	for	the	fiscal	year	ended	30	September	2018	to	ensure	
that	 the	 financial	 statements	 were	 accurate	 and	 in	 accordance	with	 the	
regulations	of	 financial	 law	and	verified	accounting	 standards,	as	well	as	
the	adequacy	and	reliability	of	disclosure	of	TCEB’s	important	information.	

The	 Audit	 Committee	 held	 a	meeting	 with	 the	 auditors	 to	 acknowledge	
the main points from the financial statements verification and made 
recommendations to improve the auditor’s report in relation to the audit 
report on the expenditure and asset management and the results from the 
verification	of	 internal	control	system.	Another	recommendation	was	 that	
TCEB	should	control	the	budget	expenditure	to	be	in	line	with	the	plan.

2.	 Verification	of	adequacy	of	the	internal	control	system
The Audit Committee verified the annual report of TCEB’s internal control 
assessment	to	ensure	that	its	internal	control	system	was	adequate,	effective	
and	in	line	with	the	internal	control	standards,	as	well	as	covering	significant	
risk	factors	and	drawing	up	an	efficient	risk	management	plan	and	guidelines.	
The Audit Committee also verified the internal control system from the 
internal auditor’s report and made recommendations on operations and 
follow-up	of	the	results	of	modifications	according	to	the	recommendations	
to	ensure	that	TCEB	was	able	to	tackle	problems	in	a	timely	manner.	

3.	 Verification	of	performance	in	compliance	with	law,	rules,	regulations,	
the	Cabinet’s	resolutions,	announcement	and	related	orders	
The	 Audit	 Committee	 verified	 TCEB’s	 operations	 which	 are	 required	 to	
comply	with	law,	rules,	regulations,	the	Cabinet’s	resolutions,	announcement	
and	related	orders,	and	made	recommendations	to	TCEB	on	procurement,	
employees	working	abroad,	budget	 expenditure	and	disbursement,	which	
must	be	in	compliance	with	law,	rules,	regulations,	the	Cabinet’s	resolutions,	
announcement	and	related	orders.	

4.	Review	of	the	charter
The	Audit	Committee	reviewed	the	Audit	Committee	Charter	to	be	in	line	
with	the	Regulations	of	the	Board	of	Directors	of	TCEB	on	Audit	Committee	
and Internal Audit Department of Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(Public	Organization),	B.E.	2561	(2018)	and	the	scope	of	responsibility	and	
performance	of	TCEB.	The	Audit	Committee	also	reviewed	the	Internal	Audit	
Charter	and	the	self-evaluation	of	the	Audit	Committee	to	ensure	that	the	
Audit	Committee’s	operation	was	transparent	and	in	accordance	with	the	
scope	of	responsibility	specified	in	the	Audit	Committee	Charter,	as	well	as	

REPORT	OF	THE	OPERATIONS	OF	THE	TCEB	AUDIT	COMMITTEE
FOR	THE	FISCAL	YEAR	2019
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คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบคณะ
กรรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และฝ่ายตรวจสอบภายใน สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2561 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ  ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาพรรณ อมตะเดชะ กรรมการ      
4. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการ      
5. นางจริยา ม่วงแก้ว กรรมการ      
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง กรรมการ      

โดยมีผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 11 คร้ัง 
โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปท่ี    การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิผลของการดำาเนินงาน ความน่าเชื่อถือของ
รายงานทางการเงิน และการบริหารการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและเสนอแนะข้อคิดเห็น และได้สรุปรายงาน
ผลการดำาเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
เป็นรายไตรมาส โดยสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้ดังน้ี

1. การสอบทานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีพร้อม
รายงาน    ผลการตรวจสอบ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้
มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินได้จัดทำาขึ้นถูกต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำาคัญเพียงพอ 
เชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือ
รับทราบถึงประเด็นที่สำาคัญจากการสอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับปรุงรายงานของผู้สอบบัญชีประเด็นเกี่ยวกับรายงาน

ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการจัดการทรัพย์สินและผลสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งให้สำานักงานควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำาปีของสำานักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของสำานักงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ มีประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้สอบทานการควบคุมภายในจากรายงานผลการตรวจ
สอบของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้สำานักงานสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทันภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

3. การสอบทานการดำาเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศและคำาสั่งที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำาเนินงานให้สำานักงานปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
สำานักงานอย่างถูกต้อง โดยมีข้อเสนอแนะให้สำานักงานดำาเนินงานในเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ การใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิก
จ่าย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ 
คำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับสำานักงาน 

4. การทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 และขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดำาเนินงานของสำานักงาน พิจารณาทบทวนกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในและ    มีการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562
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compliance	with	good	corporate	governance	practices	in	order	to	maintain	
an	efficient	internal	control	system.	

