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The past two years greatly challenged everyone in 

the Thai MICE industry. TCEB and our partners were 

determined to ease the adverse effects, together 

with seizing opportunities to promote and maintain 

Thailand’s position as a leading MICE destination 

in Asia.

As a result, TCEB has joined forces with the public 

and private sectors to develop the Thai MICE 

industry in an adaptive manner in accordance with 

the current situation. Continuous development 

of technologies and skills has changed event 

organisation to become virtual and hybrid event 

or, enabling MICE activities to be organised 

throughout the year. TCEB also collaborated with 

its international alliances to maintain relationships 

and Thailand’s marketing status on the global 

MICE stage. 

Moreover, TCEB devised MICE hygiene guidelines 

to ensure the highest safety and hygiene of 

MICE event organisation and to give further 

encouragement and confidence to MICE operators 

and participants during these difficult times. The 

guidelines received a positive response from 

MICE operators, who have strictly adhered to and 

followed them. This also promoted Thailand’s 

good image and helped increase confidence in 

other countries. The results of good cooperation 

from all sectors enabled Thailand to be the one 

nation in Asia-Pacific region that was able to host 

MICE events, especially all-planned mega events, 

during the spread of COVID-19. Above all, no 

COVID-19 infections were reported at these MICE 

events. 

Therefore, I would like to express my gratitude 

to all partners from every sector that took part 

in successfully maintaining Thailand’s image and 

position as a world MICE destination. In addition, 

TCEB made headway among MICE markets in 

each Thai region after the situation had improved. 

In collaboration with the Department of Health, 

Ministry of Public Health and 23 partners from 

public and private sectors, TCEB launched 

‘Unlock MICE Cities with High Standard of Safety’ 

project. Its objective was to drive and recover 

the national  economy with MICE activities in 10 

MICE cities of high potential and safety standards, 

namely Bangkok, Khon Kaen, Chiang Mai, Nakhon 

Ratchasima, Phitsanulok, Phuket, Songkhla, Surat 

Thani, Udon Thani and Pattaya City. 

2021 was still an important year for all MICE 

professionals as TCEB and the Convention 

Promotion Fund (CPF) jointly conducted a 

research and proposed it for the Cabinet’s 

resolution. The Cabinet agreed to designate April 

26 as ‘National MICE Day’, which probably made 

Thailand the first nation to officially recognise the 

importance of the MICE industry. The designated 

date is a memorial to the first exhibition organised 

in Thailand in 1882 to mark the centennial 

celebration of Bangkok during the reign of King 

Rama V. The first national exhibition was organised 

in response to the King’s gracious intention 

to present Thailand’s capability  of producing 

quality goods to foreigners and to encourage Thai 

people to take pride in our products produced 

from every region of the country.

On behalf of TCEB, I would like to express my 

sincere gratitude to all sectors who have jointly 

struggled against many challenges throughout the 

year. I can assure you that TCEB will implement 

its tasks to the fullest to drive and promote MICE 

event organisation to become an efficient tool in 

developing our country.

Atchaka Sibunruang, Ph.D.

Chairman of the Board 

Thailand Convention and Exhibition Bureau 

(Public Organization) or TCEB

M E S S A G E   F R O M   T H E   C H A I R M A N
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ระยะเวลาสองปีีที่่�ผ่่านมาเป็ีนความท้ี่าที่ายอย่างย่�งของ

พวกเราในอุตสาหกรรมไมซ์์ทีุ่กภาคส่วนและ สสปีน. ที่่�ต่าง

มุ่งบรรเที่าผ่ลกระที่บ พร้อมๆ กับการแสวงหาโอกาสที่่�จะ

ขับเคล่�อนและรักษาสถานภาพของปีระเที่ศไที่ยในฐานะ

จุดหมายปีลายที่างหลักของอุตสาหกรรมไมซ์์ในภูม่ภาค

เอเชี่ย

ฉะนั�น สสปีน. จึงเด่นหน้าดำเน่นงานร่วมกับภาครัฐและ

ภาคเอกชีนในการดำเน่นการใดๆ ให้อุตสาหกรรมไมซ์์ของ

เราม่ความย่ดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์์ในแต่ละชี่วง  

ม่การพัฒนาเที่คโนโลย่และทัี่กษะเพ่�อส่งเสร่มการปีรับ

เปีล่�ยนการจัดงานไปีสู่รูปีแบบออนไลน์ (Virtual) และ 

รูปีแบบผ่สมผ่สาน (Hybrid) เพ่�อให้สามารถดำเน่นการ

จัดก่จกรรมไมซ์์ได้อย่างต่อเน่�องตลอดปีี ในขณ์ะเด่ยวกันก็

ยังคงดำเน่นงานร่วมกับพันธม่ตรในต่างปีระเที่ศเพ่�อรักษา

ความสัมพันธ์และตำแหน่งที่างการตลาดของไที่ยในเวที่่

ไมซ์์โลก

อย่างไรก็ด่ สสปีน. ตระหนักด่ว่า ขวัญและกำลังใจเปี็นหนึ�ง

ในส่�งสำคัญในที่่ามกลางความลำบาก ดังนั�นจึงมุ่งสร้าง

ความเชี่�อมั�นด้านการจัดงานให้กับกลุ่มผู่้จัดงานและผู่้เข้า

ร่วมงาน โดยเฉพาะเร่�องความปีลอดภัยในการจัดงาน จึง

ได้พัฒนาแนวที่างปีฏ่ิบัต่ด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาห

กรรมไมซ์์ (MICE Hygiene Guidelines) ขึ�นมาและ 

ผู่้ปีระกอบการต่างก็ร่วมกันยึดถ่อปีฏิ่บัต่อย่างเคร่งครัด

จนสร้างภาพลักษณ์์ที่่�ด่ให้กับปีระเที่ศไที่ย และสร้างความ

เชี่�อมั�นให้กับนานาชีาต่ ผ่ลของความร่วมม่อดังกล่าวที่ำให้

ไที่ยเปี็นปีระเที่ศเด่ยวในภูม่ภาคเอเชี่ยแปีซ่์ฟิิกท่ี่�ยังม่การ

จัดงานในชี่วงสถานการณ์์โคว่ด-19 โดยเฉพาะงานเมกะ

อ่เวนต์ ที่่�ยังคงรักษาจำนวนงานได้อย่างครบถ้วน และที่่�

สำคัญค่อ   การไม่ม่รายงานการพบผู่้ต่ดเชี่�อโคว่ด-19 จาก

การจัดงานทีุ่กงาน  

ด่ฉันจึงขอขอบคุณ์ภาค่ทีุ่กภาคส่วน ที่่�ชี่วยให้เราปีระสบ

ความสำเร็จในการรักษาภาพลักษณ์์การเปี็นจุดหมาย

ปีลายที่างของการจัดงานไมซ์์ระดับโลก หร่อ World 

MICE Destination ได้เปี็นอย่างด่ ขณ์ะเด่ยวกัน สสปีน. 

ยังคงเด่นหน้ารุกตลาดไมซ์์ในทุี่กภูม่ภาคที่ั�วปีระเที่ศเม่�อ 

สถานการณ์์คล่�คลายลง โดยจัดที่ำโครงการเปิีดเมอ่งปีลอดภัย 

จัดงานไมซ์์มั�นใจ ด้วยมาตรฐาน ร่วมกับกรมอนามัย 

กระที่รวงสาธารณ์สุข และ 23 หน่วยงานภาค่เคร่อข่าย

ภาครัฐและภาคเอกชีน เพ่�อขับเคล่�อนและฟิ้�นฟิูเศรษฐก่จ

ของปีระเที่ศด้วยการจัดก่จกรรมไมซ์์ในพ่�นที่่�นำร่อง 10 

เม่องไมซ์์ท่ี่�ม่ศักยภาพได้มาตรฐานและม่ความปีลอดภัย 

ได้แก่ กรุงเที่พมหานคร ขอนแก่น เชี่ยงใหม่ นครราชีส่มา 

พ่ษณ์ุโลก ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธาน่ อุดรธาน่ และเม่อง

พัที่ยา 

ปีี  2564   ยังเปี็นปีีสำคัญสำหรับชีาวอุตสาหกรรมไมซ์์

เน่�องจากความร่วมม่อของ สสปีน. ที่่�ร่วมกับกองทีุ่น 

ส่งเสร่มการจัดปีระชีุมนานาชีาต่ที่ำการว่จัย แล้วนำเสนอ

จนคณ์ะรัฐมนตร่ได้ม่มต่เห็นชีอบให้วันที่่� 26 เมษายนของ

ทีุ่กปีีเปี็น “วันจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการแห่งชีาต่” ที่ำให้

ไที่ยเปี็นปีระเที่ศแรกๆ ที่่�ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม

ไมซ์์อย่างม่นัยสำคัญ ที่ั�งน่� วันสำคัญดังกล่าว ยึดถ่องาน

แสดงส่นค้าครั�งแรกของไที่ยในโอกาสการฉลองพระนคร

ครบ 100 ปีี เม่�อวันที่่� 26 เมษายน 2425 ด้วยพระราชี

ปีระสงค์ของล้นเกล้ารัชีกาลที่่� 5 ให้ชีาวต่างปีระเที่ศเห็น

ศักยภาพการผ่ล่ตส่นค้าของไที่ย และให้ชีาวไที่ยภาคภูม่ใจ

ในส่นค้าที่่�ผ่ล่ตขึ�นในทีุ่กภาคของปีระเที่ศ

ในนามของ สสปีน. ดฉ่นัขอขอบคณุ์ที่กุท่ี่านที่่�ได้ร่วมกนัต่อสู้ 

และฝ่่าฟิันกับความที่้าที่ายต่างๆ มาโดยตลอด และขอให้ 

คำมั�นว่า สสปีน. จะยังคงปีฏิบ่ตัห่น้าที่่�อย่างเตม็ความสามารถ 

ในการขับเคล่�อนส่งเสร่มการจัดงานไมซ์์เพ่�อให้เปี็นเคร่�อง

ม่อในการพัฒนาปีระเที่ศเราต่อไปี

ดร. อรรชกา สีีบุุญเรือง

ประธานกรรมการสี่งเสีริมการจััดประชุมและนิทรรศการ

สำนักงานส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ  

(องค์การมหาชีน) หร่อ สสปีน. 

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร 
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In fiscal year 2021, Thailand was continually 

challenged by the COVID-19 pandemic. Many 

countries  including Thailand were forced to 

implement travel restrictions to control the 

spread of COVID-19, together with restricting 

public gatherings and activities. Inevitably MICE 

events planned to be held within Thailand had 

to be cancelled or postponed. 

However, changing the way MICE events are 

organised into hybrid and online events has played 

a significant part in supporting the Thai MICE industry. 

A total of 3,563,747 MICE travellers attended MICE 

events organised in Thailand, which was down by 

66% from the previous year, generating revenue of 

THB 7,662 million, down by 87% compared to the 

previous fiscal year. Of this total, 281 international 

MICE travellers attended MICE events, generating 

revenue of THB 14 million, while there were 

3,563,466 domestic MICE travellers, generating 

revenue of THB 7,648 million.

In this difficult situation, TCEB adhered to its 

policy on capacity enhancement of the MICE 

industry in terms of personnel and technology 

development to assist Thai MICE operators in 

responding efficiently to the precise requirements 

of the global MICE markets. The policy was finally 

turned into many projects and activities, including 

MICE Winnovation – a fully-integrated online 

platform that collects data of technology and 

innovation service providers, data of marketing 

financial support, business negotiation data, as 

well as providing knowledge about technology 

to support MICE operators to capitalise on 

technologies and innovations for efficient event 

organisation.

In addition to the technology development, TCEB 

also broadened Thai MICE operators’ knowledge 

through upskilling and reskilling on digital-based 

event organisation and proficiency enhancement 

for digital technology competition, as well as 

knowledge improvement on 2HY (Hygiene & 

Hybrid) service provision – all of which enabled 

them to boost their competence to be on par 

with international MICE operators. Due to TCEB’s 

continued promotion of MICE standards, both 

for personnel and venues, over 200 MICE venues 

across the country passed the evaluation and 

were certified with Thailand MICE Venue Standard.  

Moreover, TCEB is determined to firmly maintain 

Thailand’s position as a MICE market leader through 

the implementation of overseas representatives 

in seven countries, namely Australia, the UK 

and Europe, North America, India, Singapore, 

Japan and China. They have constantly offered 

MICE promotion packages to international MICE 

operators for hosting MICE events in Thailand after 

the improvement of the current situation. 

In addition, TCEB took part in online proactive 

marketing activities at IBTM World virtual event, 

which helped increase new customer groups 

and also maintained our existing customer base, 

coupled with creating awareness and confidence 

of Thailand’s new normal event organisation 

among international MICE operators. Above all, 

TCEB made headway towards international MICE 

markets through the organisation of Thailand 

MICE Virtual Expo – Thailand’s first full-fledged 

virtual event, which attracted 7,755 participants 

from 33 countries. This event also created 

good understanding and confidence among 

international businessmen and MICE travellers.

However, having realised the adverse effects 

on the Thai MICE industry, TCEB expanded the 

duration of ‘Thailand a Safer Place for Meetings’ 

project, which is regarded as an effective way 

to support the MICE industry to run without 

interruption by providing a budget to encourage 

public and private agencies to host meetings and 

incentive travels within the country. This project 

was able to stimulate organisation of 1,619 

MICE activities in 50 provinces in every region 

of Thailand, attracting 54,016 participants and 

generating revenue of THB 71,842,533 circulating 

in the MICE industry.

On behalf of TCEB, I would like to express my 

deep gratitude towards our partners and alliances 

from both public and private sectors for their 

continued support and close collaboration 

with TCEB during this difficult time. I hope that 

Thailand’s MICE industry will strengthen steadily 

and sustainably through our great cooperation.

Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya

President

Thailand Convention and Exhibition Bureau 

(Public Organization) or TCEB

M E S S A G E   F R O M   T H E   P R E S I D E N T
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ในปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 ปีระเที่ศไที่ยยังคงเผ่ชี่ญกับ

เหตุการณ์์โคว่ด 19 ที่ำให้ปีระเที่ศต่างๆ และไที่ยกลับมา

เข้มงวดในการปิีดปีระเที่ศเพ่�อควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรค และออกมาตรการห้ามจัดก่จกรรมรวมกลุ่มเปี็นระยะ 

การจัดงานไมซ์์ในปีระเที่ศจึงเล่�ยงไม่ได้ที่่�จะต้องยกเล่ก

หร่อเล่�อนการจัดงานออกไปี

อย่างไรก็ตามการสนับสนุนให้ปีรับเปีล่�ยนรูปีแบบการ 

จัดงานเป็ีนลักษณ์ะไฮบร่ดและออนไลน์ก็เข้ามาม่บที่บาที่

ชี่วยพยุงอุตสาหกรรมไมซ์์ และที่ำให้ปีระเที่ศไที่ยม่จำนวน

นักเด่นที่างไมซ์์รวมที่ั�งส่�น 3,563,747 คน ลดลงร้อยละ 

66 จากปีีที่่�ผ่่านมา สร้างรายได้ให้ปีระเที่ศ 7,662 ล้าน

บาที่ ลดลงร้อยละ 87 จากปีีที่่�ผ่่านมา เปี็นนักเด่นที่างไมซ์์

จากต่างปีระเที่ศ 281 คน สร้างรายได้ 14 ล้านบาที่ และ

นักเด่นที่างไมซ์์ในปีระเที่ศ 3,563,466 คน สร้างรายได้ 

7,648 ล้านบาที่

ที่่ามกลางสถานการณ์์ดังกล่าว สสปีน. ยึดแนวดำเน่นงาน 

ที่่�มุ่ งยกระดับศักยภาพและเตร่ยมความพร้อมของ

อุตสาหกรรมไมซ์์ ที่ั�งในด้านบุคลากรและด้านการพัฒนา

เที่คโนโลย่ เพ่�อให้ผู่้ปีระกอบการไที่ยสามารถตอบสนอง 

ความต้องการที่่�เปีล่�ยนไปีของตลาดไมซ์์โลกได้อย่างม่

ปีระส่ที่ธ่ภาพ แนวนโยบายดังกล่าวถูกแปีลงเปี็นโครงการ 

และกจ่กรรมหลากหลาย เช่ีน โครงการ MICE  Winnovation 

ซ์ึ�งเปี็นแพลตฟิอร์มออนไลน์แบบครบวงจรที่่�รวบรวม

ข้อมูลของผู่้ให้บร่การเที่คโนโลย่และนวัตกรรม ข้อมูลการ

สนับสนุนเง่นทีุ่นด้านการตลาด ข้อมูลการเจรจาธุรก่จ และ 

การให้ความรู้ด้านเที่คโนโลย ่ เพ่�อสนบัสนนุให้ผู่ป้ีระกอบการ

ได้เข้าถึงการใชี้เที่คโนโลย่และนวัตกรรม   เพ่�อนำมาให้

บร่การได้อย่างม่ปีระส่ที่ธ่ภาพ

ในขณ์ะเด่ยวกันงานคู่ขนานกับการพัฒนาเที่คโนโลย่ยัง

ได้แก่  การเสรม่ที่กัษะ Upskill - Reskill ให้กบัผู่ป้ีระกอบการ 

ไมซ์์ไที่ย โดยส่งเสร่มความรู้ด้านการจัดงานอ่เวนต์สมัยใหม่ 

ที่่�ใชี้ด่จ่ที่ัลเปี็นหลัก   เพ่�มพูนความสามารถในการแข่งขัน

ด้านด่จ่ที่ัล    พร้อมกับเสร่มองค์ความรู้ด้านบร่การด้วย

สูตรสำเร็จ 2HY (Hygiene & Hybrid) ให้ผู่้ปีระกอบการ

ไที่ยม่ปีระส่ที่ธ่ภาพที่ัดเที่่ยมกับนานาชีาต่ การส่งเสร่ม

มาตรฐานไมซ์์แบบครบวงจร ที่ั�งด้านบุคลากรและสถานที่่� 

จัดงาน   ที่ำให้เก่ดสถานปีระกอบการที่่�ผ่่านการรับรอง

มาตรฐานสถานที่่�จัดงานปีระเที่ศไที่ยไปีแล้วจำนวนที่ั�งส่�น 

200 แห่งที่ั�วปีระเที่ศ

สสปีน. ยังทีุ่่มเที่กับการรักษาตำแหน่งผู่้นำที่างการตลาด

ของอุตสาหกรรมไมซ์์ไที่ยให้มั�นคง   โดยดำเน่นการผ่่าน

ผู่้แที่นด้านการตลาดที่ั�ง 7 ปีระเที่ศ ได้แก่ ออสเตรเล่ย 

อังกฤษและยุโรปี อเมร่กาเหน่อ อ่นเด่ย ส่งคโปีร์ ญ่�ปีุ่น 

และจ่น   นำเสนอโปีรโมชีั�นแพ็กเกจการจัดปีระชีุมอย่าง 

ต่อเน่�องให้ผู่ป้ีระกอบการสามารถนำไปีใช้ีได้เม่�อสถานการณ์์

การระบาดคล่�คลายลง 

นอกจากน่� การเข้าร่วมงาน IBTM World ในรูปีแบบ Virtual 

โดยร่วมก่จกรรมการตลาดเชี่งรุกผ่่านระบบออนไลน์  ช่ีวย

เพ่�มโอกาสสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเด่ม 

พร้อมกับสร้างความตระหนักและเชี่�อมั�นในการจัดงาน 

แบบ New Normal ของปีระเที่ศไที่ย สสปีน. ยังนำ

ปีระเที่ศไที่ยสู่ตลาดไมซ์์ระหว่างปีระเที่ศผ่่านการจัด

งานไมซ์์นานาชีาต่ Thailand MICE Virtual Expo ด้วย

ว่ที่ยาการสมัยใหม่    จัดงานในลักษณ์ะเสม่อนจร่งเป็ีน 

ครั�งแรกอย่างเต็มรูปีแบบของไที่ย    ซ์ึ�งได้รับความสนใจ 

ม่ผู่้เข้าร่วมงานมากถึง 7,755 คน จาก 33 ปีระเที่ศที่ั�วโลก 

ชี่วยให้เก่ดความเข้าใจและสร้างความมั�นใจให้กับนักธุรก่จ

และนักเด่นที่างไมซ์์จากที่ั�วโลกได้เปี็นอย่างด่

ในอ่กด้านหนึ�ง สสปีน. ตระหนักด่ถึงผ่ลกระที่บที่่�เก่ดขึ�น 

ในอุตสาหกรรมไมซ์์ จึงขยายโครงการ ปีระชีุมเม่องไที่ย 

ปีลอดภัยกว่า ให้เปี็นหนึ�งในหนที่างพยุงอุตสาหกรรมไมซ์์ 

ให้ยังคงดำเน่นต่อไปีได้    โดยการจัดหางบปีระมาณ์

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชีนยังคงจัดปีระชีุม

สัมมนาและการเด่นที่างเพ่�อเปี็นรางวัล ผ่ลจากโครงการ

ดังกล่าว ที่ำให้ม่การจัดก่จกรรมมากถึง 1,619 โครงการ

กระจายไปียัง 50 จังหวัดในทีุ่กภาคที่ั�วปีระเที่ศ ค่ดเปี็น

จำนวนผู่้เข้าร่วม 54,016 คน และคาดว่าที่ำให้เก่ดเง่น

หมุนเวย่นในอตุสาหกรรมไมซ์์ไม่น้อยกว่า 71,842,533 บาที่ 

ในนามของ สสปีน. ผ่มขอขอบคุณ์หน่วยงานภาค่พันธม่ตร

ที่ั�งภาครัฐและเอกชีนทีุ่กภาคส่วน ที่่�สนับสนุนและที่ำงาน

อย่างหนักร่วมกับ สสปีน. มาตลอดชี่วงเวลาที่่�ยุ่งยาก และ

หวังว่าเราจะชี่วยกันที่ำให้อุตสาหกรรมไมซ์์ม่ความเข้มแข็ง

ได้อย่างยั�งย่นต่อไปี

นายจัิรุตถ์์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผูู้�อำนวยการ

สำนักงานส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ

(องค์การมหาชีน) หร่อ สสปีน.

ส า ร จ า ก ผู้ อำ า น ว ย ก า ร   ส ส ป น.
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Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(Public Organization) or TCEB is a government 
agency under the supervision of the Prime Minister. 
It was established by the Royal Decree on the 
Establishment of Thailand Convention and 
Exhibition Bureau (Public Organization) 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 organisa-
tion of meetings, conventions, exhibitions and 
mega events in Thailand to international stan-
dards.
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 preservation and sustainable 
socio economic 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.

T C E B   H I S T O R Y



13รายงานประจำำาป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  สำำานักงานสำ�งเสำริมการจำัดประชุุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชุน)

สำนักงานส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ (องค์การ

มหาชีน) หร่อ สสปีน. เปี็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การ

กำกับดูแลของนายกรัฐมนตร่ จัดตั�งโดยพระราชีกฤษฎ่กา

จัดตั�งสำนักงานส่งเสร่มการจัดปีระชุีมและน่ที่รรศการ 

(องค์การมหาชีน) เม่�อวันที่่� 28 กันยายน พ.ศ. 2545 และ

ได้เร่�มดำเน่นงานตั�งแต่ปีี พ.ศ. 2547 เปี็นต้นมา ซ์ึ�งเม่�อวันที่่� 

1 ม่ถุนายน 2562 ได้ม่การปีรับปีรุงวัตถุปีระสงค์ และ

อำนาจหน้าที่่�ของสำนักงานส่งเสร่มการจัดปีระชุีมและ

น่ที่รรศการ (องค์การมหาชีน) เพ่�อให้สอดคล้องกับภารก่จ

ในปีัจจุบัน โดยพระราชีกฤษฎ่กาจัดตั�งสำนักงานส่งเสร่ม

การจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ (องค์การมหาชีน) (ฉบับที่่� 

3) พ.ศ. 2562 ม่วัตถุปีระสงค์ ดังต่อไปีน่� 

1) ส่งเสร่ม สนับสนุน และพัฒนาการจัดปีระชีุมและ

น่ที่รรศการของปีระเที่ศให้ม่มาตรฐานสากล 

2) เปี็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเที่ศที่่�เก่�ยวข้องกับการ 

จดัปีระชีมุและนท่ี่รรศการในปีระเที่ศ เผ่ยแพร่ ปีระชีาสมัพนัธ์ 

และให้บร่การข้อมูลดังกล่าว รวมที่ั�งให้คำปีรึกษาและ 

คำแนะนำเก่�ยวกบัการจดัปีระชีมุและนท่ี่รรศการในปีระเที่ศ 

3) ให้ความรู ้ จดัการสมัมนา ฝึ่กอบรม  และพฒันาศกัยภาพ 

เก่�ยวกับการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการแก่ผู่้ดำเน่นธุรก่จ 

เจ้าหน้าที่่�  หร่อบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชีน เพ่�อให้

เก่ดความชีำนาญและม่ที่ักษะเท่ี่ยบเที่่ามาตรฐานสากล 

และเพ่�อให้เข้าใจการอนุรักษ์ส่�งแวดล้อมและที่รัพยากร 

ธรรมชีาต่ และแนวค่ดด้านเศรษฐก่จสังคม และการพัฒนา

อย่างยั�งย่น 

4) เปี็นตัวแที่นของปีระเที่ศในการจัดที่ำข้อเสนอต่อ

หน่วยงานต่างปีระเที่ศหร่อระหว่างปีระเที่ศ เพ่�อขอรับเปี็น

เจ้าภาพในการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการในปีระเที่ศ 

5) ส่งเสร่มภาพลักษณ์์ที่่�ด่และสร้างโอกาสให้กับปีระเที่ศ 

รวมที่ั�งเปี็นศูนย์ปีระสานงานกับหน่วยงานอ่�น เพ่�ออำนวย 

ความสะดวกในเร่�องที่่�เก่�ยวกับการจัดปีระชุีมและนท่ี่รรศการ 

ในปีระเที่ศ 

6) การดำเน่นการตามวัตถุปีระสงค์ดังกล่าวจะต้องมุ่ง

พัฒนาและเพ่�มศักยภาพของปีระเที่ศ เพ่�อเปี็นศูนย์กลาง

ระหว่างปีระเที่ศในการจดัปีระชีมุและนท่ี่รรศการ 

สสปีน. มบ่ที่บาที่ในการมุง่พฒันาและเพ่�มศกัยภาพของ

ปีระเที่ศ  เพ่�อเป็ีนศูนย์กลางระหว่างปีระเที่ศในการจดัปีระชีมุ 

และน่ที่รรศการ หร่อการจัดปีระชีุมองค์กร การจัดปีระชีุม

นานาชีาต่ การเด่นที่างเพ่�อเปี็นรางวัล การจัดงานแสดง

ส่นค้าและน่ที่รรศการ และการจัดก่จกรรมพ่เศษที่างการ

ตลาด หร่อการจัดงาน หร่อก่จกรรมอ่�นในลักษณ์ะเด่ยวกัน 

ภายใต้อำนาจและหน้าที่่�ดังต่อไปีน่� 

1) กำหนดนโยบาย   และมาตรการในการส่งเสร่มการ 

จัดปีระชีุมและน่ที่รรศการของปีระเที่ศที่ั�งในระดับภายใน

ปีระเที่ศ และในระดับนานาชีาต่ 

2) จัดให้ม่การว่จัย และส่งเสร่มการว่จัยเพ่�อสนับสนุน

การจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการในปีระเที่ศ 

3) กำหนดมาตรฐานและรับรองคุณ์ภาพของผู้่ปีระกอบ

ธุรก่จที่่�เก่�ยวกับการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการในปีระเที่ศ 

4) สนบัสนนุ และพัฒนาโครงการที่่�จำเป็ีนต่อการจดัปีระชีมุ 

และนท่ี่รรศการของปีระเที่ศ ภายใต้การสนบัสนนุจากรฐับาล 

5) ให้การสนบัสนนุแก่หน่วยงานต่างๆ ในการดำเนน่กจ่กรรม 

ที่่�เก่�ยวกับการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการในปีระเที่ศ 

6) ถ่อกรรมส่ที่ธ่� ม่ส่ที่ธ่ครอบครอง และม่ที่รัพยส่ที่ธ่

ต่างๆ 

7) ก่อตั�งส่ที่ธ่หร่อที่ำน่ต่กรรมทุี่กปีระเภที่เพ่�อปีระโยชีน์

ในการดำเน่นก่จการของสำนักงาน 

8) ที่ำความตกลงและร่วมม่อกับหน่วยงานในปีระเที่ศ 

ต่างปีระเที่ศหร่อระหว่างปีระเที่ศ ในก่จการที่่�เก่�ยวกับการ

ดำเน่นการตามวัตถุปีระสงค์ของสำนักงาน 

9) เร่ยกเก็บค่าธรรมเน่ยม ค่าบำรุง ค่าตอบแที่น หร่อค่า

บร่การในการดำเน่นก่จการต่างๆ   ตามวัตถุปีระสงค์ของ

สำนักงาน ที่ั�งน่� ตามหลักเกณ์ฑ์์และอัตราที่่�คณ์ะกรรมการ

กำหนด 

10) ดำเน่นการอ่�นใดท่ี่�จำเปี็นหร่อต่อเน่�องเพ่�อให้บรรลุ

วัตถุปีระสงค์ของสำนักงาน 

11) ปีฏิ่บัต่งานหร่อดำเน่นการอ่�นใดตามท่ี่�คณ์ะรัฐมนตร่

หร่อคณ์ะกรรมการมอบหมาย

ป ร ะ วั ติ   ส ส ป น .
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O V E R V I E W  O F  T H R E E - Y E A R 
O P E R A T I O N A L   P L A N   ( 2 0 2 0  –  2 0 2 2) 
OF THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (PUBLIC ORGANIZATION) 

In order to promote the MICE industry as a 
significant mechanism in driving the country’s 
economy efficiently, TCEB has undertaken its 
tasks in line with its major mission of developing 
the Thai MICE industry to achieve its set goals. 
Additionally, in response to the Cabinet’s 
resolution of 12 March 2019 specifying that 
public agencies are required to revise their 
existing plans to be in accordance with the 
national strategy and the master plan that was 

announced on 18 April 2019, TCEB adjusted its 
2017-2021 master plan on the MICE industry 
to contain complete details and to be in line 
with the guidelines set up by the Office of the 
National Economic and Social Development 
Council (NESDC). The revised master plan has 
been used as the three-year operational plan 
(2020 – 2022), which is regarded as TCEB’s 
major guidelines for efficient operations. TCEB 
also reviewed the priority of its operations on 

a yearly basis to devise the yearly operational 
plan in accordance with important and ever-
changing situations in order to drive the Thai 
MICE industry’s development. This helps to 
support and develop the country in an effective 
and sustainable manner in line with the long-
term goal specified in the national strategy. Its 
significant contents are as follows:

V I S I O N ,  M I S S I O N   A N D   G O A L S

VISION MISSION GOALS

A leading agency that promotes MICE as 
a tool for driving the country’s economic 
development through innovation so as to 
generate growth and distribute income to 

all sectors on a sustainable basis.

To support the organisation of MICE events 
in Thailand to generate economic impacts 

and distribute wealth

To represent Thailand to bid for international 
MICE events to be held within the country

To promote the Thai MICE industry’s image 
through product and service excellence that 

uphold Thai attributes

To develop the MICE industry through 
knowledge and standards, together with 

boosting the capability of MICE professionals 
and operators

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

To generate income and develop
the country’s economy

To distribute income and growth

To develop Thailand’s MICE industry
through innovations
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ภ า พ ร ว ม เ เ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ร ะ ย ะ  3 ปี 
( พ . ศ .  2 5 6 3 - 2 5 6 5 )
ของสำำ�นัักง�นัสำ่งเสำริิมก�ริจััดปริะชุุมและนัิทริริศก�ริ (องค์์ก�ริมห�ชุนั)

เพ่�อให้อุตสาหกรรมไมซ์์เปี็นกลไกในการขับเคล่�อน 

เศรษฐกจ่ของปีระเที่ศได้อย่างมป่ีระสท่ี่ธภ่าพ   การดำเนน่งาน

ตามพันธก่จหลักของ สสปีน. ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไมซ์์ของไที่ยให้เก่ดผ่ลสัมฤที่ธ่�ตามวัตถุปีระสงค์ที่่�ตั�งไว้ 

และสอดคล้องกับมต่คณ์ะรัฐมนตร่เม่�อวันที่่� 12 ม่นาคม 

พ.ศ. 2562 ที่่�กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปีรับปีรุงแผ่นที่่�ม่

อยู่ให้สอดคล้องกับยุที่ธศาสตร์ชีาต่ และแผ่นแม่บที่ภายใต้ 

ยุที่ธศาสตร์ชีาต่ตามที่่� ไ ด้ ม่การปีระกาศใชี้ เ ม่�อ วันท่ี่� 

18 เมษายน พ.ศ. 2562 สสปีน. จึงได้ปีรับปีรุงแผ่นแม่บที่

อุตสาหกรรมการจัดปีระชีุมและงานแสดงส่นค้านานาชีาต่ 

พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับเด่มให้ม่ความสอดคล้องและม่ 

รายละเอ่ยดครบถ้วนตามแนวที่างที่่�สำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐก่จและสังคมแห่งชีาต่ (สศชี.) กำหนด 

และใชี้เปี็นแผ่นปีฏิ่บัต่ราชีการระยะ 3 ปีี พ.ศ. 2563 - 2565  

ที่่� เปี็นแนวที่างหลักในการดำเน่นงานขององค์กรให้ม่

ปีระส่ที่ธ่ภาพ โดยม่การที่บที่วนจุดเน้นการดำเน่นงานเปี็น

รายปีีในการจัดที่ำแผ่นปีฏิ่บัต่งานรายปีีเพ่�อให้สอดคล้อง

กับบร่บที่ความสำคัญตามสถานการณ์์ที่่�เปีล่�ยนไปี เพ่�อให้ 

สามารถขับเคล่�อนอุตสาหกรรมไมซ์์ไที่ย ซ์ึ�งจะเปี็นการ

สนับสนุนและพัฒนาปีระเที่ศอย่างม่ปีระส่ที่ธ่ผ่ลและยั�งย่น

ตามเปี้าหมายระยะยาวที่่�กำหนดไว้ในยุที่ธศาสตร์ชีาต่ โดย

ม่สาระสำคัญ ดังน่�

วิ สั ย ทั ศ น์    พั น ธ กิ จ    เ เ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย

วิสัยทัศน์ พัันธกิจ เป้าหมาย

องค์กรหลักในการผลักดำันอุติสาหกรรมไมซ์์
ให้เป็นเคร่�องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศดำ้วัยนวััติกรรม
เพ่�อสร้างควัามเจริญ และกระจายรายไดำ้

ไปส่่ทุกภาคส่วันอย่างยั�งยืน

สนับัสนุนการจัดำงานไมซ์์ เพ่�อกระติุ้นเศรษฐกิจ 
และกระจายรายไดำ้

เป็นติัวัแทนของประเทศในการจัดำทำาข้อเสนอ
เพ่�อขอรับัเป็นเจ้าภาพจัดำประชุมและนิทรรศการ

ส่งเสริมภาพลักษณ์์ไมซ์์ไทยดำ้วัยผลิติภัณ์ฑ์ ์
บัริการชั�นเลิศ และอัติลักษณ์์ไทย

พัฒนาไมซ์์ดำ้วัยองค์ควัามร่้ 
มาติรฐาน พัฒนาบัุคลากร และผ่้ประกอบัการ

ส่งเสริมแนวัปฏิิบััติิดำ้านควัามยั�งยืน
เพ่�อสร้างควัามไดำ้เปรียบัในการแข่งขัน

การสร้างรายไดำ้และพัฒนาเศรษฐกิจ

การกระจายรายไดำ้และควัามเจริญ

พัฒนาอุติสาหกรรมไมซ์์
ดำ้วัยนวััติกรรม
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S T R A T E G I E S   F O R   T H R E E - Y E A R
O P E R A T I O N A L   P L A N   ( 2 0 2 0   –   2 0 2 2 )  
OF THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (PUBLIC ORGANIZATION)

The MICE industry has played a major part in boosting Thailand’s economy through the organisation of MICE events, including mega events and world 

festivals, which generate substantial revenues from the expenditure of MICE organisers and travellers. In addition, the Thai MICE industry is able to 

distribute income to communities and forge business alliances, as well as strengthening the country’s capacities and competitiveness. Therefore, 

TCEB has set up five main strategies for the three-year operational plan (2020 – 2022) as follows:

1ST STRATEGY: Use the MICE industry to drive the 
country’s economy

1. Maintain and upgrade existing MICE events to achieve 

stability and sustainability.

2. Build new MICE events according to market demand 

and the country’s capability and policy.

3RD STRATEGY: Promote images of Thailand’s MICE 
industry and TCEB 

1. Maintain and upgrade existing MICE events to achieve 

stability and sustainability.

2. Build new MICE events according to market demand 

and the country’s capability and policy.

5TH STRATEGY: Enhance the efficiency of TCEB’s 
internal operations

1. Enhance the capability of TCEB’s personnel to 

promote further development of the organisation.

2. Leverage innovations, knowledge and internal 

integration to enhance the efficiency of TCEB’s 

operations under the principles of good corporate 

governance.

2ND STRATEGY: Use the MICE industry to distribute 
income and stimulate Thailand’s regional economy

1. Develop and boost regional MICE events to stimulate 

the economies of regions, cities and economic zones.

2. Develop MICE events to decrease social inequality in 

the regions, cities and economic areas.

4TH STRATEGY: Increase competitiveness and 
elevate MICE to become a national agenda

1. Capitalise on in-depth information, IT technology and 

innovations to create competitive advantages for the 

Thai MICE industry.

2. Upgrade the MICE industry through the development 

of standards among MICE professionals and operators.

3. Enforce and promote the MICE industry to become 

a national agenda that covers all aspects of policy, 

measures and operations.

4. Forge domestic and international alliances to jointly 

promote the Thai MICE industry to become 

the ASEAN hub. 

TACTICS

TACTICS

TACTICS

TACTICS

TACTICS
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง เ เ ผ น ป ฏิ บั ติ รา ช ก า ร
ร ะ ย ะ  3  ปี  ( พ . ศ .  2 5 6 3 - 2 5 6 5 )
ของสำำ�นัักง�นัสำ่งเสำริิมก�ริจััดปริะชุุมและนัิทริริศก�ริ (องค์์ก�ริมห�ชุนั)

อุตสาหกรรมไมซ์์ม่ส่วนสำคัญในการชี่วยขับเคล่�อนเศรษฐก่จของปีระเที่ศไที่ย ผ่่านการจัดงานและก่จกรรมไมซ์์ต่างๆ โดยจะก่อให้เก่ดเง่นหมุนเว่ยนจำนวนมากในการชี่วยกระจาย 

รายได้และขับเคล่�อนเศรษฐก่จของปีระเที่ศจากการใชี้จ่ายของผู่้จัดงานและผู่้เข้าร่วมงาน ตลอดจนการสร้างพันธม่ตรที่างธุรก่จ เสร่มสร้างความเข้มแข็ง และเพ่�มข่ดความสามารถ 

ในการแข่งขันของปีระเที่ศไที่ย จึงได้กำหนดยุที่ธศาสตร์หลักแผ่นปีฏิ่บัต่ราชีการระยะ 3 ปีี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ สสปีน. ไว้ 5 ด้าน ดังน่�

ยุทธศาสตร์ท่่	1:	ขับัเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ดำ้วัยอุติสาหกรรมไมซ์์ 

1. รักษาและยกระดบักจ่กรรมไมซ์์เดม่ให้เตบ่โตอย่างมั�นคง 

และมค่วามยั�งยน่ 

2. ขบัเคล่�อนกจ่กรรมไมซ์์ใหม่ตามความต้องการของตลาด 

กบัศกัยภาพและนโยบายของปีระเที่ศ 

ยุทธศาสตร์ท่่	3:	ส่งเสริมภาพลักษณ์์ของไมซ์์ไทย 
และ สสปน.

1. ส่งเสร่มการตลาด สร้างภาพลกัษณ์์ของปีระเที่ศไที่ย เพ่�อให้เป็ีน 

จดุหมายปีลายที่างไมซ์์ระดบันานาชีาต่ โดยเน้นจดุเด่นด้านธรุกจ่

บรก่ารและอตัลกัษณ์์ความเป็ีนไที่ย

2. สร้างการรบัรู ้และปีรบัมุมมองขององค์กรภายนอกต่อบที่บาที่

และภาพลกัษณ์์ของ สสปีน.  

ยุทธศาสตร์ท่่	5:	พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิิบััติิงาน
ภายในขององค์กร

1. ยกระดบัศกัยภาพบคุลากรของ สสปีน. ให้มค่วามพร้อม 

ต่อการพฒันาองค์กร

2. ใช้ีนวัตกรรม การจดัการความรู ้และการบูรณ์าการร่วมกนั 

ภายใน สสปีน. เพ่�อเพ่�มปีระสท่ี่ธภ่าพการที่ำงานตามหลัก 

ธรรมาภบ่าล

ยุทธศาสตร์ท่่	2:	กระจายรายไดำ้และกระติุ้นเศรษฐกิจ 
ของภ่มิภาคผ่านอุติสาหกรรมไมซ์์ 

1. พฒันาและยกระดบักจ่กรรมไมซ์์ เพ่�อกระตุน้เศรษฐกจ่ 

ในภมูภ่าค เม่อง พ่�นที่่�เศรษฐกจ่

2. สร้างกจ่กรรมไมซ์์ เพ่�อลดความเหล่�อมล�ำในภูมภ่าค 

เมอ่ง พ่�นที่่�เศรษฐกจ่

ยุทธศาสตร์ท่่	4:	เสริมสร้างขีดำควัามสามารถใน 
การแข่งขันของอุติสาหกรรมไมซ์์และยกระดำับัไมซ์ ์
ให้เป็นวัาระแห่งชาติิ

1. นำข้อมลูเชีง่ลึก เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ และนวตักรรม 

มาสร้างความได้เปีรย่บในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมไมซ์์

2. ยกระดบัอตุสาหกรรมไมซ์์โดยพฒันาบคุลากรและมาตรฐาน 

ผู่ป้ีระกอบการ

3. ผ่ลักดนัและยกระดบัไมซ์์ให้เป็ีนวาระแห่งชีาตใ่ห้ครอบคลมุที่กุมต่่ 

ที่ั�งเชีง่นโยบาย มาตรการ และอำนวยความสะดวก ฯลฯ

4. ร่วมมอ่กบัพนัธมต่รที่ั�งในและต่างปีระเที่ศ เพ่�อผ่ลกัดนั 

อตุสาหกรรมไมซ์์ไที่ยเป็ีนแกนกลางของอาเซ์ย่น

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์
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R I S K S   F A C TO R S
A F F E C T I N G   T C E B ’ S
O P E R A T I O N S

In fiscal year 2021, TCEB implemented risk 

management and internal controls, which 

are considered significant mechanisms of 

TCEB’s management and operations. With  

the engagement of staff at all levels, TCEB 

worked to minimise or control prospective 

damages and harmful effects within acceptable 

and controllable risk levels, which can be 

monitored systematically. To achieve goals, 

the implementation of risk management and 

internal control was required to be in line with 

TCEB’s strategic plan. The identified risks were 

as follows: 

Five risks were specified in the risk management 

plan:

1) Selected potential target markets might not 

meet expectations.

2) Achievement of winning bids to host 

important MICE events not according to plan.  

3) Inadequate promotion of information 

on MICE innovations in order to support the 

country’s MICE business

4) Insufficient development of important 

knowledge and sharing among TCEB staff to 

enhance their performances

5)  Certain skill development according to the 

personnel development plan did not keep up 

with the requirement of the MICE industry. 

Two risks were listed for internal control:

1) The budget disbursement might not be in 

line with the goal.

2) Possible deviation in operations by personnel 

involved in the procurement process.

TCEB carefully undertook its tasks in accordance 

with the approaches or measures specified 

in the risk management plan. However, the 

outbreak of the coronavirus 2019 (COVID-19) 

has produced adverse effects globally, 

including in Thailand. The spread of COVID-19 

in Thailand has continued from 2020 to 2021 

and produced significant adverse effects for 

the Thai MICE industry and TCEB’s operational 

goals. In response to the crisis and the current 

situation, TCEB revised its approaches to 

risk management and included the business 

continuity plan (BCP) on epidemics to support 

its operations in fiscal year 2021 in parallel 

with TCEB’s risk management plan to achieve 

maximum effectiveness of crisis management.

In fiscal year 2021, TCEB successfully managed 

its specified risks by effectively reducing the 

probability of risks and their effects occurring, 

and continued to implement its risk management 

and internal control measures in fiscal year 

2022. In addition, TCEB reviewed potential 

risks regularly to ensure a quick response to 

important situations and stayed abreast of the 

COVID-19 situations in other countries that have 

not improved, together with uncontrollable 

external risks that might adversely affect TCEB. 