5.	Supervision	of	the	Internal	Audit 
The	Audit	Committee	verified	and	approved	the	 three-year	 internal	audit	
plan	(for	fiscal	years	2020	–	2022)	and	the	internal	audit	plan	for	the	fiscal	
year	2020.	Recommendations	were	made	for	TCEB	to	review	the	length	of	
procurement	examination	that	should	be	increased;	revise	the	appropriate	
number	of	days	for	auditing	specified	in	the	internal	audit	plan;	and	follow	
up	the	improvement	of	operations	in	accordance	with	the	recommendations	
of	the	Audit	Committee.	The	Audit	Committee	also	placed	importance	on	
the	verification	of	the	internal	audit	report,	allocation	of	personnel,	budget,	
promotion	of	training	and	capability	enhancement	of	internal	auditors,	as	
well	as	assessment	and	follow-up	of	the	internal	auditors’	operations	in	line	
with	the	approved	internal	audit	plan	and	the	charter	in	order	that	TCEB	
has the appropriate internal audit system and develops its operations to be 
more	efficient	and	effective.

6.	 Selection	and	appointment	of	auditors,	together	with	the	regulation	covering	
the	audit	remuneration
The Audit Committee selected the auditors and agreed to propose DIA 
International	Audit	Co.,	Ltd.	for	the	post	of	TCEB’s	auditors	to	the	Board	of	
Directors	of	TCEB	for	consideration	of	their	appointment,	together	with	the	
regulation	covering	audit	remuneration	for	the	fiscal	year	2019.

7.	Recommendations	and	remarks	of	the	Audit	Committee
In	the	fiscal	year	2019,	the	Audit	Committee	verified	the	audit	report	from	
the internal auditors and proposed recommendations and remarks from the 
verification to TCEB Directors in order to improve TCEB’s operations to be 
accurate,	effective	and	efficient.	The	recommendations	and	remarks	were	
also	reported	to	the	Board	of	Directors	of	TCEB.
 
In	conclusion,	in	the	fiscal	year	2019,	the	Audit	Committee	has	carried	out	
its	duties	independently	in	compliance	with	the	Audit	Committee	Charter	
and	has	the	opinion	that	TCEB	has	shown	determination	to	achieve	its	goals	
and	placed	an	emphasis	on	its	operations	with	transparency	and	verification.	
TCEB	has	also	complied	with	good	corporate	governance	practices	and	had	
proper internal control system and risk management plans to ensure that its 
operations	achieved	goals	set	by	the	Board	of	Directors	of	TCEB.

(Ms.	Supawan	Tanomkieatipume)
Chairman of the Audit Committee
17	December	2019

REPORT	OF	THE	OPERATIONS	OF	THE	TCEB	AUDIT	COMMITTEE
FOR	THE	FISCAL	YEAR	2019
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5. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนการตรวจสอบประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนเพ่ิมระยะเวลาการตรวจสอบพัสดุ ปรับจำานวนวันท่ี
ใช้ในการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม และกำาหนดให้มีการ 
ตรวจสอบติดตามการแก้ไข ปรับปรุงการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความสำาคัญต่อการสอบทานรายงานผลการตรวจ
สอบ อัตรากำาลัง งบประมาณ ส่งเสริมการอบรม และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มี
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีการประเมินผลผู้ตรวจสอบภายในและติดตามความ
คืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบและกฎบัตรท่ีได้รับอนุมัติ เพ่ือ
ให้สำานักงานมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยให้ความเห็นชอบใน
การนำาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพิจารณาแต่งตั้ง 
บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี สสปน. และ
กำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

7. จัดทำาความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และได้นำาเสนอความเห็นข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ที่ได้จากการสอบทานต่อผู้อำานวยการ สสปน. เพื่อพิจารณานำาไปปรับปรุงแก้ไขการ
ดำาเนินงานของสำานักงานให้มีความถูกต้องอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพรวม
ทั้งรายงานให้คณะกรรมการทราบ
 

สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกำาหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอและมีความ
เห็นว่าสำานักงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยให้
ความสำาคัญต่อการดำาเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดำาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ 

(นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ)              
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 17 ธันวาคม 2562

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562
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