Implementation of the risk management plan 

through the operations of the working group, 

including TCEB executives and operational 

staff, helped promote a corporate culture 

of engagement in risk management. This also 

helped raise the standards of corporate-

level risk management in order to boost the 

confidence of MICE operators in TCEB, which 

is the lead entity in promoting the Thai MICE 

industry. 
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ปั จ จั ย ค ว า ม เ สี่ ย ง
ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น
ข อ ง   ส ส ป น.
ในปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 สสปีน. ม่การบร่หาร 

ความเส่�ยงและการควบคุมภายในให้เป็ีนกลไกหนึ�งในการ

บร่หารจัดการองค์กร โดยการม่ส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่่�ทีุ่ก

ระดับที่ั�วที่ั�งองค์กร เพ่�อลดหร่อควบคุมโอกาสที่่�จะที่ำให้

เก่ดความเส่ยหายและผ่ลกระที่บท่ี่�อาจเก่ดขึ�นในอนาคต 

ให้ความเส่�ยงอยู่ระดับที่่�สามารถยอมรับหร่อควบคุมและ

ตรวจสอบได้อย่างม่ระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเปี้าหมาย

ตามแผ่นยุที่ธศาสตร์ขององค์กรเปี็นสำคัญ ปีระกอบด้วย

ประเดน็ความเสีี�ยงที�บุรรจัไุว�ในแผู้นการบุรหิารความเสีี�ยง 

จัำนวน 5 เรื�อง ดังนี�

1) ตลาดเปี้าหมายที่่� สสปีน. คัดเล่อก ม่ศักยภาพไม่เปี็น

ไปีตามที่่�คาดหวัง

2) สสปีน. ไม่สามารถดงึงาน/ปีระมูลสท่ี่ธ่�การจดังานที่่�สำคญั 

ได้ตามแผ่นที่่�วางไว้

3) การส่งเสร่มข้อมูลนวัตกรรมด้านไมซ์์อาจยังไม่เพ่ยงพอ

และที่ันสมัยต่อการสนับสนุนธุรก่จไมซ์์ของปีระเที่ศ

4) องค์ความรู้สำคัญของ สสปีน. ขาดการพัฒนาและ

ถ่ายที่อดให้แก่บุคลากรภายใน เพ่�อเพ่�มปีระส่ที่ธ่ภาพการ

ปีฏิ่บัต่งาน

5) การพัฒนาที่กัษะเฉพาะด้านตามแผ่นพัฒนาบคุลากรอาจ

ไม่ทัี่นต่อความต้องการของอตุสาหกรรม

ประเด็นความเสีี�ยงสีำหรับุการควบุคุมภายใน จัำนวน 2 

เรื�อง ดังนี�

1) การเบก่จ่ายงบปีระมาณ์ไม่บรรลุเป้ีาหมายที่่�กำหนด

2) การเก่ดโอกาสความคลาดเคล่�อนในการปีฏ่ิบัต่งานด้าน

จัดซ์่�อจัดจ้างของบุคลากรที่่�เก่�ยวข้อง

ที่ั�งน่� สสปีน. ได้บร่หารจัดการตามแนวที่างหร่อมาตรการ

จัดการความเส่�ยงที่่�กำหนดไว้ในแผ่นบร่หารความเส่�ยง

อย่างใกล้ชี่ด อย่างไรก็ตาม จากผ่ลกระที่บสถานการณ์์

แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 

ในปีระเที่ศต่างๆ ที่ั�วโลกและปีระเที่ศไที่ย โดยสถานการณ์์

การแพร่ระบาดภายในปีระเที่ศไที่ยยังคงม่การแพร่ระบาด

อย่างต่อเน่�องนับตั�งแต่ปีี 2563 จนถึงปีี 2564 และส่งผ่ล 

กระที่บต่อภาคอุตสาหกรรมไมซ์์และเป้ีาหมายการ 

ดำเน่นงานของ สสปีน. อย่างม่นัยสำคัญ ดังนั�น สสปีน. จึงได้

ม่การปีรับแนวที่างการบร่หารความเส่�ยงให้สอดคล้องกับ

เหตุว่กฤต พร้อมที่ั�งผ่นวกแผ่นปีฏิ่บัต่การภายใต้แผ่นการ

ดำเน่นธุรก่จต่อเน่�อง (Business Continuity Plan: BCP) 

ด้านโรคระบาด เพ่�อรองรับการปีฏิ่บัต่งานของ สสปีน. ใน

ชี่วงภาวะว่กฤต (Crisis Management) มาใชี้ควบคู่กับ

แผ่นการบร่หารความเส่�ยงของ สสปีน. ในปีีงบปีระมาณ์ 

พ.ศ. 2564 เพ่�อให้การบร่หารความเส่�ยงเก่ดปีระส่ที่ธ่ผ่ล

สูงสุด สอดคล้องกับสถานการณ์์ที่่�เปี็นปีัจจุบันและที่ันกาล 

โดยในปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 สสปีน. สามารถบร่หาร

จัดการปีระเด็นความเส่�ยงที่่�กำหนดให้ลดระดับโอกาส

และผ่ลกระที่บลงได้อย่างม่ปีระส่ที่ธ่ผ่ล และกำหนด

ให้ม่การบร่หารจัดการด้วยมาตรการจัดการความเส่�ยง

และกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเน่�องไปีใน

ปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2565 ตลอดจนดำเน่นการที่บที่วน

ความเส่�ยงอย่างสม�ำเสมอเพ่�อให้ที่ันที่่วงที่่ต่อสถานการณ์์

ที่่�สำคัญ    โดยเน้นย�ำการต่ดตามปัีจจัยสถานการณ์์การ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปีระเที่ศต่างๆ ที่่�ยังไม่

คล่�คลาย รวมถึงปีระเด็นความเส่�ยงจากปีัจจัยภายนอกที่่�

ไม่อาจควบคุมได้ที่่�จะส่งผ่ลกระที่บต่อองค์กร การบร่หาร

จัดการความเส่�ยงตามแผ่นงานท่ี่�กำหนดเป็ีนการดำเน่น

งานผ่่านกลไกการที่ำงานของคณ์ะที่ำงานทัี่�งในระดับ

บร่หารและระดับปีฏิ่บัต่การ เพ่�อสร้างกระบวนการและ

วัฒนธรรมองค์กรในการม่ส่วนร่วมในการจัดการความ

เส่�ยง   และยกระดับการบร่หารความเส่�ยงขององค์กร 

อันจะชี่วยสร้างความเชี่�อมั�นต่อ สสปีน. ในการส่งเสร่ม 

ธุรก่จไมซ์์ให้กับผู่้ปีระกอบการด้วย
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M I C E   I N D U S T R Y
O U T L O O K

Throughout fiscal year 2021, the world was 

challenged by the ongoing spread of COVID-19, due 

largely to new virus variants, which have created 

a global public health crisis. The continuous 

spread of COVID-19 has produced long-term 

and adverse socio-economic impacts, which 

have strongly impacted on the MICE industry. 

The major factors affecting the MICE industry 

include travel restrictions between countries and 

lockdown measures that have been periodically 

implemented by many countries. The restrictions 

have negatively impacted on the industrial sector 

of many countries that mainly relied on the 

tourism and hospitality industry. According to 

the World Economic Outlook (WEO) compiled by 

the International Monetary Fund (IMF), vaccines 

have played a significant role in accelerating the 

world’s economic recovery. Therefore, extensive 

and rapid distribution of vaccines to people are 

the key for every country to recover its tourism 

sector and help the MICE industry to get back on 

track. Nikkei Asia website revealed the COVID-19 

recovery index of 121 countries worldwide by 

considering the following criteria for ranking: 

management of infection and prevention, 

vaccine distribution, and implementation of 

social distancing. The report showed that China 

was ranked first in the world for the best recovery 

from COVID-19. This increased confidence in its 

business sector, leading to high potential for fast 

economic recovery. (Data as at 31 August 2021) 

During the first quarter of 2021, people in many 

countries were being vaccinated, resulting in a 

positive signal of the global economic recovery. 

According to the data regarding the economic and 

tourism situations (on 8 February 2021) compiled 

by the Strategic Development Plan section of the 

Office of the Permanent Secretary, Tourism and 

Sports, the USA’s economy showed good signs 

of recovery. Similarly, the economies of the Euro 

Zone and Japan were less affected than in the 

previous outbreak of COVID-19, regardless of the 

new wave of COVID-19 infection emerging at the 

end of 2020. In addition, the World Bank revealed 

the economic outlook for Southeast Asia would 

grow by 6.8% in 2021 and contract by 6.5% in 

2022 to 2025. 

Since the MICE industry is closely related  to 

the tourism sector, travel restrictions between 

countries, mandatory vaccination for entry 

enforced by many countries and implementation 

of lockdown measures to control the spread 

of COVID-19 have produced severe effects on 

the MICE industry, especially revenue loss from 

international MICE travellers. Moreover, the 

enforcement of social distancing has caused a 

change in the way MICE events are organised 

globally, leading to hybrid and online events, 
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ภ า พ ร ว ม ส ถ า น ก า ร ณ์ 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ม ซ์

ตลอดปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 ที่ั�วโลกก็ยังคงต้องเผ่ชี่ญ

กับสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคโคว่ด-19 อย่างต่อ

เน่�อง โดยเฉพาะการกลายพันธุ์ของเชี่�อไวรัสที่่�ที่ว่ความ

รุนแรงจนนำไปีสู่ว่กฤตการณ์์ด้านสาธารณ์สุขของโลก ส่ง

ผ่ลกระที่บที่่�รุนแรงและยาวนานต่อเศรษฐก่จ สังคม ตลอด

จนอุตสาหกรรมไมซ์์ ซ์ึ�งปีัจจัยหลักมาจากการเด่นที่าง

ระหว่างปีระเที่ศถูกปีิดกั�น รวมถึงมาตรการล็อคดาวน์

ที่่�ถูกนำมาใชี้เป็ีนระยะในหลายปีระเที่ศที่ั�วโลก   ที่ำให้ 

ภาคอุตสาหกรรมได้รับผ่ลกระที่บต่อเน่�อง    โดยเฉพาะ 

ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มปีระเที่ศที่่�ต้องพึ�งพาการที่่อง

เที่่�ยวและบร่การเปี็นหลัก ที่ั�งน่� จากรายงานปีระเม่นแนว

โน้มเศรษฐกจ่ หร่อ World Economic Outlook (WEO) ซึ์�ง

จัดที่ำโดยกองทีุ่นการเง่นระหว่างปีระเที่ศ (IMF) ให้ความ 

เห็นว่า วัคซ์่นค่อปีัจจัยหลักที่่�จะที่ำให้เศรษฐก่จโลกฟิ้�นตัว 

ดังนั�น การกระจายวัคซ์่นให้กับปีระชีากรในปีระเที่ศอย่าง

ที่ั�วถึงและเร็วที่่�สุด จึงเปี็นความหวังสำคัญของทีุ่กปีระเที่ศ

ในการฟิ้�นฟูิภาคการที่่องเที่่�ยวและธุรก่จไมซ์์ให้กลับมา

ดึงดูดนักเด่นที่างเข้าสู่ปีระเที่ศอ่กครั�ง โดยเว็บไซ์ต์ Nikkei 

Asia   ได้ม่การจัดอันดับดัชีน่การฟ้ิ�นตัวจากโคว่ด-19 

(COVID-19 Recovery Index) ใน 121 ปีระเที่ศที่ั�วโลก โดย

พ่จารณ์าจากการบร่หารจัดการการต่ดเชี่�อ การกระจาย 

วัคซ์่น และการดำเน่นมาตรการเว้นระยะห่างที่างสังคม 

พบว่า จ่น เปี็นปีระเที่ศที่่�สามารถฟิ้�นตัวจากโคว่ด-19 ได้

ด่ที่่�สุดในโลก ส่งผ่ลให้จ่นสามารถเร่ยกความเชี่�อมั�นกลับสู่

ภาคธุรก่จและม่แนวโน้มที่่�เศรษฐก่จจะกลับมาฟ้ิ�นตัวได้เร็ว 

(ข้อมูล วันที่่� 31 ส่งหาคม 2564)

ในชี่วงไตรมาสแรกของปีี พ.ศ. 2564 เม่�อผู่้คนในหลาย

ปีระเที่ศเร่�มที่ยอยได้รับวัคซ์่นโคว่ด-19 ที่ำให้เศรษฐก่จโลก

เร่�มส่งสัญญาณ์เชี่งบวก จากข้อมูลของกองยุที่ธศาสตร์และ

แผ่นงาน สำนักงานปีลัดกระที่รวงการที่่องเที่่�ยวและก่ฬา 

รายงานเก่�ยวกับสถานการณ์์เศรษฐก่จและการที่่องเท่ี่�ยว 

(ปีระจำสัปีดาห์ที่่� 8 กุมภาพันธ์ 2564) ไว้ว่า เศรษฐก่จ

ในสหรัฐอเมร่กาม่แนวโน้มปีรับตัวด่ขึ�น ส่วนเศรษฐก่จใน

ยูโรโซ์นและญ่�ปีุ่น ถึงแม้จะเผ่ชี่ญปีัญหาการระบาดระลอก

ใหม่ชี่วงปีลายปีี พ.ศ. 2563 แต่ก็ยังได้รับผ่ลกระที่บ

น้อยกว่าการระบาดรอบก่อนหน้า นอกจากน่� ข้อมูลของ

ธนาคารโลกยังได้รายงานเก่�ยวกับแนวโน้มเศรษฐก่จของ 

เอเชี่ยตะวันออกเฉ่ยงใต้ในปีี พ.ศ. 2564 ไว้ว่า เศรษฐก่จจะ

เต่บโตปีระมาณ์ 6.8% ในปีี พ.ศ. 2564 และคงที่่�ปีระมาณ์ 

6.5% ในชี่วงปีี พ.ศ. 2565 - 2568 

ขณ์ะที่่�อุตสาหกรรมไมซ์์เป็ีนอุตสาหกรรมที่่�ม่ความสัมพันธ์

และเก่�ยวข้องกับภาคการที่่องเที่่�ยว จึงได้รับผ่ลกระที่บ

อย่างมากจากการปิีดกั�นการเด่นที่างระหว่างปีระเที่ศ 

หลายปีระเที่ศม่การกำหนดให้การฉ่ดวัคซ์่นเปี็นเง่�อนไข

ในการเข้าปีระเที่ศ ควบคู่ไปีกับมาตรการจำกัดการแพร่

ระบาดด้วยมาตรการล็อคดาวน์ ซ์ึ�งส่งผ่ลกระที่บต่อ 

อุตสาหกรรมไมซ์์ที่่�ต้องสูญเส่ยรายได้จากนักเด่นที่าง 

ต่างชีาต ่ ปีระกอบกบัข้อจำกดัของการจัดกจ่กรรมไมซ์์ที่่�ต้อง 

รกัษาระยะห่างที่างสงัคม ที่ำให้การจัดงานไมซ์์ที่ั�วโลก

ต้องปีรับตัวเข้าสู่รูปีแบบผ่สมผ่สานและแบบออนไลน์ ซ์ึ�ง

ไม่ได้ก่อให้เก่ดรายได้ในเชี่งเศรษฐก่จเที่่ากับการจัดงาน

ในรูปีแบบปีกต่ ดังนั�น ความหวังเด่ยวที่่�จะชี่วยฟิ้�นฟิูให้

อุตสาหกรรมไมซ์์โลกกลับมาสดใสในเร็ววัน ค่อ วัคซ์่น

พาสปีอร์ต และการได้รับวัคซ์่นอย่างที่ั�วถึงของคนที่ั�วโลก 

รวมถึงปีระส่ที่ธ่ภาพของวัคซ์่น ข้อมูลจาก  The Global 

Business Travel Association (GBTA) ได้คาดการณ์์ถึง

สถานการณ์์ของอุตสาหกรรมไมซ์์ที่ั�วโลกว่าน่าจะยังต้องใชี้

เวลาต่อไปีอ่ก 5 ปีีกว่าจะฟิ้�นตัวหร่อหลังจากปีี พ.ศ. 2567 

เปี็นต้นไปี ที่ั�งน่� อุตสาหกรรมไมซ์์ที่ั�วโลกม่อัตราการเต่บโต

ลดลงโดยเฉล่�ย 0.4% ต่อปีี ซ์ึ�งสองภูม่ภาคที่่�ได้รับผ่ล 

กระที่บอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโคว่ด-19  ค่อ 

ที่ว่ปียุโรปีตะวันตกและอเมร่กาเหน่อซ์ึ�งม่อัตราลดลงเฉล่�ย

ปีีละ 4.9% และ 5.7% ตามลำดับ ขณ์ะที่่�ปีระเที่ศแถบ

ตะวันออกกลางและแอฟิร่กา (MEA) รวมที่ั�งภูม่ภาคเอเชี่ย
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which do not generate sufficient economic 

income compared to the normal way of event 

organisation. Therefore, the possible ways that 

could accelerate the recovery of the global MICE 

industry are vaccine passports, vaccination of 

people around the world and vaccine efficiency. 

The Global Business Travel Association (GBTA) 

anticipates the global MICE industry would take 

five years or after the year 2024 to recover. The 

average growth of the world’s MICE industry was 

down by 0.4% per year. The two regions most 

severely affected by the spread of COVID-19 

were Western Europe and North America, where 

MICE industry growth has decreased annually 

by 4.9% and 5.7% respectively. However, the 

MICE industry’s growth for countries in the 

Middle East and Africa (MEA), together with the 

countries in the Asia-Pacific (APAC) region, have 

shown a positive signal. The average expenditure 

increase in the MICE industry of countries in 

the Middle East and Africa was 4.3%, while the 

average expenditure increase of countries in the 

Asia-Pacific region was 3.7%. Besides, the travel 

rate of international MICE travellers to the Asia-

Pacific region has gradually improved since the 

previous spread of COVID-19.

However, due to stringent travel restrictions 

between countries, MICE travellers have started 

to travel within their own country. During the 

second half of fiscal year 2021, China was the 

first country to organise a complete MICE event 

in Hainan Province in May 2021 after a break 

in event organisation since 2020. The Hainan 

event welcomed international MICE travellers 

to attend. In Europe and the USA, MICE event 

organisation was back to normal, but restricted 

to small groups of participants. Most events 

were held in urban areas or within a state, due 

to the government’s stimulus campaign for 

promotion of MICE event organisation within 

their areas. According to the data of GBTA, in 

July 2021, domestic business travel increased by 

12%, higher than in June 2021. MICE organisers 

and venues started to make maximum use of 

digital technologies to reduce contact, such 

as 3D technology, streaming and virtual reality 

tours to boost efficiency of event organisation 

and to control the spread of diseases. 

Meanwhile, many countries conducted intense 

marketing campaigns to stimulate MICE travel 

and activities within their countries, for example 

special prices of flight tickets and duty waiver 

for travellers, especially for the transportation 

business. Air charter service has increased in 

popularity among businessmen and travellers 

who prefer privacy while travelling. Additionally, 

historical tourism to explore each country’s 

heritage has become as popular as ecotourism 

and sustainable tourism.

Thailand faced a new wave of COVID-19 infections, 

which caused an economic slowdown. However, 

Thailand still showed good potential. According 

to the data compiled by Kasikorn Bank, 

Thailand’s tourism business lost THB 55 billion 

in revenue over the first two months of 2021 

and would take approximately three years to 

recover the country’s tourism industry in order 

to re-generate revenue of THB 2.7 trillion. It is 

expected that after the recovery of the tourism 

industry, the Thai MICE industry will also recover. 

In addition, Kasikorn Research Center anticipated 

that overseas travel in 2021 would contract 

approximately 45% compared to the previous 

year or decrease in the number of international 

travellers from 399 million travellers in 2020 to 

approximately 220 million travellers in 2021. 

Moreover, the continuing spread of COVID-19, 

which seems to have no end, will mean recovery 

of international travel will take longer than 

expected. It might take at least four years or 

until after the year 2025. The Ministry of Finance 

anticipated that Thailand’s economy would 

expand by only 1.3%. However, the country’s 

exports would improve in accordance with the 

world’s economic expansion and the growth of 

global trade volume. In 2022, Thailand’s economy 

AFTER THE RECOVERY OF 
THE TOURISM INDUSTRY, 
THE THAI MICE INDUSTRY

WILL ALSO RECOVER.
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แปีซ์่ฟิิก (APAC) ม่แนวโน้มของการเต่บโตไปีในที่่ศที่าง

บวก โดยมูลค่าการใชี้จ่ายในอุตสาหกรรมไมซ์์ในปีระเที่ศ

แถบตะวันออกกลางและแอฟิร่กา เฉล่�ยอยู่ที่่� 4.3% ส่วน

ภูม่ภาคเอเชี่ยแปีซ์่ฟิิกเฉล่�ยที่่� 3.7% อย่างไรก็ตามการ 

เด่นที่างของนักเด่นที่างไมซ์์ในเอเชี่ยแปีซ์่ฟิิก ม่แนวโน้ม

ค่อยๆ ด่ขึ�นในชี่วงการของแพร่ระบาดโคว่ด-19 ที่่�ผ่่านมา

อย่างไรก็ตาม ผ่ลจากมาตรการคุมเข้มเร่�องการเด่นที่าง

ระหว่างปีระเที่ศ ส่งผ่ลให้นักเด่นที่างไมซ์์หันมาเด่นที่าง

ภายในปีระเที่ศตนเองมากขึ�น โดยในชี่วงครึ�งปีีหลังของ

ปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 จ่น เปี็นปีระเที่ศแรกที่่�เร่�ม

จัดงานในรูปีแบบปีกต่ ณ์ มณ์ฑ์ลไห่หนาน เม่�อเด่อน

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หลังหยุดพักการจัดงานในรูปีแบบ 

น่�ไปีตั�งแต่ปีี พ.ศ. 2563 และเปีิดให้นักเด่นที่างไมซ์์จาก 

ต่างปีระเที่ศเข้าร่วมงานด้วย ส่วนฝั่�งยุโรปีและสหรฐัอเมรก่า  

ก็เร่�มม่การจัดงานในรูปีแบบปีกต่เชี่นเด่ยวกัน แต่จำกัด

จำนวนผู่้เข้าร่วมงานเปี็นกลุ่มเล็กๆ และส่วนใหญ่เปี็นการ

จัดในเขตเม่องหร่อรัฐ อันเน่�องมาจากแคมเปีญกระตุ้นของ

รัฐบาลที่่�ส่งเสร่มให้ม่การจัดก่จกรรมไมซ์์ในพ่�นที่่� นอกจาก

น่� ข้อมูลของ GBTA ยังชี่�ให้เห็นว่า ชี่วงเด่อนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2564 ม่การเด่นที่างเชี่งธุรก่จภายในปีระเที่ศเพ่�มขึ�น

ร้อยละ 12 ซ์ึ�งสูงกว่าเด่อนม่ถุนายน พ.ศ. 2564    ด้าน

ผู่้จัดงานและสถานที่่�จัดงานเร่�มปีรับตัว โดยนำเที่คโนโลย่

ด่จ่ที่ัลที่่�ม่ความหลากหลาย และลดการสัมผ่ัสเข้ามาใชี้ 

เชี่น เที่คโนโลย่ 3D สตร่มม่�ง และที่ัวร์เสม่อนจร่ง เพ่�อ

เพ่�มปีระส่ที่ธ่ภาพการจัดงาน และควบคุมการแพร่ระบาด

ของเชี่�อไวรัสจากการจัดงาน ในชี่วงเวลาเด่ยวกันน่� หลาย

ปีระเที่ศเร่งที่ำการตลาดที่่�ดุเด่อดเพ่�อกระตุ้นให้เก่ดการ 

เด่นที่างและก่จกรรมไมซ์์ภายในปีระเที่ศ เชี่น การ 

จัดแคมเปีญราคาพ่เศษของสายการบ่น การยกเว้นภาษ่

สำหรับนักที่่องเที่่�ยว โดยเฉพาะธุรก่จขนส่งพบว่า การให้ 

บรก่ารเช่ีาเหมาลำเคร่�องบน่กำลงัเป็ีนที่่�นย่มสำหรบันกัธรุกจ่

และนักเด่นที่างที่่�ต้องการความเปี็นส่วนตัว นอกจากน่� 

การที่่องเที่่�ยวเชี่งอนุรักษ์ ตามรอยปีระวัต่ศาสตร์ ก็กำลัง

มาแรงควบคู่ไปีกับความตระหนักถึงเร่�องส่�งแวดล้อม และ

ความยั�งย่น

ในขณ์ะที่่�ปีระเที่ศไที่ยก็เผ่ชี่ญกับโคว่ด-19 ระลอกใหม่ ซ์ึ�ง

ส่งผ่ลให้เศรษฐก่จไที่ยชีะลอตัว แต่ยังส่งสัญญาณ์ที่่�ด่ขึ�น 

ที่ั�งน่� ข้อมูลจากธนาคารกส่กรไที่ยระบุว่า ในชี่วง 2 เด่อน

แรกของปีี พ.ศ. 2564 ธุรก่จที่่องเที่่�ยวไที่ยสูญเส่ยรายได้ 

5.5 หม่�นล้านบาที่ และอาจใชี้เวลาปีระมาณ์ 3 ปีีที่่�

อุตสาหกรรมที่่องเที่่�ยวจะฟิ้�นตัวกลับมาม่รายได้    2.7 ล้าน

ล้านบาที่อก่ครั�ง ดงันั�น จงึเป็ีนที่่�คาดว่าเม่�อภาคการท่ี่องเที่่�ยว

กลับมาคึกคัก ก็จะส่งผ่ลให้อุตสาหกรรมไมซ์์ฟิ้�นตัวตาม

ไปีด้วยเชี่นเด่ยวกัน นอกจากน่� ศูนย์ว่จัยกส่กรไที่ยยังม่

การปีระเม่นว่า การที่่องเที่่�ยวระหว่างปีระเที่ศที่ั�วโลกใน 

ปีี พ.ศ. 2564 ม่แนวโน้มหดตัวปีระมาณ์ 45% เม่�อเที่่ยบกับ 

ปีีที่่�ผ่่านมา หร่อม่จำนวนนักเด่นที่างปีระมาณ์ 220 ล้านคน 

จาก 399 ล้านคนในปีี 2563 และจากสถานการณ์์โคว่ดที่่�ม่

แนวโน้มลากยาว ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจบส่�นลงเม่�อไหร่

ผู้จัดงานและสถานที่จัดงาน
เริ�มปรับตัว

โดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีความหลากหลาย

และลดการสัมผัสเข้ามาใช้ 
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will grow by 4-5%, due to the gradual recovery of 

the tourism sector and the continuous expansion 

of the export sector.

The Thai MICE industry is one of the main 

industries to be affected by the long-term spread 

of COVID-19. The number of infections has 

increased from new clusters. The spread of the 

COVID-19 Delta variant in Thailand in July 2021 

was regarded as the most severe crisis because 

of the extensive and rapid spread of infection. 

This gave rise to the highest daily number of 

infected cases within the country, which was 

over 20,000 cases. The Thai government was 

forced to implement lockdown measures, entry 

restrictions and domestic travel restrictions in 

some areas. The restrictions created a fragile 

situation in the Thai MICE industry that had 

shown gradual improvement in April 2021. The 

business sector related to the MICE industry, 

including transportation such as airlines, travel 

agencies, MICE organisers and entrepreneurs 

in the private sector were severely affected. 

Some MICE activities that were planned to be 

organised during that period were cancelled in 

order to control the spread of disease. The strict 

measures enforced by the government to limit 

the number of participants was another factor 

that caused a halt to the Thai MICE industry. 

However, some MICE activities changed the way 

of event organisation to online platforms, such 

as hybrid and online events, to continue their 

activities. In 2021, the number of events for the 

international MICE market diminished by 90%, 

while the domestic MICE market decreased by 

65%. In addition, 32 international MICE events 

that had TCEB support were cancelled and 40 

events were postponed, while 29 domestic 

MICE events supported by TCEB were cancelled 

and 70 events were postponed. However, 

45 domestic MICE events were confirmed to 

be organised as planned. Throughout fiscal 

year 2021, a total of 3,563,747 national and 

international MICE travellers visited Thailand, 

down by 66% compared to the previous 

fiscal year. The revenue generated from MICE 

travellers was THB 7,662 million, down by 87% 

compared to the previous year. The disruption 

of MICE events had a strong impact on the 

country’s economy, directly impacting on 

the MICE industry’s economic activities and 

indirectly impacting on other industries which 

provide a supply chain for the MICE industry, 

together with other continuous impacts 

produced by every economic activity of the 

MICE industry. The total value generated by the 

organisation of MICE events in Thailand was THB 

33,230 million, generating overall added value 

of THB 29,749 million. The organisation of MICE 

events also generated employment for 46,718 

persons throughout the year and tax revenues 

of THB 2,089 million to the government.
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นั�น จะส่งผ่ลกระที่บให้การฟิ้�นตัวของการที่่องเที่่�ยวระหว่าง

ปีระเที่ศที่ั�วโลกใชี้ระยะเวลายาวนานกว่าที่่�คาดการณ์์ไว้ 

อย่างน้อย 4 ปีี หร่อหลังปีี พ.ศ. 2568 กระที่รวงการ

คลังคาดการณ์์ว่าจะขยายตัวเพ่ยงร้อยละ 1.3 ส่วนการ

ส่งออกส่นค้าม่แนวโน้มปีรับตัวด่ขึ�นตามการขยายตัวของ

เศรษฐก่จและปีร่มาณ์การค้าโลกส่วนในปีี 2565 เศรษฐก่จ 

ไที่ยมแ่นวโน้มกระเต่�องขึ�นร้อยละ 4 - 5 จากภาคการท่ี่องเที่่�ยว

ที่่�ค่อยๆ ฟิ้�นตัวและการส่งออกที่่�ขยายตัวต่อเน่�อง

สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์์ของปีระเที่ศไที่ย    เปี็นหนึ�งใน

อุตสาหกรรมหลักที่่�ได้รับผ่ลกระที่บต่อเน่�องและยาวนาน

จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโคว่ด-19 ที่ั�งระลอก

แรกและระลอกใหม่    ที่่�ยังคงม่ผู่้ต่ดเช่ี�อเพ่�มขึ�นจากกลุ่ม

คลัสเตอร์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่�งการกลายพันธุ์ของเชี่�อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลตาในปีระเที่ศไที่ยเม่�อเด่อน

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่่�นับว่าเปี็นชี่วงว่กฤตที่่�สุด เน่�องจาก

ม่การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเปี็นวงกว้าง ส่งผ่ลให้

จำนวนผู่้ต่ดเชี่�อโคว่ด-19 รายวันในปีระเที่ศพุ่งสูงสุดที่่�หลัก 

20,000 กว่าคน ส่งผ่ลให้รฐับาลไที่ยออกมาตรการล็อคดาวน์

ปีระเที่ศ งดการเด่นที่างเข้า - ออกระหว่างปีระเที่ศ รวมถึง 

การเด่นที่างภายในปีระเที่ศบางพ่�นที่่� ที่ำให้อุตสาหกรรม 

ไมซ์์ไที่ยที่่�จากเด่มม่แนวโน้มกำลังจะด่ขึ�นในชี่วงเด่อน

เมษายน พ.ศ. 2564 กลับเข้าสู่สภาวะเปีราะบางอ่กครั�ง 

ภาคธุรก่จต่างๆ ที่ั�งด้านขนส่ง สายการบ่น บร่ษัที่ที่ัวร์ 

บร่ษัที่ผู่้จัดงานไมซ์์ ตลอดจนผู่้ปีระกอบการภาคเอกชีนได้

รับผ่ลกระที่บอย่างรุนแรง ส่งผ่ลให้ก่จกรรมไมซ์์บางส่วน

ที่่�เตร่ยมจัดในช่ีวงเวลาดังกล่าวต้องถูกยกเล่กเพ่�อปี้องกัน

การแพร่ระบาด รวมถึงมาตรการคุมเข้มของรัฐบาลที่่�จำกัด

จำนวนคนจัดก่จกรรมรวมกลุ่มในพ่�นท่ี่�ต่างๆ     ย่�งที่ำให้

อุตสาหกรรมไมซ์์ไที่ยตกอยู่ในภาวะหยุดชีะงัก ขณ์ะที่่�ก่จ

กรรมไมซ์์บางส่วนต้องปีรับตัวไปีสู่แพลตฟิอร์มออนไลน์ 

ที่ั�งการจัดงานในรูปีแบบไฮบร่ด และออนไลน์ เพ่�อให้

ยังสามารถจัดปีระชีุมต่อไปีได้ ที่ั�งน่� ในปีี พ.ศ. 2564 

ตลาดไมซ์์ต่างปีระเที่ศม่จำนวนลดลงร้อยละ 90 ขณ์ะที่่�

ตลาดไมซ์์ในปีระเที่ศลดลงร้อยละ 65 งานไมซ์์ต่างปีระเที่ศ

ที่่� สสปีน. ให้การสนับสนุน ยกเล่กจัดงานที่ั�งหมด 32 งาน 

และเล่�อนการจัดงาน 40 งาน ขณ์ะที่่�งานไมซ์์ในปีระเที่ศที่่� 

สสปีน. ให้การสนับสนุน ยกเล่การจัดงานที่ั�งหมด 29 งาน 

เล่�อนการจัดงานออกไปี 70 งาน และย่นยันจัดตามแผ่น 

45 งาน และตลอดปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 ม่ผู่้เข้าร่วม

งานไมซ์์เปี็นจำนวนที่ั�งส่�น 3,563,747 คน ลดลงร้อยละ 66 

จากปีีที่่�ผ่่านมา และสร้างรายได้ให้แก่ปีระเที่ศรวม 7,662 

ล้านบาที่ ซ์ึ�งลดลงร้อยละ 87 จากปีีที่่�ผ่่านมา โดยมูลค่า 

ที่่�เก่ดขึ�นดังกล่าวก่อให้เก่ดผ่ลกระที่บต่อระบบเศรษฐก่จ  

ที่ั�งในส่วนก่จกรรมที่างเศรษฐก่จท่ี่�เก่ดขึ�นในอุตสาหกรรม

ไมซ์์โดยตรง (Direct Impact) และเชี่�อมโยงไปียัง 

อตุสาหกรรมอ่�นๆ ที่่�เป็ีนห่วงโซ่์อปุีที่านให้แก่อตุสาหกรรมไมซ์์ 

(Indirect Impact) ตลอดจนผ่ลกระที่บต่อเน่�องอ่�นๆ ในทุี่ก 

รอบของกจ่กรรมที่างเศรษฐกจ่คด่เป็ีนมลูค่าที่ั�งส่�น  33,230 

ล้านบาที่ ก่อให้เกด่มลูค่าเพ่�มโดยรวมเป็ีนจำนวน  29,749 

ล้านบาที่ เกด่การจ้างงานตลอดที่ั�งปีีจำนวน  46,718 คน 

และสร้างรายได้ภาษแ่ก่ภาครฐัเป็ีนมลูค่า  2,089 ล้านบาที่

25รายงานประจำาปีงบัประมาณ์ พ.ศ. 2564  สำานักงานส่งเสริมการจัดำประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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O R G A N I S A T I O N
C H A R T

Thailand Convention and Exhibition Bureau: President
สํานักงานส�งเสร�มการจัดประชุมและนิทรรศการ

ผู�อํานวยการ 

Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ

Internal Audit
Department
ฝ�ายตรวจสอบภายใน

Expert
ผู�ชํานาญการ

MICE Capability and Innovation
สายงานพัฒนาและนวัตกรรม (รองผู�อํานวยการ สสปน.)

Business
สายงานธุรกิจ (รองผู�อํานวยการ สสปน.)

Administration
สายงานบร�หาร (รองผู�อํานวยการ สสปน.)

Meetings and Incentives 
Department
ฝ�ายส�งเสร�มการจัดประชุม
และการเดินทางเพ�่อเป�นรางวัล

Meetings and Incentives
Promotion Section
ส�วนงานส�งเสร�มการจัดประชุม
และการเดินทางเพ�่อเป�นรางวัล

Meetings and Incentives
Marketing Support
and Development Section
ส�วนงานการตลาดและสนับสนุน
ส�งเสร�มการจัดประชุม
และการเดินทางเพ�่อเป�นรางวัล

Conventions 
Department
ฝ�ายส�งเสร�ม
การจัดประชุมนานาชาติ

Conventions 
Promotion
Section
ส�วนงานส�งเสร�ม
การจัดประชุมนานาชาติ

Conventions Marketing
Support and
Development Section
ส�วนงานการตลาด
และสนับสนุนส�งเสร�ม
การจัดประชุมนานาชาติ

Exhibition
Department
ฝ�ายอุตสาหกรรม
การแสดงสินค�า
นานาชาติ

Exhibition
Promotion
Section
ส�วนงานส�งเสร�ม
การจัดแสดงสินค�านานาชาติ

Exhibition
Marketing Support
and Development 
Section
ส�วนงานการตลาด
และสนับสนุน
การจัดแสดงสินค�านานาชาติ

Mega Events
& World Festivals
Department
ฝ�ายพัฒนาการจัดงาน
เมกะอีเวนท�
และเทศกาลนานาชาติ

Bidding Section
ส�วนงานประมูลสิทธิ์

Business 
Developmenอt
Section
ส�วนงานพัฒนา
งานเทศกาลนานาชาติ

Development
Section
ส�วนงานพัฒนา

Standardization
Section
ส�วนงานมาตรฐาน

Sustainability
Development
Section
ส�วนงาน
พัฒนาอย�างยั่งยืน

MICE Intelligence
Section
ส�วนงาน
MICE Intelligence

MICE Innovation
Section
ส�วนงาน
MICE Innovation

Government and
Corporate Relations
Section
ส�วนงาน
รัฐกิจว�สาหกิจสัมพันธ�

Mission Support
and Liaison Section
ส�วนงานสนับสนุน
พันธกิจองค�กร

MICE Capabilities
Department
ฝ�ายพัฒนา
ศักยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ�

MICE Intelligence
and Innovation
Department
ฝ�าย MICE Intelligence 
และนวัตกรรม

Government
and Corporate
Affairs Department
ฝ�ายบร�หาร
รัฐกิจว�สาหกิจ

Northern
Regional Office
สํานักส�งเสร�ม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
ภาคเหนือ

Northeastern
Regional Office
สํานักส�งเสร�ม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Central & Eastern
Regional Office
สํานักส�งเสร�ม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
ภาคกลางและภาคตะวันออก

Western & Southern
Regional Office
สํานักส�งเสร�ม
การจัดประชุมและนิทรรศการ
ภาคตะวันตกและภาคใต�

Accounting 
Section
ส�วนงานบัญชี

Finance 
Section
ส�วนงานการเง�น

Management
Accounting and
Financial Reporting
Section
ส�วนงานบัญชีบร�หาร
และรายงานการเง�น

Accounting 
and Finance
Department
ฝ�ายบัญชีและการเง�น

Human Resources
Section
ส�วนงาน
ทรัพยากรบุคคล

Procurement
and Office
Service Section
ส�วนงานพัสดุ
และบร�การสํานักงาน

IT Services
Section
ส�วนงานบร�การ
สารสนเทศองค�กร

Administration
Department
ฝ�ายบร�หาร

President
Section
ส�วนงาน
ผู�อํานวยการ

Legal and Good 
Governance 
Section
ส�วนงานกฎหมาย
และธรรมาภิบาล

Board 
of Directors
Section
ส�วนงาน
คณะกรรมการ

Executives and
Legal Affairs
Department
ฝ�ายอํานวยการ

Corporate
Image Section
ส�วนงานกลยุทธ�
ภาพลักษณ�องค�กร

Corporate
Communication
Section
ส�วนงานสื่อสารองค�กร

Event Management
Section
ส�วนงาน 
กิจกรรมการตลาด

Corporate Image 
and Communication 
Department
ฝ�ายภาพลักษณ�
และสื่อสารองค�กร

Corporate Policy
and Strategy Section
ส�วนงานนโยบาย
และกลยุทธ�องค�กร

Planning
and Budgeting
Section
ส�วนงานแผนงาน
และการงบประมาณ

MICE Strategic
Research and Analysis
Section
ส�วนงาน
ว�เคราะห�ข�อมูล

Corporate Goal
Monitoring
Section
ส�วนงานติดตามผล
การปฏิบัติงานองค�กร

Corporate Strategy
Development 
Department
ฝ�ายพัฒนา
กลยุทธ�องค�กร 

TCEB President Evaluation
Subcommittee
คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู�อํานวยการ สสปน.

Board of Directors of TCEB
คณะกรรมการ

ส�งเสร�มการจัดประชุมและนิทรรศการ
Strategic Planning 
and Risk Management
Subcommittee
คณะอนุกรรมการกลยุทธ�และแผนงาน
การบร�หารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

Administrative Systems
Development Subcommittee
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบร�หาร

Government Coordination
on MICE Service Providers
Subcommittee
คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ
เพ�่ออํานวยความสะดวกทางด�านการค�า
และบร�การอุตสาหกรรมไมซ�
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ส�วนงานสื่อสารองค�กร

Event Management
Section
ส�วนงาน 
กิจกรรมการตลาด

Corporate Image 
and Communication 
Department
ฝ�ายภาพลักษณ�
และสื่อสารองค�กร

Corporate Policy
and Strategy Section
ส�วนงานนโยบาย
และกลยุทธ�องค�กร

Planning
and Budgeting
Section
ส�วนงานแผนงาน
และการงบประมาณ

MICE Strategic
Research and Analysis
Section
ส�วนงาน
ว�เคราะห�ข�อมูล

Corporate Goal
Monitoring
Section
ส�วนงานติดตามผล
การปฏิบัติงานองค�กร

Corporate Strategy
Development 
Department
ฝ�ายพัฒนา
กลยุทธ�องค�กร 

TCEB President Evaluation
Subcommittee
คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู�อํานวยการ สสปน.

Board of Directors of TCEB
คณะกรรมการ

ส�งเสร�มการจัดประชุมและนิทรรศการ
Strategic Planning 
and Risk Management
Subcommittee
คณะอนุกรรมการกลยุทธ�และแผนงาน
การบร�หารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

Administrative Systems
Development Subcommittee
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบร�หาร

Government Coordination
on MICE Service Providers
Subcommittee
คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ
เพ�่ออํานวยความสะดวกทางด�านการค�า
และบร�การอุตสาหกรรมไมซ�
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Atchaka	Sibunruang,	Ph.D.
Chairman of The Board of Directors

Age: 64

ดร.อรรชกา	ส่บัุญเรือง	
ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 64 ปี

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

ประวััติิการศึึกษา: 

• ปริญิญาเอก (Economics) จากมหาวิทิยาลัยั Sussex 

ปริะเทศอังกฤษ พ.ศ. 2527

• ปริญิญาโท (Economics) จากมหาวิิทยาลัยั 

Sussex ปริะเทศอังกฤษ พ.ศ. 2522

• ปริญิญาตริ ีเศริษฐศาสตริบัณัฑิติ (เกยีริตินิยิมอันิดัับั

หนิ่�งเหริยีญทอง) คณะเศริษฐศาสตร์ิ จุฬาลังกริณ์

มหาวิทิยาลัยั พ.ศ. 2520

ประวััติิการทำงาน:

• ริฐัมนิตริว่ีิาการิกริะทริวิงวิทิยาศาสตร์ิแลัะเทคโนิโลัยี

• ริัฐมนิตริีวิ่าการิกริะทริวิงอุตสาหกริริม

• ปลััดักริะทริวิงอุตสาหกริริม

• อธิิบัดัีกริมส่งเสริิมอุตสาหกริริม

• ริองปลััดักริะทริวิงอุตสาหกริริม

• เลัขาธิิการิคณะกริริมการิส่งเสริิมการิลังทุนิ

• ผู้้�อำนิวิยการิสำนิักงานิเศริษฐกิจอุตสาหกริริม

ติำแหน่งหน้าท่�ในปัจจุบััน: 

• ปริะธิานิคณะกริริมการิส่งเสริิมการิจัดัปริะชุุมแลัะ

นิิทริริศการิ

B O A R D   O F   D I R E C T O R S
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Mr.	Tanee	Sangrat
Board Member

Age: 54

นายธาน่	แสงรัตน์		
กรรมการ
อายุ 54 ปี

Mr.	Somdet	Susomboon
Board Member 

Age: 59

นายสมเด็จ	สุสมบัูรณ์์	
กรรมการ	
อายุ 59 ปี

Educational Background: 

• Master of Public and International Affairs, 

University of Pittsburgh, USA

• Bachelor of Arts, Southern Illinois University, 

USA

Work Experiences:

• Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of Thailand to the Socialist 

Republic of Vietnam

• Consul-General, Royal Thai Consulate-

General, Los Angeles

• Deputy Director-General, Department of 

East Asian Affairs

Current Position:

• Director-General, Department of Information, 

Ministry of Foreign Affairs

• Chairman of the Sub-Committee on Public 

Relations of the Prince Mahidol Award 

Foundation

Educational Background: 

• M.B.A. (Finance), Long Island University, 

USA  

• Bachelor Degree (Economics), Chiang Mai 

University

Work Experiences:

• Inspector General, Office of Permanent 

Secretary, Minister of Commerce 

• Deputy Director-General, Department of 

International Trade Promotion

• Director, Thai Trade Center, New York, USA

• Director, Export Development Division, 

Department of Export Promotion

• Trade Officer, Expert Level, Department of 

Export Promotion 

• Director, Office of Commercial Affairs, 

Pretoria, South Africa

Current Position:

• Director-General, Department of International 

Trade Promotion, Ministry of Commerce

ประวัติการศึกษา: 

• ปีรญ่ญาโที่ Master of Public and International 

Affairs จาก University of Pittsburgh สหรัฐอเมรก่า

• ปีร่ญญาตร่ Bachelor of Arts จาก Southern 

Illinois University สหรัฐอเมร่กา

ประวัติการทำงาน:

• เอกอัครราชีทีู่ต (นักบร่หารการทีู่ต ระดับสูง) สถาน

เอกอัครราชีทีู่ต ณ์ กรุงฮานอย

• กงสุลใหญ่ (นักบร่หารการทีู่ต ระดับต้น) สถาน

กงสุลใหญ่ ณ์ นครลอสแอนเจล่ส

• รองอธบ่ด่ (นกับรห่าร ระดับต้น) กรมเอเช่ียตะวนัออก

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• อธ่บด่กรมสารน่เที่ศ 

• ปีระธานคณ์ะอนุกรรมการปีระชีาสัมพันธ์มูลน่ธ่

รางวัลสมเด็จเจ้าฟิ้ามห่ดล ในพระบรมราชีูปีถัมภ์

ประวัติการศึกษา: 

• ปีร่ญญาโที่ M.B.A. (FINANCE) จาก Long Island 

University สหรัฐอเมร่กา 

• ปีรญ่ญาตร ่คณ์ะสังคมศาสตร์ สาขาวช่ีาเศรษฐศาสตร์ 

มหาว่ที่ยาลัยเชี่ยงใหม่

ประวัติการทำงาน:

• ผู่้ตรวจราชีการ สำนักงานปีลัดกระที่รวงพาณ์่ชีย์ 

กระที่รวงพาณ์่ชีย์

• นักบร่หารระดับสูง (รองอธ่บด่) กรมส่งเสร่มการค้า

ระหว่างปีระเที่ศ

• ผู่้อำนวยการสูง (ทีู่ตพาณ์่ชีย์) สำนักงานส่งเสร่ม

การค้าในต่างปีระเที่ศ ณ์ นครน่วยอร์ก ปีระเที่ศ

สหรัฐอเมร่กา

• ผู่อ้ำนวยการสงู สำนกัพฒันาการส่งออก กรมส่งเสร่ม 

การส่งออก

• นกัวช่ีาการพาณ์ช่ีย์เชี่�ยวชีาญ กรมส่งเสรม่การส่งออก

• ผู่้อำนวยการสูง (ทีู่ตพาณ์่ชีย์) สำนักงานส่งเสร่ม

การค้าในต่างปีระเที่ศ ณ์ กรุงพร่ที่อเร่ย ปีระเที่ศ

แอฟิร่กาใต้

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• อธ่บด่กรมส่งเสร่มการค้าระหว่างปีระเที่ศ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
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Mr.	Yuthasak	Supasorn
Board member 

Age: 54

นายยุทธศักดิ�	สุภสร	
กรรมการ	
อายุ 54 ปี

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

ประวัติการศึกษา: 

• ปีรญ่ญาเอก Keio University (Japan) The doctoral 

program of the School of Economics (Major: 

Economics) 

• ปีร่ญญาโที่ Keio University (Japan) คณ์ะ

เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์นโยบาย 

• ปีรญ่ญาตร ่จฬุาลงกรณ์์มหาวท่ี่ยาลยั คณ์ะเศรษฐศาสตร์ 

สาขาเศรษฐศาสตร์ปีร่มาณ์ว่เคราะห์ (เก่ยรต่น่ยม

อันดับ 2) 

ประวัติการทำงาน:

• รองกรรมการผู่้อำนวยการใหญ่และปีฏิ่บัต่หน้าที่่�

หัวหน้าเจ้าหน้าที่่�ด้านการเง่น บร่ษัที่ อสมที่. จำกัด 

(มหาชีน) 

• ที่่�ปีรึกษา ศูนย์พัฒนาภูม่ภาค สถาบันส่งเสร่ม การ

บร่หารก่จการบ้านเม่องที่่�ด่ สำนัก คณ์ะกรรมการ

พัฒนาระบบราชีการ (ก.พ.ร.) 

• ผู่้อำนวยการสำนักงานส่งเสร่มว่สาหก่จ ขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) กระที่รวงอุตสาหกรรม 

• ผู่้อำนวยการสถาบันอาหาร กระที่รวงอุตสาหกรรม 

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• ผู่้ว่าการการที่่องเที่่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย

Mr.	Sorasak	Meenatoree
Board member

Age: 59

นายสรศักดิ�	ม่นะโตรี	
กรรมการ	
อายุ 59 ปี

Educational Background: 

• Master of Public Administration, Chulalongkorn 

University

• 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

ประวัติการศึกษา: 

• ปีรญ่ญาโที่ รฐัปีระศาสนศาสตรมหาบัณ์ฑ่์ต จฬุาลงกรณ์์ 

มหาว่ที่ยาลัย 

• ปีรญ่ญาตร ่นต่ศ่าสตรบณั์ฑ่์ต มหาวท่ี่ยาลัยรามคำแหง 

ประวัติการทำงาน:

• ผู่้อำนวยการสำนักงานตรวจส่นค้า ที่่าอากาศยาน 

สุวรรณ์ภูม่ กรมศุลกากร 

• ผู่้อำนวยการมาตรฐานพ่ธ่การและราคา ศุลกากร 

กรมศุลกากร 

• นายด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร 

• ผู่อ้ำนวยการส่วนบรก่ารผู่โ้ดยสาร สำนกังานศลุกากร 

ตรวจของผู่้ โดยสารที่่าอากาศยานสุวรรณ์ภูม่  

กรมศุลกากร

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• รองอธ่บด่กรมศุลกากร
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Ms.	Supawan	Tanomkieatipume
Board member 

Age: 57

นางสาวศุภวรรณ์	ถนอมเก่ยรติภูมิ	
กรรมการ	
อายุ 57 ปี

Mr.	Sumate	Sudasna
Board Member 

Age: 69

นายสุเมธ	สุทัศน์	ณ์	อยุธยา
กรรมการ	ผู้ทรงคุณ์วุฒิิ

อายุ 69 ปี

Educational Background: 

• Master Degree of Business Administration, 

College of Notre Dame; Belmont California, 

USA 

• 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 (THA)

• Executive Assistant Manager, The Twin Towers 

Hotel

Educational Background: 

• Secondary School

• Certified in Exhibition Management (CEM), 

International Association of Exhibitions and 

Events (IAEE)

Work Experiences:

• Secretarial of Thailand Incentive and 

Convention Association (TICA)

• Vice president of Thailand Incentive and 

Convention Association (TICA)

• President of The Society for Incentive 

Travel Excellence (SITE) Thailand

• Secretarial of The Society for Incentive 

Travel Excellence (SITE) Thailand

Current Position:

• President of Thailand Incentive and 

Convention Association  (TICA)

• Managing Director of Destination Service 

Co., Ltd.

ประวัติการศึกษา: 

• ปีรญ่ญาโที่ คณ์ะบรห่ารธรุกจ่ มหาวท่ี่ยาลัยนอร์ธเดม 

สหรฐัอเมรก่า 

• ปีร่ญญาตร่ สาขาคอมพ่วเตอร์ มหาว่ที่ยาลัย 

อัสสัมชีัญ 

ปีระวัต่การที่ำงาน:

• ปีระธานฝ่่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไที่ย 

• ปีระธานฝ่่ายการตลาดและปีระชีาสัมพันธ์ สมาคม

โรงแรมไที่ย 

• อุปีนายก สมาคมโรงแรมไที่ย 

• คณ์ะที่ำงานยกร่างแผ่นการตลาด การท่ี่องเที่่�ยว ด้าน

ตลาดต่างปีระเที่ศ การที่่องเที่่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย 

• คณ์ะกรรมการรางวัลปีระเภที่การท่ี่องเที่่�ยวเชีง่สขุภาพ 

ในโครงการปีระกวดรางวัล อุตสาหกรรมที่่องเที่่�ยว

ไที่ย การที่่องเที่่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย 

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• นายกสมาคมโรงแรมไที่ย

• รองผู่้จัดการที่ั�วไปี โรงแรมเดอะ ที่ว่นที่าวเวอร์ 

กรุงเที่พฯ

ประวัติการศึกษา: 

• ระดับมัธยมศึกษา

• Certified in Exhibition Management (CEM), 

International Association of Exhibitions and 

Events (IAEE)

ประวัติการทำงาน:

• เลขาธก่าร สมาคมส่งเสรม่การปีระชีมุนานาชีาต ่(ไที่ย)

• อปุีนายก สมาคมส่งเสรม่การปีระชีมุนานาชีาต ่(ไที่ย)

• ปีระธานสมาคมไซ์ท์ี่ ภาคพ่�นปีระเที่ศไที่ย

• เลขาธก่าร/เหรัญญก่ สมาคมไซ์ท์ี่ ภาคพ่�นปีระเที่ศไที่ย

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• นายกสมาคมส่งเสร่มการปีระชีุมนานาชีาต่ (ไที่ย)

• กรรมการผู่้จัดการ บร่ษัที่ เดสที่่เนชีั�นเซ์อร์ว่สเซ์ส 

(ปีระเที่ศไที่ย) จำกัด
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Mr.	Pasu	Loharchun
Board member

Age: 62

นายพัสุ	โลหารชุน
กรรมการ	ผู้ทรงคุณ์วุฒิิ

อายุ 62 ปี

Educational Background: 

• PhD in Industrial Engineering, Virginia 

Polytechnic Institute and State University, USA

• Master of Industrial Engineering, Virginia 

Polytechnic Institute and State University, USA

• Bachelor of Electrical Engineering, 

Chulalongkorn University

Work Experiences:

• Permanent Secretary, Ministry of Industry

• Director-General of the Department of 

Industrial Promotion, Ministry of Industry

• Deputy Permanent Secretary, Ministry of 

Industry

• Deputy Secretary General, The Board of 

Investment of Thailand

Current Position:

• Member, Office of the Council of State (14th 

Law Committee)

• Chairman of The Board of Directors, 

Thailand Institute of Scientific and 

Technological Research

ประวัติการศึกษา: 

• ปีรญ่ญาเอก วศ่วกรรมศาสตร์ดุษฏิบั่ณ์ฑ์ต่ (วศ่วกรรม 

ศาสตร์อตุสาหการและการวจั่ยการดําเนน่งาน)  จาก 

Virginia Polytechnic Institute and State 

University สหรัฐอเมร่กา

• ปีร่ญญาโที่ ว่ศวกรรมศาสตร์มหาบัณ์ฑ์่ต (วศ่วกรรม 

ศาสตร์อุตสาหการ) จาก Polytechnic Institute of 

New York สหรฐัอเมรก่า

• ปีรญ่ญาตร ่ วศ่วกรรมศาสตร์บัณ์ฑ์ต่ (วศ่วกรรม 

ศาสตร์ไฟิฟ้ิา) จุฬาลงกรณ์์มหาวท่ี่ยาลยั

ประวัติการทำงาน:

• ปีลัดกระที่รวงอุตสาหกรรม

• อธ่บด่กรมส่งเสร่มอุตสาหกรรม

• รองปีลดักระที่รวงอตุสาหกรรม   กระที่รวงอตุสาหกรรม

• รองเลขาธ่การสํานักงานคณ์ะกรรมการส่งเสร่มการ

ลงที่นุ

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• กรรมการ คณ์ะที่่� 14 (กฏิหมายเก่�ยวกบัการพาณ่์ชีย์

และธรุกจ่) สำนกังานคณ์ะกรรมการกฤษฏิก่า

• อนกุรรมการ เก่�ยวกบัการยกระดับคุณ์ภาพและ

ปีระสท่ี่ธภ่าพการให้บรก่ารของภาครัฐ สำนักงาน 

ก.พ.ร.

Mr.	Talun	Theng
Board Member 

Age: 57

นายทาลูน	เท็ง
กรรมการ
อายุ 57 ปี

Educational Background: 

• The Certified in Exhibition Management 

(CEM), Exhibitions and Events Mean 

Business, Thailand

• The Exhibition Management Degree (EMD), 

UFI The Global Association of the Exhibition 

Industry, held in Thailand

• 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

ประวัติการศึกษา: 

• The Certified in Exhibition Management 

(CEM), Exhibitions and Events Mean 

Business, Thailand

• The Exhibition Management Degree (EMD), 

UFI The Global Association of the Exhibition 

Industry, held in Thailand

• 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

ประวัติการทำงาน:

• ผู่้จัดการที่ั�วไปี ฝ่่ายปีฏิ่บัต่การ บร่ษัที่ อ่มแพ็ค เอ็ก

ซ์่บ่ชีั�น แมเนจเม้นที่์ จำกัด (อ่มแพ็ค เม่องที่องธาน่)

• ผู่้อำนวยการฝ่่ายปีฏิ่บัต่การ ไครส์เชี่ร์ชี คอนเวนชีั�น 

เซ์็นเตอร์ ปีระเที่ศน่วซ์่แลนด์

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• นายกสมาคมการแสดงส่นค้า (ไที่ย)

• กรรมการผู่้จัดการ บร่ษัที่ รอยัล พารากอน เอ็น

เตอร์ไพรส์ จำกัด
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Mr.	Thongchai	Sridama
Advisor to the Board  

Age: 72

นายธงชัย	ศรีดามา
ท่่ปรึกษาคณ์ะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 72 ปี

Mr.	Suraphon	Svetasreni
Board Member 

Age: 67

นายสุรพัล	เศวตเศรน่
กรรมการ	ผู้ทรงคุณ์วุฒิิ

อายุ 67 ปี

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:

• Advisor to the Board

• Board of Directors, Suan Sunandha Rajabhat 

University

Educational Background: 

• Master of Public and Private Management, 

National Institute of Development 

Administration 

• Bachelor of Arts (English), Chiang Mai 

University

Work Experiences:

• Governor of the Tourism Authority of Thailand 

• Deputy Governor for Marketing 

Communication and Acting Deputy 

Governor for Policy and Planning

Current Position:

• Advisor to Senior Executive Vice President, 

Thai Beverage PLC

ประวัติการศึกษา: 

• ปีร่ญญาโที่ รัฐปีระศาสนศาสตร์บัณ์ฑ์่ต (น่ด้า) 

• ปีร่ญญาตร่ ว่ศวกรรมศาสตร์บัณ์ฑ์่ต สาขา วศ่วกรรม 

โยธาปีี 2515 (มหาวท่ี่ยาลัย ขอนแก่น)

ประวัติการทำงาน:

• กรมที่างหลวง (เกษ่ยณ์อายุ 1 ตุลาคม 2552)

• ปีระธานกรรมการบร่ษัที่ ไที่ยแลนด์ พร่ว่ลเลจ 

คาร์ด จำกัด

• ปีระธานกรรมการ องค์การบร่หารจัดการก๊าซ์เร่อน

กระจก (องค์การมหาชีน)

• กรรมการผู่ท้ี่รงคุณ์วฒุ ่ การท่ี่องเที่่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย

• กรรมการผู่้ที่รงคุณ์วุฒ่ การก่ฬาแห่งปีระเที่ศไที่ย

• กรรมการผู่้ที่รงคุณ์วุฒ่ องค์การตลาดเพ่�อเกษตรกร

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• ที่่�ปีรึกษาคณ์ะกรรมการส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและ

น่ที่รรศการ

• กรรมการผู่้ที่รงคุณ์วุฒ่สภามหาว่ที่ยาลัยสวนดุส่ต

ประวัติการศึกษา: 

• ปีรญ่ญาโที่  การจดัการภาครฐัและเอกชีนมหาบณั์ฑ์ต่  

สถาบันบัณ์ฑ์่ตพัฒนบร่หารศาสตร์

• ปีรญ่ญาตร ่ศล่ปีศาสตรบัณ์ฑ่์ต (สาขาภาษาอังกฤษ) 

มหาว่ที่ยาลัยเชี่ยงใหม่

ประวัติการทำงาน:

• ผู่ว่้าการการท่ี่องเท่ี่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย

• รองผู่ว่้าการด้านส่�อสารการตลาด และรักษาการรอง

ผู่ว่้าการด้านนโยบาย และแผ่น การท่ี่องเท่ี่�ยวแห่ง

ปีระเที่ศไที่ย

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• ที่่�ปีรึกษากรรมการผู่้อำนวยการใหญ่

 บร่ษัที่ ไที่ยเบฟิเวอเรจ จํากัด (มหาชีน)
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Mr.	Thanin	Pa-Em	
Advisor to the Board 

Age: 64

นายธานินทร์	ผะเอม
ท่่ปรึกษาคณ์ะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 64 ปี

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

ประวัติการศึกษา: 

• ปีร่ญญาโที่ Master of Science in Economics 

จาก University of Lancaster ปีระเที่ศอังกฤษ 

• ปีร่ญญาโที่ รัฐศาสตร์มหาบัณ์ฑ์่ต มหาว่ที่ยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

• ปีรญ่ญาตร ่รฐัศาสตร์บณั์ฑ์ต่ จุฬาลงกรณ์์มหาวท่ี่ยาลยั

ประวัติการทำงาน:

• สมาชี่กสภาขับเคล่�อนการปีฏิ่รูปีปีระเที่ศ (สปีที่.) 

• รองเลขาธก่าร คณ์ะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกจ่ 

และสังคมแห่งชีาต่ 

• ผู่อ้ำนวยการสำนกัพฒันาข่ดความสามารถ ในการ 

แข่งขนัที่างเศรษฐกจ่ สำนกังาน คณ์ะกรรมการ 

พฒันาการเศรษฐกจ่และสังคม แห่งชีาต่ (สศชี.)

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• ผู่้ที่รงคุณ์วุฒ่ที่างว่ชีาการด้านความมั�นคง สำนักงาน 

คณ์ะกรรมการว่จัยแห่งชีาต่

Mr.	Sugree	Sithivanich
Advisor to the Board 

Age: 64

นายศุกรีย์	สิทธิวนิช
ท่่ปรึกษาคณ์ะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 64 ปี

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 Communica-

tions, 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:

• Advisor to the TCEB Board 

ประวัติการศึกษา: 

• ปีร่ญญาโที่ รัฐปีระศาสนศาสตร์มหาบัณ์ฑ์่ต สถาบัน 

บัณ์ฑ์่ตพัฒนบร่หารศาสตร์ 

• ปีรญ่ญาตร ่ เศรษฐศาสตร์บัณ์ฑ่์ต มหาวท่ี่ยาลยั 

ธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

• รองผู่้ว่าการด้านส่�อสารการตลาด การที่่องเที่่�ยว

แห่งปีระเที่ศไที่ย

• ผู่้อำนวยการฝ่่ายโฆษณ์าและปีระชีาสัมพันธ์ การ

ที่่องเที่่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย

• ผู่้อำนวยการกองเผ่ยแพร่โฆษณ์าต่างปีระเที่ศ การ

ที่่องเที่่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• ที่่�ปีรึกษาคณ์ะกรรมการส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและ

น่ที่รรศการ
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Mr.	Pattana	Sittisombat
Advisor to The Board 

Age: 62

นายพััฒินา	สิทธิสมบััติ
ท่่ปรึกษาคณ์ะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 62 ปี

Educational Background: 

• Master of Arts (Social Development 

Administration), National Institute of 

Development Administration

• Bachelor of Laws (LLB), Ramkhamhaeng 

University

Work Experiences:

• Advisor of Chiang Mai Chamber of Commerce 

Board of Directors

• Advisor of Chiang Rai’s Governor (Economics)  

• Honorary President Chiang Mai Chamber of 

Commerce  

• President of Biz Club Chiang Mai / BIZ Club 

Thailand

Current Position:

• Advisor to the TCEB Board 

Mr.	Chiruit	Isarangkun	Na	Ayuthaya
Board	member	and	Secretary

Age: 50

นายจิรุตถ์	อิศรางกูร	ณ์	อยุธยา	
กรรมการและเลขานุการ		และผู้อำานวยการ	สสปน.	

อายุ 50 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

Current Position:

• President, Thailand Convention and 

Exhibition Bureau (Public Organization)

ประวัติการศึกษา: 

• ปีร่ญญาโที่ รัฐปีระศาสนศาสตร์มหาบัณ์ฑ์่ต จาก 

The America University Washington D.C. 

สหรัฐอเมร่กา

• ปีร่ญญาตร่ ศ่ลปีศาสตร์บัณ์ฑ์่ต ภาคว่ชีา

ปีระวัต่ศาสตร์ มหาว่ที่ยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการทำงาน:

• รองผู่้อำนวยการ สายงานบร่หารและ สนับสนุน

กลยุที่ธ์ สำนักงานส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและ

น่ที่รรศการ (องค์การมหาชีน) 

• ผู่อ้ำนวยการฝ่่ายส่งเสรม่ตลาดในปีระเที่ศ สำนักงาน 

ส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ (องค์การ

มหาชีน) 

• ผู่้อำนวยการฝ่่ายบร่หารรัฐก่จว่สาหก่จ สำนักงาน

ส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและ น่ที่รรศการ (องค์การ

มหาชีน) 

• ผู่้จัดการการตลาด ฝ่่ายการปีระชีุมและการท่ี่อง

เที่่�ยวเพ่�อเป็ีนรางวัล สำนักงานส่งเสร่มการจดัปีระชุีม 

และน่ที่รรศการ (องค์การ มหาชีน) 

• เจ้าหน้าที่่�บร่หารการตลาด 5 การที่่องเที่่�ยวแห่ง

ปีระเที่ศไที่ย 

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• ผู่้อำนวยการ สำนักงานส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและ

น่ที่รรศการ (องค์การมหาชีน)

ประวัติการศึกษา: 

• ปีร่ญญาโที่ ศ่ลปีศาสตร์มหาบัณ์ฑ์่ต (พัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณ์ฑ์่ตพัฒนบร่หารศาสตร์ 

• ปีร่ญญาตร่ น่ต่ศาสตร์บัณ์ฑ์่ต มหาว่ที่ยาลัย

รามคำแหง

ประวัติการทำงาน:

• ที่่�ปีรึกษาคณ์ะกรรมการหอการค้าจงัหวดัเชีย่งใหม่ 

• ที่่�ปีรึกษาผู้่ว่าราชีการจังหวัดเช่ียงราย    ด้าน

เศรษฐก่จ 

• ปีระธานก่ตต่มศักด่�หอการค้าจังหวัดเชี่ยงราย

• ปีระธานบ่สคลับจังหวัดเชี่ยงราย/ปีระธานบ่สคลับ

แห่งปีระเที่ศไที่ย

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• ที่่�ปีรึกษาคณ์ะกรรมการส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและ

น่ที่รรศการ
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T C E B ’ S  
B O A R D   M E E T I N G S
IN FISCAL YEAR 2021

Meeting Allowances for Audit Committee Chairman,
Sub-committee Chairman, Audit Committee, and Sub-committee 

Position Fees per Attendance

Audit Committee Chairman

Sub-committee Chairman

8,750 Baht

Audit Committee

Sub-committee

7,000 Baht

Meeting Attendance of TCEB Board of Directors

for the Fiscal Year 2021

Month Time Date
Percent of

Attendances

October 2020 9/2020 10/27/2020 100.00

November 2020 10/2020 11/30/2020 90.90

December 2020 11/2020 12/22/2020 100.00

January 2021

February 2021 1/2021 2/24/2021 100.00

March 2021 2/2021 3/11/2021 100.00

April 2021 Special agenda 4/16/2021 90.90

April 2021 3/2021 4/29/2021 90.90

May 2021 4/2021 5/27/2021 100.00

June 2021 5/2021 6/25/2021 100.00

July 2021 Mobile meeting
6/2021

7/30/2021 100.00

August 2021 Special agenda 8/19/2021 100.00

August 2021 7/2021 8/30/2021 100.00

September 2021 8/2021 9/23/2021 100.00

The meeting allowances for Chairman and Committee for the fiscal year 

2021 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. 2564 (2021).

Meeting Allowances for Chairman and Committee

Position Fees per Attendance

Chairman 17,500 Baht

Committee 14,000 Baht
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ข้ อ มู ล ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร   ส ส ป น . 
ปริะจัำ�ปีงบปริะม�ณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลการเข้าร่วมปีระชีุมคณ์ะกรรมการ สสปีน. ปีระจำปีีงบปีระมาณ์ 2564

เดือน ครั�งท่่ วันท่่
คิดเป็นร้อยละ 

การเข้าร่วมประชุม

ติุลาคม 63 9/2563 10/27/2563 100.00

พฤศจิกายน 63 10/2563 11/30/2563 90.90

ธันวัาคม 63 11/2563 12/22/2563 100.00

มกราคม 64

กุมภาพันธ์ 64 1/2564 2/24/2564 100.00

ม่นาคม 64 2/2564 3/11/2564 100.00

เมษายน 64 วัาระพิเศษ 4/16/2564 90.90

เมษายน 64 3/2564 4/29/2564 90.90

พฤษภาคม 64 4/2564 5/27/2564 100.00

มิถุนายน 64 5/2564 6/25/2564 100.00

กรกฏิาคม 64 6/2564 สัญจร 7/30/2564 100.00

สิงหาคม 64 วัาระพิเศษ 8/19/2564 100.00

สิงหาคม 64 7/2564 8/30/2564 100.00

กันยายน 64 8/2564 9/23/2564 100.00

เบ่�ยปีระชีุมปีระธานกรรมการ และกรรมการ ปีระจำปีีงบปีระมาณ์ 2564 ตามระเบ่ยบ

คณ์ะกรรมการส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแที่นเปี็น

เบ่�ยปีระชีุมปีระธานกรรมการ กรรมการ ที่่�ปีรึกษา คณ์ะกรรมการตรวจสอบ คณ์ะ

อนุกรรมการ พ.ศ. 2564

ค่าติอบัแทนเป็นเบั่�ยประชุมประธานกรรมการ กรรมการ

ตำแหน่ง อัตราครั�งละ

ปีระธานกรรมการ 17,500 บาที่

กรรมการ 14,000 บาที่

ค่าติอบัแทนเป็นเบั่�ยประชุมประธานกรรมการติรวัจสอบั 
ประธานอนุกรรมการ กรรมการติรวัจสอบั อนุกรรมการ 

ตำแหน่ง อัตราครั�งละ

ปีระธานกรรมการตรวจสอบ

ปีระธานอนุกรรมการ

8,750 บาที่

กรรมการตรวจสอบ

อนุกรรมการ

7,000 บาที่
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T C E B ’ S   S U B C O M M I T T E E S

Audit	Committee		/			คณ์ะกรรมการตรวจสอบั

1 นางสาวศุภวรรณ์  ถนอมเก่ยรต่ภูม่ Ms.Supawan  Tanomkieatipume Chairman ปีระธานคณ์ะกรรมการตรวจสอบ

2 นายธงชีัย ศร่ดามา Mr. Thongchai Sridama Audit Committee คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

3 นายณ์พงษ์ ศ่ร่ขันตยกุล Mr. Napong Sirikantayakul Audit Committee คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

4 นางจร่ยา ม่วงแก้ว Mrs. Jariya  Muangkaew Audit Committee คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

5 ผู่้ชี่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ์่ศ์ภาพรรณ์  คููว่เศษแสง Assistant Professor Dr. Nipapan Kuwisetsang Audit Committee คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

Strategic	Planning	and	Risk	Management	Subcommittee		/	คณ์ะอนุกรรมการกลยุทธ์และแผนงานการบัริหารความเส่่ยงและการควบัคุมภายใน

1 นายยุที่ธศักด่� สุภสร Mr. Yuthasak Supasorn Chairman ปีระธานอนุกรรมการ

2 นายธาน่นที่ร์  ผ่ะเอม Mr. Thanin Pa-em Vice Chairman รองปีระธานอนุกรรมการ

3 นายพัฒนา ส่ที่ธ่สมบัต่ Mr. Pattana  Sittisombat  Subcommittee อนุกรรมการ

4 นายสุเมธ สุที่ัศน์ ณ์ อยุธยา Mr. Sumate  Sudasna  Subcommittee อนุกรรมการ

5 นายที่าลูน เที่ง Mr. Talun  Theng  Subcommittee อนุกรรมการ

6 นางสุปีระภา โมฬ่รตานนที่์ Mrs. Suprabha Moleeratanond  Subcommittee อนุกรรมการ

7 นายจ่รุตถ์ อ่ศรางกูร ณ์ อยุธยา Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya  Subcommittee อนุกรรมการ

TCEB	President	Evaluation	Subcommittee			/			คณ์ะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบััติงานผู้อำานวยการ	สสปน.

1 นายสุรพล  เศวตเศรน่ Mr. Suraphon Svetasreni Chairman ปีระธานอนุกรรมการ

2 นายศุกร่ย์  ส่ที่ธ่วน่ชี Mr. Sugree  Sithivanich  Subcommittee อนุกรรมการ

3 ผู่้ชี่วยศาสตราจารย์ โสภาพรรณ์ อมตะเดชีะ Assistant Professor Sopapan Amatadecha  Subcommittee อนุกรรมการ

Administrative	Systems	Development	Subcommittee			/			คณ์ะอนุกรรมการพััฒินาระบับับัริหาร

1 นายพสุ  โลหารชีุน Mr. Pasu Loharjun Chairman ปีระธานอนุกรรมการ

2 นายที่าลูน เที่ง Mr. Talun  Theng  Subcommittee อนุกรรมการ

3 นายสุรพงษ์ เตชีะหรูว่จ่ตร Mr. Surapong Techaruvichit  Subcommittee อนุกรรมการ

4 นายไพส่ฐ แก่นจันที่น์ Mr. Pasit Kaenchan  Subcommittee อนุกรรมการ

5 นายบัญญัต่ กาฬสุวรรณ์ Mr. Banyat Kalasuwan  Subcommittee อนุกรรมการ

6 นางพอใจ พุกกะคุปีต์ Ms. Pojai Pookakupt  Subcommittee อนุกรรมการ

7 นายว่ชี่ต พ่พัที่ธกุศลกุล Mr. Vijit Phiphadkusolkul  Subcommittee อนุกรรมการ

8 นายจ่รุตถ์ อ่ศรางกูร ณ์ อยุธยา Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya  Subcommittee อนุกรรมการ
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ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
Government Coordination on MICE Service Providers Subcommittee

คณ์ะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ	เพัื่อการอำานวยความสะดวกทางด้านการค้า	และบัริการอุตสาหกรรมไมซ์

1 นายธาน่นที่ร์  ผ่ะเอม Mr.Thanin Pa-em Chairman ประธานอนุกรรมการ

2 ผู่้ชี่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชีัย อธ่คมรัตนกุล Assistant Professor Dr. Pongchai Athikomrattanakul  Subcommittee อนุกรรมการ

3 นางอาภาพรรณ์่ แสงมุกดา Mrs. Arpapannee Sangmukda  Subcommittee อนุกรรมการ

4 อธ่บด่กรมการกงสุล หร่อ ผู่้แที่น DIRECTOR-GENERAL OF THE DEPARTMENT OF CONSULAR  AFFAIRS OR 
A REPRESENTATIVE      

 Subcommittee อนุกรรมการ

5 อธ่บด่กรมว่ชีาการเกษตร หร่อ ผู่้แที่น DIRECTOR-GENERAL OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
OR A REPRESENTATIVE

 Subcommittee อนุกรรมการ

6 อธ่บด่กรมการค้าต่างปีระเที่ศ หร่อ ผู่้แที่น DIRECTOR-GENERAL OF THE DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE 
OR A REPRESENTATIVE

 Subcommittee อนุกรรมการ

7 เลขาธ่การคณ์ะกรรมการก่จการกระจายเส่ยง ก่จการ

โที่รที่ัศน์  

และก่จการโที่รคมนาคมแห่งชีาต่ (กสที่ชี.) หร่อ ผู่้แที่น

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

 Subcommittee อนุกรรมการ

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

 Subcommittee อนุกรรมการ

9 เลขาธ่การสํานักงานมาตรฐานผ่ล่ตภัณ์ฑ์์อุตสาหกรรม หร่อ 

ผู่้แที่น

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

 Subcommittee อนุกรรมการ

10 ผู่้อํานวยการที่่าอากาศยานสุวรรณ์ภูม่ หร่อ ผู่้แที่น GENERAL MANAGER OF SUVARNABHUMI AIRPORT 
OR A REPRESENTATIVE   

 Subcommittee อนุกรรมการ

11 ผู่้อํานวยการที่่าอากาศยานดอนเม่อง หร่อ ผู่้แที่น GENERAL MANAGER OF DON MUEANG INTERNATIONAL  AIRPORT OR A 
REPRESENTATIVE

 Subcommittee อนุกรรมการ

12 ผู่้บัญชีาการสํานักงานตรวจคนเข้าเม่อง หร่อ ผู่้แที่น COMMISSIONER OF THE IMMIGRATION BUREAU 
OR A REPRESENTATIVE

 Subcommittee อนุกรรมการ

13 ผู่้บังคับการตรวจคนเข้าเม่อง 2 หร่อ ผู่้แที่น COMMANDER OF IMMIGRATION DIVISION 2 OR A REPRESENTATIVE  Subcommittee อนุกรรมการ

14 ผู่้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจส่นค้า  

ที่่าอากาศยานสุวรรณ์ภูม่ หร่อ ผู่้แที่น                         

DIRECTOR OF SUVARNABHUMI AIRPORT CARGO CLEARANCE  CUSTOMS 
BUREAU OR A REPRESENTATIVE 

 Subcommittee อนุกรรมการ

15 ผู่้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจของผู่้โดยสาร 

ที่่าอากาศยานสุวรรณ์ภูม่ หร่อ ผู่้แที่น

DIRECTOR OF SUVARNABHUMI AIRPORT PASSENGER CONTROL  
CUSTOMS BUREAU OR A REPRESENTATIVE

 Subcommittee อนุกรรมการ

16 อธ่บด่กรมการจัดหางาน หร่อ ผู่้แที่น DIRECTOR-GENERAL OF THE DEPARTMENT OF EMPLOYMENT  
OR A REPRESENTATIVE

 Subcommittee อนุกรรมการ

17 อธ่บด่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หร่อ ผู่้แที่น DIRECTOR-GENERAL OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS OR 
A REPRESENTATIVE

 Subcommittee อนุกรรมการ

18 ผู่้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม ก่ฬา  

และการที่่องเที่่�ยวกรุงเที่พมหานคร หร่อ ผู่้แที่น            

DIRECTOR-GENERAL OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM DEPARTMENT 
OR A REPRESENTATIVE

 Subcommittee อนุกรรมการ

19 อธ่บด่กรมควบคุมโรค หร่อ ผู่้แที่น DIRECTOR-GENERAL OF DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL, MINISTRY 
OF PUBLIC HEALTH OR A REPRESENTATIVE

 Subcommittee อนุกรรมการ
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Mr.	Chiruit	Isarangkun	Na	Ayuthaya
President

นายจิรุตถ์	อิศรางกูร	ณ์	อยุธยา
ผ่้อำานวัยการ

Educational Background: 

• Master Degree in Public Administration,

 The America University, Washington D.C. USA

• Bachelor Degree in Social Sciences, Kasetsart 

University

Current Position:

• President, Thailand Convention and Exhibition 

Bureau (Public Organization)

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: 

• ปีร่ญญาโที่ รัฐปีระศาสนศาสตร์มหาบัณ์ฑ์่ต จาก The 

America University Washington D.C. สหรัฐอเมร่กา

• ปีร่ญญาตร่ ศ่ลปีศาสตร์บัณ์ฑ์่ต ภาคว่ชีาปีระวัต่ศาสตร์ 

มหาว่ที่ยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตำแหน่งหน�าที�ในปัจัจัุบุัน: 

• ผู่้อำนวยการ 

 สำนักงานส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ

 (องค์การมหาชีน)

ประวัติการทำงาน:

• รองผู่้อำนวยการ สายงานบร่หารและสนับสนุนกลยุที่ธ์ สำนักงาน 

ส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ (องค์การมหาชีน) 

• ผู้่อำนวยการฝ่่ายส่งเสร่มตลาดในปีระเที่ศ    สำนักงานส่งเสร่ม 

การจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ (องค์การมหาชีน) 

• ผู้่อำนวยการฝ่่ายบร่หารรัฐก่จว่สาหก่จ    สำนักงานส่งเสร่ม 

การจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ (องค์การมหาชีน) 

• ผู่จ้ดัการการตลาด ฝ่่ายการปีระชุีมและการท่ี่องเที่่�ยวเพ่�อเป็ีนรางวัล 

สำนกังานส่งเสร่มการจดัปีระชุีมและนท่ี่รรศการ (องค์การ มหาชีน) 

• เจ้าหน้าที่่�บรห่ารการตลาด 5 การท่ี่องเที่่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย 

M A N A G E M E N T   T E A M
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ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร

B U S I N E S S   |   ส า ย ง า น ธุ ร กิ จ 

Mrs.	Nichapa	Yoswee
Senior Vice President,  
Business

Previous Positions:
• Director, MICE Capabilities 

Department
• Managing Director,  

Thailand and Vietnam,  
Reed Tradex Co., Ltd.

นางนิชาภา	ยศวีร์
รองผ่้อำานวัยการ สสปน.  
สายงานธุรกิจ

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้อำนวยการ ฝ่่ายพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมไมซ์์
• กรรมการผู่้จัดการปีระเที่ศไที่ย 

และเว่ยดนาม บร่ษัที่ ร่�ด เที่รดเด็กซ์์ 
จำกัด

Ms.	Nooch	Homrossukhon
Director,  
Conventions Department

Previous Positions:
• Director,  

Meetings and Incentives 
Department

นางสาวนุช	หอมรสสุคนธ์
ผ่้อำานวัยการ  
ฝ่่ายส่งเสริมการจัดำประชุมนานาชาติิ

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้อำนวยการ  

ฝ่่ายส่งเสร่มการจัดปีระชีุม 
และการเด่นที่างเพ่�อเปี็นรางวัล 

Mrs.	Harisuda	Boonyawat
Director,  
Mega Events & World Festivals 
Department

Previous Positions:
• Expert,  

Head of Mega Project Unit

นางหริสุดา	บัุญยวัฒิน์
ผ่้อำานวัยการ  
ฝ่่ายพัฒนาการจัดำงานเมกะอ่เวันท์
และเทศกาลนานาชาติิ

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้ชีำนาญการ  

งานพัฒนาการจัดงานเมกะโปีรเจค

Mr.	Amorn	Rassamesangpetch	
Director, 
Meetings and Incentives 
Department 

Previous Positions:
• Director  

Corporate Sales & Marketing, 
Bangkok Air Catering Co.,Ltd.

นายอมร	รัศม่แสงเพัชร
ผ่้อำานวัยการ  
ฝ่่ายส่งเสริมการจัดำประชุมและการ
เดำินทางเพ่�อเป็นรางวััล 

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้อำนวยการ  

ฝ่่ายการขายและการตลาด  
บร่ษัที่ ครัวการบ่นกรุงเที่พ จำกัด

Ms.	Kanokporn	Damrongkul	
Director, 
Exhibition Department

Previous Positions:
• Senior Manager, 

 Exhibition & Event Department

นางสาวกนกพัร	ดำารงกุล
ผ่้อำานวัยการ 
ฝ่่ายอุติสาหกรรม 
การแสดำงสินค้านานาชาติิ 

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้จัดการอาวุโส 

ฝ่่ายอุตสาหกรรมการแสดงส่นค้า
นานาชีาต่ 
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M I C E  C A P A B I L I T Y  A N D  I N N O V A T I O N

ส า ย ง า น พั ฒ น า เ เ ล ะ น วั ต ก ร ร ม

Mrs.	Supawan	Teerarat
Senior Vice President,  
MICE Capability  
and Innovation   

Previous Positions:
• Vice President,  

Strategic and Business 
Development

• Director, Exhibition Department

นางศุภวรรณ์	ต่ระรัตน์
รองผ่้อำานวัยการ สสปน.  
สายงานพัฒนาและนวััติกรรม

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• รองผู่้อำนวยการ  

สายงานกลยุที่ธ์และพัฒนาธุรก่จ
• ผู่้อำนวยการ ฝ่่ายอุตสาหกรรมการ

แสดงส่นค้านานาชีาต่

Jaruwan	Suwannasat,	Ph.D.
Director, 
MICE Intelligence and 
Innovation Department

Previous Positions:
• Director,  

Exhibition & Event Department

ดร.	จารุวรรณ์	สุวรรณ์ศาสน์
ผ่้อำานวัยการ 
ฝ่่าย MICE Intelligence 
และนวััติกรรม

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้อำนวยการ 

ฝ่่ายอุตสาหกรรมการแสดงส่นค้า
นานาชีาต่

Chuta	Tharachai,	Ph.D.
Director,  
Northern Regional Office, 
Thailand Convention 
& Exhibition Bureau

Previous Positions:
• Senior Manager,  

Area-based Special Unit 

ดร.	จุฑา	ธาราไชย	
ผ่้อำานวัยการ 
สำานักส่งเสริมการจัดำประชุม 
และนิทรรศการ ภาคเหนือ

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้จัดการอาวุโส  

ส่วนงานพัฒนาเคร่อข่ายไมซ์์ 

Mr.	Salanroj	Sutaschuto
Director,  
Central & Eastern Regional 
Office, Thailand Convention 
& Exhibition Bureau

Previous Positions:
• Director,  

Domestic MICE Department

นายสราญโรจน์	สุทัศน์ชูโต
ผ่้อำานวัยการ 
สำานักส่งเสริมการจัดำประชุม 
และนิทรรศการ ภาคกลาง 
และภาคติะวัันออก

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้อำนวยการ 

ฝ่่ายส่งเสร่มตลาดในปีระเที่ศ

Mrs.	Orachorn	Wongpan-Ngam	
Director, 
MICE Capabilities Department

Previous Positions:
• Senior Manager,  

MICE Capabilities Department

นางอรชร	ว่องพัรรณ์งาม
ผ่้อำานวัยการ 
ฝ่่ายพัฒนาศักยภาพ
อุติสาหกรรมไมซ์์

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้จัดการอาวุโส 

ฝ่่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกร
รมไมซ์์

Mr.	Chartchai	Debpang	
Director, 
Government and Corporate 
Affairs Department

Previous Positions:
• Expert 

นายชาติชาย	เทพัแปง
ผ่้อำานวัยการ  
ฝ่่ายบัริหารรัฐกิจวัิสาหกิจ 

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้ชีำนาญการ 

Ms.	Suratsa	Thongmee	
Director,  
Northeastern Regional Office, 
Thailand Convention 
& Exhibition Bureau

Previous Positions:
• Senior Manager,  

Area-based Special Unit

นางสาวสุรัชสานุ์	ทองม่
ผ่้อำานวัยการ  
สำานักส่งเสริมการจัดำประชุม 
และนิทรรศการ ภาคติะวัันออก 
เฉี่ยงเหนือ

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้จัดการอาวุโส  

ส่วนงานพัฒนาเคร่อข่ายไมซ์์ 

Mr.	Pattanachai	Singhavara	
Director,  
Western & Southern Regional 
Office, Thailand Convention  
& Exhibition Bureau

Previous Positions:
• Senior Manager,  

Area-based Special Unit

นายพััฒินชัย	สิงหะวาระ
ผ่้อำานวัยการ 
สำานักส่งเสริมการจัดำประชุม 
และนิทรรศการ ภาคติะวัันติก 
และภาคใติ้ 

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้จัดการอาวุโส  

ส่วนงานพัฒนาเคร่อข่ายไมซ์์ 
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A D M I N I S T R A T I O N   |   ส า ย ง า น บ ริ ห า ร

Ms.	Vichaya	Soonthornsaratoon
Senior Vice President, 
Administration   

Previous Positions:
• Vice President,  

Administration Director, 
Convention Department

นางสาววิชญา	สุนทรศารทูล
รองผ่้อำานวัยการ สสปน. 
สายงานบัริหาร

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้ชี่วยผู่้อำนวยการ 

สายงานบร่หาร
• ผู่้อำนวยการ
 ฝ่่ายส่งเสร่มการจัดปีระชีุม
 นานาชีาต่

Ms.	Jittanun	Techasarin
Director,  
Administration Department

Previous Positions:
• Senior Manager,  

Convention Department

นางสาวจิตนันท์	เตชะศรินทร์
ผ่้อำานวัยการ 
ฝ่่ายบัริหาร

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้จัดการอาวุโส 
 ฝ่่ายส่งเสร่มการจัดปีระชีุม
 นานาชีาต่

Ms.	Parichat	Svetasreni
Director, 
Corporate Image and 
Communication Department

Previous Positions:
• Director,  

Corporate Communication 
Department 

นางสาวปาริฉััตร	เศวตเศรน่	
ผ่้อำานวัยการ  
ฝ่่ายภาพลักษณ์์และสื�อสารองค์กร

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้อำนวยการ  

ฝ่่ายส่�อสารองค์กร

Mr.	Puripan	Bunnag	
Director, 
Executives and Legal Affairs 
Department

Previous Positions:
• Director, 

TCEB President’s Office 
Department 

นายภูริพัันธ์	บัุนนาค
ผ่้อำานวัยการ 
ฝ่่ายอำานวัยการ 

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้อำนวยการ  

ฝ่่ายสำนักงานผู่้อำนวยการ 

Ms.	Jutharat	Vorrarith	
Director, Accounting 
& Finance Department

Previous Positions:
• Senior Manager,  

Accounting & Finance 
Department

นางสาวจุฑารัตน์	วรฤทธิ�
ผ่้อำานวัยการ 
ฝ่่ายบััญช่และการเงิน 

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้จัดการอาวุโส 

ฝ่่ายบัญชี่และการเง่น  

Duangdej	Yuaikwarmdee,	Ph.D.	
Director, 
Corporate Strategy Development 
Department

Previous Positions:
• Director,  

Marketing Strategy Department

ดร.	ดวงเด็ด	ย้วยความด่
ผ่้อำานวัยการ  
ฝ่่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร

ตำแหน่งก่อนหน�า:
• ผู่้อำนวยการ  

ฝ่่ายการตลาด
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R E P O R T I N G   T O   T H E   A U D I T   C O M M I T T E E

ข้� น ต ร ง ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

R E P O R T I N G   T O   T C E B   P R E  S I D E N T

ข้� น ต ร ง ต่ อ ผู้ อำ า น ว ย ก า ร   ส ส ป น.

Mr.	Chatri	Thongnak
Director,  
Internal Audit Department    

Previous Positions:

• Senior Manager,  

Law and Good Governance 

Section

นายชาตรี	ทองนาค
ผ่้อำานวัยการ 
ฝ่่ายติรวัจสอบัภายใน

ตำแหน่งก่อนหน้า:

• ผู่้จัดการอาวุโส  

ส่วนงานกฎหมายและธรรมาภ่บาล 

Mrs.	Sarita	Chintakanond
Expert    

Previous Positions:

• Director, 

Information Technology 

Department

นางสริตา	จินตกานนท์
ผ่้ชำานาญการ 

ตำแหน่งก่อนหน�า:

• ผู่้อำนวยการ  

ฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
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O V E R S E A S   R E P R E S E N T A T I V E S
ผู้ เ เ ท น ป ระ จำ า ภู มิ ภ า ค ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

Kumi Ikeda
Business Event Solutions 

& Travel Co., Ltd

Japan

(For Meeting & Incentive Industry)

Stella Tsitsipatis
Development Counsellors 

International Ltd. (DCI)

North America

(For Meeting & Incentive and 

Convention Industry)

Nitin Sachdeva
Venture Marketing F.Z.E

India

(For Meeting & Incentive Industry)

(For Convention Industry)

*By Job/ Project

Melvyn Yap 
Thread Asia (S) Pte. Ltd.

Singapore

(For Meeting & Incentive Industry)

Margaret Mann 
Hills Balfour Ltd.

Europe & United Kingdom

(For Meeting & Incentive Industry)

Europe 

(For Convention Industry)

Eric Zhu
Arch Marketing Limited

China

(For Meeting & Incentive Industry)

Mark Cochrane
Business Strategies Group Ltd.

Asia 

(For Convention Industry)

China, Hong Kong, Macau, Taiwan

(For Exhibition Industry)

Nicole Tingey

Clockwise Consulting PTY Ltd.

Australia

(For Meeting & Incentive Industry)

(For Convention Industry)

*By Job/ Project

Evan Li
Business Strategies Group Ltd.

China, Hong Kong, Macau, Taiwan 

(For Exhibition Industry)

Bjoern Kempe 
Expos Asia Pte Ltd. 

Germany, United Kingdom, France 

and Italy

(For Exhibition Industry) 

* By Job / Project
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TCEB’S
PERFORMANCE
การดำาเนินงาน
ของ	สสปน.
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บัทวัิเคราะห์การใช้จ่ายงบัประมาณ์
ผลการปฏิิบััติิงานของ สสปน.
รายงานของผ่้สอบับััญช่ และงบัการเงิน
รายงานผลการดำำาเนินงานประจำาปีของคณ์ะกรรมการติรวัจสอบั

BUDGET EXPANDITURE ANALYSIS

REPORT OF TCEB’S OPERATION

AUDITOR’S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS

REPORT OF THE OPERATIONS OF THE TCEB AUDIT COMMITTEE
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B U D G E T   E X P E N D I T U R E   A N A L Y S I S

The budget allocation to TCEB in fiscal year 2021 was THB 786.55 million. The Board of Directors of TCEB approved the operational plan and the budget 

expenditure plan for fiscal year 2021 during the 8th/2020 board meeting on 28 September 2020. During the fiscal year, TCEB disbursed THB 712.97 million, 

90.64% of the total, for commitments and subsidies. A further THB 18.94 million, 2.41% of the total, was committed for spending during the fiscal year, leaving 

the budget balance of THB 54.64 million, 6.95% of the total allocation. Due mainly to the coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic, the prohibition of travel 

and MICE event & mega event organisation enforced under the government’s emergency decree, and TCEB’s implementation of budget measures to lessen 

adverse effects of the COVID-19 situation, TCEB’s operational performances did not achieve the set budget expenditure plan. The table below shows the 

budget expenditure plan and the expenditure classified according to the programmes.

Programmes

Unit: Million Baht

Budget

expenditure plan
Disbursements Commitments

Subsidies 

and other 

expenses

Projects 

in the 

process of 

procurement

Balance

1. Programme on public sector personnel 148.85 148.84 - 0.01 - -

2. Fundamental programme 47.55 33.53 8.47 1.05 0.23 4.27

3. Strategic programme 478.96 192.29 128.17 111.51 13.17 33.82

4. Integrated programme on generation of revenues from tourism 79.62 10.09 19.26 39.25 0.57 10.45

5. Integrated programme on EEC 24.07 3.35 10.59 4.15 0.11 5.87

6.Integrated programme on regional area development 7.50 0.72 1.47 0.22 4.86 0.23

Total 786.55 388.82 167.96 156.19 18.94 54.64

Unit: Million Baht

1. Programme on public sector personnel

The programme on public sector personnel is the 

compensation for personnel management in the 

public sector including salaries, allowances and 

provident fund, etc.

The disbursements, commitments and others in 

fiscal year 2021 were THB 148.85 million, 100% of 

the budget for the programme on public sector 

personnel. 

2. Fundamental programme

The fundamental programme outlines the 

implementation of duties and responsibilities 

indicated in the organisation establishment 

law. TCEB’s expenditure for the fundamental 

programme includes office rent, cost of utilities, 

equipment rent and system maintenance fees. If 

the organisation ceases operations, damages will 

occur.

The disbursements, commitments and others in 

fiscal year 2021 were THB 43.28 million, 91.02% of 

the budget for the fundamental programme. 

3. 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 being promoted or highlighted 

during that time. For example, projects operated by 
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บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ

สำนักงานฯ ได้รับงบปีระมาณ์แผ่่นด่นปีระจำปีี พ.ศ. 2564 จำนวน 786.55 ล้านบาที่ ซ์ึ�งคณ์ะกรรมการส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ ม่มต่อนุมัต่แผ่นปีฏิ่บัต่งานและแผ่นการ

ใชี้จ่ายเง่นงบปีระมาณ์ปีระจำปีี พ.ศ. 2564 ในการปีระชีุมคณ์ะกรรมการครั�งที่่� 8/2563  เม่�อวันที่่� 28 กันยายน 2563  ผ่ลการใชี้จ่ายเง่นงบปีระมาณ์ ม่รายละเอ่ยดตามตารางข้างต้น 

ค่อ งบปีระมาณ์ม่การเบ่กจ่าย ผู่กพันสัญญา และเง่นสนับสนุนและอ่�นๆ แล้วในระหว่างปีีงบปีระมาณ์จำนวน 712.97 ล้านบาที่ (ร้อยละ 90.64) รวมที่ั�งม่โครงการอยู่ระหว่างผู่กพัน

สัญญาจำนวน 18.94 ล้านบาที่ (ร้อยละ 2.41) คงเหล่องบปีระมาณ์ปีระจำปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 54.64 ล้านบาที่ (ร้อยละ 6.95)  ที่ั�งน่� เน่�องจากเก่ดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ที่ั�วโลก รัฐบาลปีระกาศใชี้พระราชีกำหนดการบร่หารราชีการในสถานการณ์์ฉุกเฉ่น (พ.ร.ก. ฉุกเฉ่น) ให้งดเว้นการเด่นที่าง การจัดปีระชีุม สัมมนา งานแสดงส่นค้า

และงานเมกะอ่เวนที่์ อ่กที่ั�งให้ดำเน่นการตามมาตรการด้านงบปีระมาณ์เพ่�อบรรเที่าผ่ลกระที่บจากสถานการณ์์ COVID-19 ที่ําให้ไม่สามารถดําเน่นการได้ตามแผ่นงานที่่�กําหนด โดย

เปีร่ยบเที่่ยบกับแผ่นงานและผ่ลการใชี้จ่ายงบปีระมาณ์ จำแนกตามแผ่นงานดังต่อไปีน่�

แผู้นงาน
แผู้นการใช��จั่าย

งบุประมาณ
เบุิกจั่าย

ผูู้กพันสีัญญา

(ตั�งเบุิก)

เงินสีนับุสีนุน

และอื�นๆ

โครงการ

อยู่ระหว่าง

ผูู้กพันสีัญญา

คงเหลือ

1. แผู้นงานบุุคลากร 148.85 148.84 - 0.01 - -

2. แผู้นงานพื�นฐาน 47.55 33.53 8.47 1.05 0.23 4.27

3. แผู้นงานยุทธศาสีตร์ 478.96 192.29 128.17 111.51 13.17 33.82

4. แผู้นงานบุูรณาการ สีร�างรายได�จัากการท่องเที�ยว 79.62 10.09 19.26 39.25 0.57 10.45

5. แผู้นงานบุูรณาการเขตพิเศษภาคตะวันออก 24.07 3.35 10.59 4.15 0.11 5.87

6. แผู้นงานแผู้นบุูรณาการพัฒนาพื�นที�ระดับุภาค 7.50 0.72 1.47 0.22 4.86 0.23

รวม 786.55 388.82 167.96 156.19 18.94 54.64

หน่วัย: ล้านบัาท

1. แผู้นงานบุุคลากร

แผ่นงานบุคลากร เปี็นรายจ่ายที่่�กำหนดให้จ่ายเพ่�อการ

บร่หารงานบุคลากรภาครัฐ เชี่น เง่นเด่อน ผ่ลปีระโยชีน์

ตอบแที่นอ่�น และกองทีุ่นสำรองเล่�ยงชี่พ เปี็นต้น

การใช้ีจ่ายเงน่งบปีระมาณ์ที่่�เบก่จ่าย ผ่กูพนัสญัญา และเงน่

อ่�นๆ ในปีีงบปีระมาณ์ รวมจำนวน 148.85 ล้านบาที่ คด่เป็ีน

ร้อยละ 100 ของงบปีระมาณ์สำหรบัแผ่นงานบุคลากร

2. แผู้นงานพื�นฐาน

แผ่นงานพ่�นฐาน เป็ีนแผ่นงานท่ี่�ดำเนน่งานตามหน้าท่ี่�ความ

รบัผ่่ดชีอบเป็ีนปีระจำตามกฎหมายจัดตั�งของหน่วยงาน ที่ั�งน่�

ในส่วนของสำนักงานฯ  จะเป็ีนค่าบร่หารจัดการสำนักงาน 

เชี่น ค่าเชี่าอาคารสำนักงาน ค่าสาธารณ์ูปีโภค ค่าเชี่า

อปุีกรณ์์ และค่าซ่์อมแซ์มบำรงุรกัษาระบบ เป็ีนต้น ซ์ึ�งหาก

หยดุดำเนน่การจะก่อให้เกด่ความเส่ยหาย

การใช้ีจ่ายเงน่งบปีระมาณ์ที่่�เบก่จ่าย ผ่กูพนัสญัญา และเงน่

อ่�นๆ ในปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 43.28 ล้านบาที่ 

คด่เป็ีนร้อยละ 91.02 ของงบปีระมาณ์สำหรบัแผ่นงาน

3. แผู้นงานยทุธศาสีตร์

แผ่นงานยุที่ธศาสตร์ เปี็นแผ่นงานที่่�ดำเน่นการตามหน้าที่่� 

ความรับผ่่ดชีอบที่่�ได้รับมอบหมายในเชี่งนโยบาย และม่ 

ความสอดคล้องตามยุที่ธศาสตร์ชีาต่ที่่�ต้องการผ่ลักดัน 

หร่อเห็นความสำคัญในชี่วงระยะเวลาหนึ�ง ได้แก่ โครงการ

ต่างๆ ของสำนักงานฯ ที่่�ดำเน่นงานเพ่�อให้บรรลุเปี้าหมาย

ของแผ่นยุที่ธศาสตร์ชีาต่ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน ในปีระเด็นแผ่นแม่บที่ภายใต้ยุที่ธศาสตร์ชีาต่

ด้านการที่่องเที่่�ยว การที่่องเที่่�ยวเชี่งธุรก่จ (MICE)
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TCEB have achieved the objective of the national 

strategy on competitiveness enhancement, which 

is in line with the master plan of the national 

strategy on tourism and MICE travel.

The disbursements, commitments and subsidies in 

fiscal year 2021 were THB 445.14 million, 92.94% 

of the budget for the strategic programme. Most 

of the operational performances, which related 

to event organisation or promotion of domestic 

and international MICE event organisation, did 

not achieve their set goal. This was due largely 

to the prohibition of travel and organisation of 

MICE events and mega events enforced under the 

government’s emergency decree during the spread 

of the coronavirus 2019 (COVID-19). Moreover, 

TCEB was required to implement budget measures 

to lessen adverse effects of the COVID-19 situation. 

All of these factors caused the operational 

performances not to achieve the set goal.

4. Integrated programme on generation of 

revenues from tourism

The integrated programme on generation of 

revenues from tourism is the collaborative 

integration with other public agencies for promotion 

of MICE travel in response to the government’s 

plan for developing and boosting the country’s 

economy and competitiveness to distribute tourism 

and wealth to communities, as well as sustainable 

development of the tourism industry to become 

an efficient tool in constantly motivating the local 

economy and reducing inequality in Thai society.

The disbursements, commitments and subsidies in 

fiscal year 2021 were THB 69.17 million, 86.88% 

of the budget for the integrated programme 

on generation of revenues from tourism. The 

operational performances did not achieve their 

set goal. This was because 50 percent of the 

budget was allocated to TCEB as the first budget 

allocation, resulting in adjustments to the period 

of time for procurement. Moreover, the spread of 

COVID-19 has become intense, which caused the 

postponement of event organisation or adoption 

of other methods for event organisation.

5. Integrated programme on the Eastern Economic 

Corridor (EEC) Special Development Zone

The integrated programme on the Eastern Economic 

Corridor (EEC) Special Development Zone covers 

tourism promotion in the EEC area by bringing in  

iconic world events and aviation industry events 

to attract numerous quality travellers to visit the 

EEC area.

The disbursements, commitments and others in 

fiscal year 2021 were THB 18.20 million, 75.61% 

of the budget for the integrated programme 

on the Eastern Economic Corridor (EEC) Special 

Development Zone. The budget expenditure was 

lower than the allocated budget. However, TCEB 

was able to achieve its set goal by stressing an 

online-based operational approach suitable for 

the COVID-19 situation. This approach helped save 

budget for operations.

6. Integrated programme on regional area 

development

The integrated programme on regional area 

development outlines MICE industry promotion at 

the regional level with the objectives of creating 

business opportunities and boosting capabilities 

and competitiveness of every region through 

enhancing knowledge and potential among local 

personnel within the regions. The plan acts as 

a mechanism for driving and strengthening the 

country’s economy, society, public health, culture, 

natural resources and environment to give a solid 

foundation and adding value to the country. 

In fiscal year 2021, TCEB furthered its project of 

developing creative industry and local products for 

World Tea and Coffee Expo in the northern region.

The disbursements, commitments and others in 

fiscal year 2021 were THB 7.27 million, 96.93% 

of the budget for the integrated programme on 

regional area development. The budget balance 

was committed as the overlapping budget of fiscal 

year 2021.
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การใชี้จ่ายเง่นงบปีระมาณ์ที่่�เบ่กจ่าย ผู่กพันสัญญา และ 

เง่นสนับสนุนในปีีงบปีระมาณ์ รวมจำนวน 445.14 ล้าน

บาที่ ค่ดเปี็นร้อยละ 92.94 ของงบปีระมาณ์สำหรับ 

แผ่นงานยุที่ธศาสตร์ โดยผ่ลการปีฏิ่บัต่งานไม่ได้ตามเปี้า

หมายที่่�กำหนด เน่�องจากงานส่วนใหญ่เปี็นการจัดงานหร่อ

ส่งเสร่มสนับสนุนการจัดงานทัี่�งในและต่างปีระเที่ศ   เม่�อ

เก่ดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) รัฐบาล

ได้ปีระกาศใชี้ พ.ร.ก.  ฉุกเฉ่น  ให้งดเว้นการเด่นที่าง การ

จัดปีระชีุม สัมมนา งานแสดงส่นค้า  และงานเมกะอ่เว้นที่์ 

อ่กที่ั�งให้ดำเน่นการตามมาตรการด้านงบปีระมาณ์เพ่�อ

บรรเที่าผ่ลกระที่บจากสถานการณ์์ COVID-19 ที่ําให้ไม่ 

สามารถดําเน่นงานได้ตามแผ่นงานที่่�กําหนด 

4. แผู้นงานบุรูณาการสีร�างรายได�จัากการท่องเที�ยว

แผ่นงานบูรณ์าการสร้างรายได้จากการที่่องเที่่�ยว เปี็นการ 

บรูณ์าการส่งเสร่มการท่ี่องเที่่�ยวเชีง่ธรุก่จร่วมกนักบัหน่วยงาน 

กระที่รวงอ่�น เพ่�อดำเน่นงานสำคัญของรัฐบาล ค่อ การ

พัฒนาเศรษฐก่จและความสามารถในการแข่งขันของ

ไที่ยให้บรรลุผ่ลสำเร็จ  เพ่�อกระจายการท่ี่องเที่่�ยวใน

ม่ต่พ่�นที่่�และรายได้สู่ ชุีมชีน   ตลอดจนการพัฒนาการ 

ท่ี่องเที่่�ยวที่ั�งระบบอย่างยั�งยน่  โดยการพฒันาให้อตุสาหกรรม

การที่่องเที่่�ยวเปี็นเคร่�องม่อในการชี่วยกระตุ้นเศรษฐก่จให้

ถึงชุีมชีนท้ี่องถ่�นอย่างต่อเน่�อง  และลดความเหล่�อมล�ำของ

สังคมไที่ย

การใช้ีจ่ายเงน่งบปีระมาณ์ที่่�เบก่จ่าย   ผ่กูพนัสญัญา   และเง่น

สนบัสนุนในปีีงบปีระมาณ์ รวมจำนวน 69.17 ล้านบาที่ 

คด่เป็ีนร้อยละ 86.88 ของงบปีระมาณ์สำหรับแผ่นงาน 

บรูณ์าการสร้างรายได้จากการท่ี่องเที่่�ยวและบรก่าร โดยผ่ล

การปีฏิ่บัต่งานของก่จกรรมไม่สามารถดำเน่นการได้ตาม 

เป้ีาหมายท่ี่�กำหนด เน่�องจากได้รบัการจดัสรรเงน่งวดแรก 

ร้อยละ  50   ที่ำให้ต้องใช้ีเวลาในการปีรับระยะเวลาในงาน 

ที่่�ต้องจัดซ์่�อจัดจ้าง  อ่กที่ั�งโรคระบาดไวรัสโคโรนาหร่อ 

COVID-19 มก่ารระบาด และที่วค่วามรนุแรงขึ�น ที่ำให้การ

จดังานต่างๆ ต้องเล่�อนการจดังานหรอ่ปีรับวธ่ก่ารดำเนน่งาน 

5. แผู้นงานแผู้นบูุรณาการเขตพเิศษภาคตะวนัออก

แผ่นงานแผ่นบูรณ์าการเขตพ่เศษภาคตะวันออก เปี็นการ

ส่งเสรม่การท่ี่องเที่่�ยวในพ่�นที่่� EEC โดยการดึงงานแสดงส่นค้า 

World Iconic ระดบัโลก และ ดงึงานอุตสาหกรรมการบน่ 

เพ่�อเพ่�มจำนวนนกัเดน่ที่างท่ี่องเที่่�ยวเชีง่คุณ์ภาพให้ไปีเยอ่น 

ในพ่�นที่่� EEC

การใชี้จ่ายเง่นงบปีระมาณ์ที่่�เบ่กจ่าย ผู่กพันสัญญา และ

เง่นอ่�นๆ  ในปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 18.20 

ล้านบาที่ ค่ดเปี็นร้อยละ 75.61 ของงบปีระมาณ์สำหรับ

แผ่นงานแผ่นบูรณ์าการเขตพ่เศษภาคตะวันออก ซ์ึ�งม่ผ่ล

การใชี้จ่ายงบปีระมาณ์ต�ำกว่างบปีระมาณ์ที่่�ได้รับจัดสรร  

อย่างไรก็ตาม   สำนักงานสามารถดำเน่นงานได้ตามเปี้า

หมายโดยปีรับเปีล่�ยนว่ธ่การดำเน่นงานเปี็นแบบออนไลน์

เพ่�อให้เหมาะสมกับสถานการณ์์อันเน่�องมาจากโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา หร่อ COVID-19 จึงที่ำให้สามารถปีระหยัด 

งบปีระมาณ์ในการดำเน่นงาน

6. แผู้นงานแผู้นบูุรณาการพฒันาพื�นที�ระดบัุภาค

แผ่นงานแผ่นบูรณ์าการพัฒนาพ่�นที่่�ระดับภาค  เป็ีนแผ่นงาน

ที่่�ส่งเสร่มให้เก่ดการขับเคล่�อนเชี่งพ่�นที่่�ในระดับภาค สร้าง

โอกาสที่างเศรษฐก่จ เพ่�มข่ดความสามารถในการแข่งขัน

ให้กระจายที่ั�วภูม่ภาค โดยเสร่มสร้างองค์ความรู้และเพ่�ม 

ศกัยภาพให้แก่ปีระชีาชีนในที่กุพ่�นที่่�  เป็ีนกลไกในการขบัเคล่�อน 

และสร้างความเข้มแขง็ให้กบัปีระเที่ศในด้านเศรษฐกจ่ สงัคม 

สาธารณ์สุข วฒันธรรมและที่รพัยากรธรรมชีาตแ่ละส่�งแวดล้อม 

เพ่�อเป็ีนรากฐานที่่�มั�นคง และสร้างมูลค่าเพ่�มให้แก่ปีระเที่ศ 

ที่ั�งน่� ในปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 สสปีน. ม่โครงการ

พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และส่นค้าชีุมชีน: 

World Tea and Coffee Expo ในภาคเหน่อ

การใชี้จ่ายเง่นงบปีระมาณ์ที่่�เบ่กจ่าย ผู่กพันสัญญา และ

เง่นอ่�นๆ ในปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 7.27 

ล้านบาที่ ค่ดเปี็นร้อยละ 96.93 ของงบปีระมาณ์สำหรับ

แผ่นงานบูรณ์าการพัฒนาพ่�นที่่�ระดับภาค ส่วนที่่�เหล่ออยู่

ระหว่างการใชี้งบเหล่�อมปีี 2564
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R E P O R T   O F   T C E B ’ S   O P E R A T I O N

In fiscal year 2021, TCEB undertook its tasks 

in line with the strategies of the three-year 

operational plan (2020 – 2022). In response to 

TCEB’s operational framework for medium-term 

recovery of the Thai MICE industry from the 

spread of coronavirus 2019 (COVID-19) and the 

government’s related policies, the strategies were 

revised in fiscal year 2021 to be in accordance 

with the current situation. The revised strategies 

outlined significant operations as follows:

1) Win bids to host international conventions for 

driving Thailand as an international convention 

hub, which is in line with the master plan devised 

under the national strategy on MICE travel.

2) Promote the image of Thailand’s MICE industry 

through publicity at international level, which 

emphasises safe MICE event organisation, safety 

and hygiene standards, as well as friendly Thai 

hospitality. For domestic MICE events, promote 

MICE event organisation within the country 

extensively and constantly.

3) Develop a network of marketing representatives 

and alliances, regarded as the major driving force for 

marketing, winning bids and creating new events.

4) Make maximum use of existing innovative 

products and services, such as MICE One Stop Service 

Center and MICE Lane, as well as developing more 

practical standards of operational programmes 

and mobile applications.

5) Upskill and reskill MICE personnel regarding new 

technologies for operations. Skill improvement 

must be in line with their responsibilities or roles, 

and suitable for changing situations.
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ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง   ส ส ป น.

ในปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 สสปีน. ม่แนวที่างการดำเนน่งาน 

ตามยทุี่ธศาสตร์ของแผ่นปีฏิบ่ตัร่าชีการระยะ 3 ปีี (พ.ศ. 

2563  -  2565)  ซ์ึ�งได้ม่การปีรับปีรุงกลยุที่ธ์การดำเน่นงาน 

ในปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์์

ปีัจจุบันตามแนวที่างของกรอบการดำเน่นงาน เพ่�อฟิ้�นฟิู

อุตสาหกรรมไมซ์์ระยะกลางจากการระบาดของโรคไวรัส

โคโรนา (COVID-19) ของ สสปีน. และนโยบายสำคัญ

ของภาครัฐที่่�เก่�ยวข้อง โดยกำหนดเปี็นจุดเน้นสำหรับการ

ดำเน่นงานที่่�สำคัญ ได้แก่

1) ดงึงานปีระชีมุนานาชีาต ่ เพ่�อขบัเคล่�อนการเป็ีนศนูย์กลาง 

การปีระชีุมนานาชีาต่ของไที่ย   ตามแผ่นแม่บที่ภายใต้

ยุที่ธศาสตร์ชีาต่ ปีระเด็นที่่องเที่่�ยวเชี่งธุรก่จ

2) ส่งเสร่มภาพลักษณ์์ของอุตสาหกรรมไมซ์์ไที่ยผ่่านการ

โฆษณ์าปีระชีาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์์ในระดับนานาชีาต่ 

โดยเน้นเร่�องการจัดงานอย่างปีลอดภัย พร้อมส่งเสร่มด้าน

มาตรฐานและความปีลอดภัย (Safety & Hygiene) รวม

ถึงเอกลักษณ์์ความเปี็นไที่ย (Thai Hospitality) และ

สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์์ในปีระเที่ศ เน้นกระตุ้นให้เก่ดการ

จดักจ่กรรมไมซ์์ในปีระเที่ศอย่างกว้างขวางและเป็ีนรปูีธรรม

3) พัฒนาเครอ่ข่ายตวัแที่นการตลาดและพนัธมต่ร เพ่�อเป็ีน

กำลังสำคญัในการที่ำการตลาด ดึงงาน และสร้างงานต่างๆ

 

4) ต่อยอดนวตักรรมสน่ค้าและการบรก่ารต่างๆ ที่่�ได้พฒันา 

ไว้แล้วให้ม่การใช้ีปีระโยชีน์อย่างเตม็ที่่� เช่ีน การยกระดบั 

ศูนย์ปีระสานงานเพ่�ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรม

ไมซ์์ (MICE One Stop Service) MICE Lane ผ่ลักดัน

การใชี้มาตรฐาน แนวปีฏิ่บัต่ โปีรแกรม หร่อแอปีพล่เคชีั�น

ต่างๆ ที่่�ม่อยู่ เพ่�อนำไปีสู่การใชี้งานจร่ง

5) พัฒนาบุคลากร ที่ั�งการส่งเสร่มและพัฒนาเพ่�อยก

ระดับที่ักษะเด่มให้ด่ขึ�น (Up-Skill) การสร้างที่ักษะใหม่ 

(Re-Skill) และการเร่ยนรู้เที่คโนโลย่ใหม่ๆ เพ่�อนำมา

ปีระยุกต์ใชี้กับการที่ำงาน (New Skill) ให้สอดคล้องกับ

ภารก่จ หร่อ บที่บาที่ที่่�เปีล่�ยนไปีตามสถานการณ์์
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1. PERFORMANCES   OF   THE 
OPERATIONAL PLAN FOR FISCAL 
YEAR 2021 ACCORDING TO THE 
STRATEGIES CAN BE SUMMARISED 
AS FOLLOWS:

In fiscal year 2021, TCEB carried out its duties to 
drive the country’s economy through promotion 
of MICE event organisation within the country 
and support for winning bids to host new MICE 
events. The significant details are as follows:

1. TCEB provided support or subsidies for 
organisation of 53 MICE events in Thailand, 
which can be categorised into:

• Support for event organisation and 
participation in IT&CMA and CTW Asia-Pacific 
2021 (hybrid event), which is expected to 
attract 69 events to be organised in Thailand

• Support for organisation of 28 international 
conferences held in Thailand, which are:

- Techsauce Global Summit 2020 - Special 
Edition

- The 46th International Congress on Science, 
Technology and Technology-based 
Innovation (STT46)

- Asia-Pacific AIDS & Co-infections Conference 
(APACC)

- The 4th International Conference on Nation- 
Building: “Nation-Building in the Pandemic 
New Normal” 

- Last Mile ASEAN Conference & Expo 2020
- ISSA-Global Biorisk Symposium - ASEAN
- The 20th Asia-Oceania Congress on Medical 

Physics (AOCMP), The 18th South-East Asia 
Congress of Medical Physics (SEACOMP), 
The 120th Scientific Meeting of Japan Society 
of Medical Physics (JSMP), The 12th Annual 
Meeting of Thai Medical Physicist Society 
(TMPS)

- The 4th Asia Pacific AKI CRRT (Acute Kidney 
Injury & Continuous Renal Replacement 
Therapy) Bangkok

- Joint International Tropical Medicine 
Meeting 2020 (JITMM Virtual 2020)

- The Third Asian Horticulture Congress 
(AHC 2020)

- The 23rd Bangkok International Symposium 
on HIV Medicine 2021

- The 30th Asian Pacific for The Study of 
Liver (APASL) 2021

- The 38th International Conference of the 
Microscopy Society of Thailand

- The 7th Internat ional Conference on 
Engineering, Applied Sciences and 
Technology (ICEAST 2021)

- Asia Fitness Conference 2021: Online
- Asia-Pacific AIDS & Co-infections Conference 

(APACC) 2021
- The 17th CDIO (Conceive – Design – Implement 

– Operate) International Conference (CDIO 
2021)

- Materials Thailand: AMF-AMEC2021 (The 
12th Asian Meeting on Ferroelectricity & 
The 12th Asian Meeting on Electroceramics)

- The Tenth International Conference 

on Advancement of Development 
Administration 2021—Social Sciences and 
Interdisciplinary Studies (The 10th ICADA 
2021—SSIS)

- The Joint Conference of the 59th 
Annual Meeting of the Association for 
Computational Linguistics and the 11th 
International Joint Conference on Natural 
Language Processing (ACL-IJCNLP 2021)

- International Conference on Sustainable 
Aquaculture

- The 16th As ian Associat ion for Sport 
Management Conference (The 16th AASM 
Conference 2021)

- The 19th Asian-Pacific Congress of Nephrology
- The 13th Asia Pacific Conference on 

Tobacco or Health (APACT 2021)
- The 23rd Thailand-Japan Conference on 

Discrete and Computational Geometry, 
Graphs, and Games (TJCDCG3 2020)

- Mahidol  Internat ional  Endodont ics 
Symposium (MIES) 2021

- The 5th International Conference on 
Nation Building: Innovative Strategies for 
Crisis Recovery and Nation-Building

- The 21st Zonta International District 17 
Conference

• Upgrading and providing support for 24 
existing trade shows, which are:

- Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 
2020

- Horti Asia 2021
- Agritechnica ASIA 2021
- INTERMACH 2021
- SUBCON Thailand 2021
- MEDICAL FAIR THAILAND 2021
- PACK PRINT INTERNATIONAL 2021

1ST STRATEGY: 
USE THE MICE INDUSTRY

TO DRIVE THE COUNTRY’S 
ECONOMY
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1. ผลการดำำาเนินงานติามแผนปฏิิบััติิการ 
ปีงบัประมาณ์ พ.ศ. 2564 รายงานติาม
ยุทธศาสติร์ สรุปไดำ้ดำังน่�

ในิปีงบัปริะมาณ พ.ศ. 2564 สสปนิ. มีการิดัำาเนิินิงานิที�

เนิ�นิการิขับัเคลัื�อนิเศริษฐกิจ ผู้่านิการิสนิับัสนิุนิแลัะจัดังานิ

ในิปริะเทศไทย ริวิมถ่งการิสนิับัสนิุนิการิปริะม้ลัสิทธิิ์การิ

จัดังานิแลัะการิสริ�างงานิใหม่ โดัยมีริายลัะเอียดังานิต่างๆ 

ดัังนิี้

1. สนับัสนุนการจัดงานในประเทศึไทย   (Event 
Support/Subsidy) รวัมทั้งสิ้น จำานวัน 53 งาน 
โดยแบั่งการสนับัสนุนการจัดงานในประเทศึไทย ออก
เป็น

• สนิับัสนิุนิการิจัดังานิแลัะเข�าริ่วิมงานิเทริดัโชุวิ์

งานิ IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2021 (Hybrid 

Event) โดัยก่อให�เกิดัจำานิวินิงานิที�คาดัวิ่าจะมาจัดังานิในิ

ปริะเทศไทยในิอนิาคต 69 งานิ

• สนิับัสนิุนิการิจัดัปริะชุุมนิานิาชุาติในิปริะเทศไทย 

จำานิวินิ 28 งานิ ไดั�แก่

- งานิ Techsauce Global Summit 2020 - Special 

Edition

- งานิ The 46th International Congress on 

Science, Technology and Technology-

based Innovation (STT46)

- งานิ Asia-Pacific AIDS & Co-infections 

Conference (APACC)

- งานิ The 4th International Conference on 

Nation-Building: “Nation-Building in the 

Pandemic New Normal” 

- งานิ Last Mile ASEAN Conference & Expo 

2020

- งานิ ISSA-Global Biorisk Symposium - ASEAN

- งานิ The 20th Asia-Oceania Congress on 

Medical Physics (AOCMP), The 18th South-

East Asia Congress of Medical Physics 

(SEACOMP), The 120th Scientific Meeting of 

Japan Society of Medical Physics (JSMP), 

The 12th Annual Meeting of Thai Medical 

Physicist Society (TMPS)

- งานิ The 4th Asia Pacific AKI CRRT (Acute Kidney 

Injury & Continuous Renal Replacement 

Therapy) Bangkok

- งานิ Joint International Tropical Medicine 

Meeting 2020 (JITMM Virtual 2020)

- งานิ The Third Asian Horticulture Congress 

(AHC 2020)

- งานิ The 23rd Bangkok International Symposium 

on HIV Medicine 2021

- งานิ The 30th Asian Pacific for The Study of 

Liver (APASL) 2021

- งานิ The 38th International Conference of 

the Microscopy Society of Thailand

- งานิ The 7th International Conference on 

Engineering, Applied Sciences and Technology 

(ICEAST 2021)

- งานิ Asia Fitness Conference 2021: Online

- งานิ Asia-Pacific AIDS & Co-infections 

Conference (APACC) 2021

- งานิ The 17th CDIO (Conceive – Design 

– Implement – Operate) International 

Conference (CDIO 2021)

- งานิ Materials Thailand: AMF-AMEC2021 (The 

12th Asian Meeting on Ferroelectricity & The 

12th Asian Meeting on Electroceramics)

- งานิ The Tenth International Conference on 

Advancement of Development Administration 

2021—Social Sciences and Interdisciplinary 

Studies (The 10th ICADA 2021—SSIS)

- งานิ The Joint Conference of the 59th Annual 

Meeting of the Association for Computational 

Linguistics and the 11th International Joint 

Conference on Natural Language Processing 

(ACL-IJCNLP 2021)

- งานิ International Conference on Sustainable 

Aquaculture

- งานิ The 16th Asian Association for Sport 

Management Conference (The 16th AASM 

Conference 2021)

- งานิ The 19th Asian-Pacific Congress of 

Nephrology

- งานิ The 13th Asia Pacific Conference on 

Tobacco or Health (APACT 2021)

- งานิ The 23rd Thailand - Japan Conference 

on Discrete and Computational Geometry, 

Graphs, and Games (TJCDCG3 2020)

- งานิ Mahidol International Endodontics 

Symposium (MIES) 2021

- งานิ The 5th International Conference on 

Nation Building: Innovative Strategies for Crisis 

Recovery and Nation-Building

- งานิ The 21st Zonta International District 17 

Conference

• สนิับัสนิุนิงานิแสดังสินิค�านิานิาชุาติเดัิม (Existing & 

Upgrade Show ) จำานิวินิ 24 งานิ ไดั�แก่

- งานิ Thailand Marine & Offshore Expo 2020

- งานิ Horti Asia 2021

- งานิ Agritechnica Asia 2021

- งานิ INTERMACH 2021

- งานิ SubCon Thailand 2021

- งานิ MEDICAL FAIR THAILAND 2021

- งานิ PACK PRINT INTERNATIONAL 2021

- งานิ T-Plas 2021

ยุทธศาสตร์ท่่	1:
ขับัเคล่ือนเศรษฐกิจของ 

ประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์

57รายงานประจำาปีงบัประมาณ์ พ.ศ. 2564  สำานักงานส่งเสริมการจัดำประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)



Annual Report 2021   Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)58

- T- PLAS 2021
- wire and Tube Southeast Asia 2021 
- ProPak Asia 2021
- Future Energy Asia 2021
- Thailand Coffee, Tea & Drinks 2021 and 

Thailand Bakery & Ice Cream 2021
- ASEAN Retail 2021
- Thailand Franchise & Business 

Opportunities (TFBO) 2021
- Thailand Retail, Food & Hospitality 

Services (TRAFS) 2021
- Intercare Asia 2021
- CPhI South East Asia 2021
- LED Expo Thailand + Light ASEAN 2021
- Architect’21
- Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor & 

Traveler Expo 2021
- Food Ingredients Asia 2021
- ASEAN Sustainable Energy Week 2021
- Thailand Lab International 2021
- Food and Hotel Thailand 2021

2. A total of 49 events for which TCEB 
supported bidding and creating new events 
can be categorised into different types of 
events as follows:

• Support for bidding to host 34 international 
conferences, which are expected to attract 
46,820 international participants. The important 
conferences are as follows:

- IEEE International Conference on 
Multimedia and Expo 2022 (IEEE ICME 
2022)

- The 8th Asia Cornea Society Scientific 
Meeting (ACS 2022)

- The 25th International Conference on 
Emergency Medicine (ICEM 2026)

- IEEE Technology & Engineering 
Management Conference Asia Pacific 
2021 (IEEE TEMSCON Asia Pacific 2021)

- The 62nd Annual Conference of the 
Particle Therapy Co-Operative Group 
2024 (PTCOG 62)

- The 2024 International Society on 
Thrombosis and Haemostasis (ISTH) Congress 

- The 6th International Conference on 
Public Policy 2023 (ICPP2023)

- The 58th International Skating Union 
Ordinary Congress 2022

- GAMA Global Lamp Asia 2022
- Asia-Pacific AIDS & Co-infections 

Conference (APACC 2021)
- The 81st Serra International Convention 2023

- The 27th Congress of the International 
Union for Biochemistry and Molecular 
Biology (IUBMB) 2027

- The 30th Federation of Asian and Oceanian 
Biochemists and Molecular Biologists 
(FAOBMB) Conference 2023

- World Chinese Entrepreneur Convention 
(WCEC) 2023

- The 10th Asian-Pacific Hepato-Pancreato-
Biliary Congress (A-PHPBA) 2025

- The 27th IUPAC International Conference 
on Chemistry Education (ICCE2024)

- Social Impact Summit 2022
- The 21st Asian Oceanian Congress of 

Radiology (AOCR 2023)
- The 14th Asia Pacific International 

Academy of Pathology Congress (APIAP 
2025)

- Asia Urban Energy Assembly 7th Global 
District Energy Climate Award 2021 

- World Social Entrepreneurs Marketplace 
2022

- Micro Conf Asia 2022
- The 8th International Symposium on 

Emerging and Re-emerging Pig Diseases 
2023 (ISERPD 2023)

- Green Summit 2022
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- งานิ wire and Tube Southeast Asia 2021

- งานิ ProPak Asia 2021

- งานิ Future Energy Asia 2021

- งานิ Thailand Coffee, Tea & drinks 2021 and 

Thailand Bakery & Ice Cream 2021

- งานิ ASEAN Retail 2021

- งานิ  Thailand Franchise & Business 

Opportunities (TFBO) 2021

- งานิ Thailand Retail, Food & Hospitality 

Services (TRAFS) 2021

- งานิ Intercare Asia 2021

- งานิ CPhI South East Asia 2021

- งานิ LED Expo Thailand + Light ASEAN 2021

- งานิ Architect’21

- งานิ Thailand Golf & Dive Expo Plus Outdoor 

& Traveler Expo 2021

- งานิ Food ingredients Asia 2021

- งานิ ASEAN Sustainable Energy Week 2021

- งานิ Thailand Lab International 2021

- งานิ Food and Hotel Thailand 2021

2. สนับัสนุนการประมูลสิทธ์ิการจัดงานและการสร้าง
งานใหม่ รวัมทั้งสิ้น 49 งาน โดยแบั่งผลงานด้านการ
ประมูลสิทธิ์การจัดงาน ออกเป็น

• สนิับัสนิุนิการิปริะม้ลัสิทธิิ์ งานิปริะชุุมนิานิาชุาติ 

จำานิวินิ 34 งานิ ปริะมาณการิจำานิวินิชุาวิต่างชุาติที�จะเข�า

ริ่วิมงานิ 46,820 คนิ ไดั�แก่

- งานิ IEEE International Conference on 

Multimedia and Expo 2022 (IEEE ICME 2022)

- งานิ The 8th Asia Cornea Society Scientific 

Meeting (ACS 2022)

- งานิ The 25th International Conference on 

Emergency Medicine (ICEM 2026)

- งานิ IEEE Technology & Engineering 

Management Conference Asia Pacific 2021 

(IEEE TEMSCON Asia Pacific 2021)

- งานิ The 62nd Annual Conference of the 

Particle Therapy Co-Operative Group 2024 

(PTCOG 62)

- งานิ The 2024 International Society on 

Thrombosis and Haemostasis (ISTH) Congress 

- งานิ The 6th International Conference on 

Public Policy 2023 (ICPP2023)

- งานิ The 58th International Skating Union 

Ordinary Congress 2022

- งานิ GAMA Global Lamp Asia 2022

- งานิ  Asia-Pacific AIDS & Co-infections 

Conference (APACC 2021)

- งานิ The 81st Serra International Convention 

2023

- งานิ The 27th Congress of the International 

Union for Biochemistry and Molecular 

Biology (IUBMB) 2027

- งานิ The 30th Federation of Asian and 

Oceanian Biochemists and Molecular 

Biologists (FAOBMB) Conference 2023

- งานิ World Chinese Entrepreneur Convention 

(WCEC) 2023

- งานิ The 10th Asian-Pacific Hepato-Pancreato-

Biliary Congress (A-PHPBA) 2025

- งานิ The 27th IUPAC International conference 

on Chemistry Education (ICCE2024)

- งานิ Social Impact Summit 2022

- งานิ The 21st Asian Oceanian Congress of 

Radiology (AOCR 2023)

- งานิ The 14th Asia Pacific International Academy 

of Pathology Congress (APIAP 2025)

- งานิ Asia Urban Energy Assembly 7th Global 

District Energy Climate Award 2021 

- งานิ World Social Entrepreneurs Marketplace 

2022

- งานิ MicroConf Asia 2022

- งานิ The 8th International Symposium on 

Emerging and Re-emerging Pig Diseases 

2023 (ISERPD 2023)

- งานิ Green Summit 2022

- งานิ Peace Summit 2023

- งานิ ETF 113 Bangkok

- งานิ World Congress of Gastroenterology 

2025 (WCOG 2025)



Annual Report 2021   Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)60

- Peace Summit 2023
- ETF 113 Bangkok
- World Congress of Gastroenterology 2025 

(WCOG 2025)
- The World Hepatitis Summit (WHS) 2022
- 2022 International Meeting on Radiation 

Processing (IMRP)
- The International Society for Peritoneal 

Dialysis Congress (ISPD 2024)
- IEEE International Smart Cities Conference 

(ISC2 2023)
- World Rice Conference 2021
- Annual International Student Conference 

of the Harvard Project for Asian and 
International Relations 2022 (HPAIR 2022)

- Flogen Star Outreach - SIPS 2021
- IEEE International Conference on 

Multimedia and Expo (ICME 2023)

• Support for hosting four new trade shows:
- e-Biz&OEM Manufacturer Expo 2021
- Thai Water Expo 2021
- CorruTec ASIA 2021
- GIFA and METEC Southeast Asia 2021

• Winning bids to host two iconic world trade 
shows:

- Manufacturing Transformation Thailand 2021
- MBB Trade Show Education

• Support for three marketing programmes 
of the “New Show Essentials” campaign – a 
bidding fund, which are expected to attract 
nine events to be organised in Thailand:

1) Support for Show Pitching programme for 
participation in UFI European Conference 
2021

2) Six online and offline PR Activities Support 

programme, which are:
- Meat Pro Asia 2021
- Free From Food Asia 2021 and Meat 

Pro Asia 2021
- Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2021
- Manufacturing Transformation Expo 

2021
- Hotel and Restaurant Design Expo 2021
- Byond Mobile 

3) Two events for Preliminary Research 
programme, which are:
- Hotel and Restaurant Design Expo 2021
- ASEAN Tools Expo 2021

3. A total of 25 events for which TCEB won 
bids can be categorised into different types 
as follows:

• Winning bids to host 17 international 
conferences in Thailand, which are:

- The 58th International Skating Union Ordinary 
Congress 2022

- Asia-Pacific AIDS & Co-infections Conference 
(APACC 2021)

- IEEE Technology & Engineering Management 
Conference Asia Pacific 2021 (IEEE TEMSCON 
Asia Pacific 2021)

- The 3rd ISPO Global Educators Meeting 
2022 (GEM2022)

- The 30th Federation of Asian and Oceanian 
Biochemists and Molecular Biologists 
(FAOBMB) Conference 2023

- The 10th Asian-Pacific Hepato-Pancreato-
Biliary Congress (A-PHPBA) 2025

- The 21st Asian Oceanian Congress of 
Radiology (AOCR 2023)

- The World Hepatitis Summit (WHS) 2022
- The 8th International Symposium on 

Emerging and Re-emerging Pig Diseases 
2023 (ISERPD 2023)

- 2022 International Meeting on Radiation 
Processing (IMRP)

- IETF 113 Bangkok
- The 27th IUPAC International Conference on 

Chemistry Education (ICCE2024)
- GAMA Global Lamp Asia 2022
- The Green Summit 2022
- Global Peace Summit 2023 
- Social Impact Summit 2023
- ICCA Congress 2023

• Support for bidding of four mega events 
and  world festivals confirmed to be hosted in 
Thailand, which are:

- HERO Thailand
- L’Etape Thailand by Le Tour de France 2021
- Spartan Race Thailand 2021
- Travel Blog Exchange (TBEX Asia) 2021

• Winning bids to host four international mega 
events in Thailand Riviera area, which are:

- Hua Hin Women’s Half Marathon 2021 
friendship race with Nagoya Women’s 
Marathon

- Kang Krachan Cross Country in partnership 
with Lidingoloppet Cross Country, Sweden

- Diamond of the Salt Festival 2021
- Huahin Hop Fest 2021

4. TCEB promoted the Thai MICE industry at 
World Expo 2020 Dubai with the aim of creating 
awareness of Thailand’s potential for increasing 
business opportunities and as an international 
MICE destination. The event attracted 109,520 
participants. (Data as at 31 December 2021)
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- งานิ The World Hepatitis Summit (WHS) 2022

- งานิ 2022 International Meeting on Radiation 

Processing (IMRP)

- งานิ The International Society for Peritoneal 

Dialysis Congress (ISPD 2024)

- งานิ IEEE International Smart Cities Conference 

(ISC2 2023)

- งานิ World Rice Conference 2021

- งานิ Annual International Student Conference 

of the Harvard Project for Asian and 

International Relations 2022 (HPAIR 2022)

- งานิ Flogen Star Outreach - SIPS 2021

- งานิ  IEEE International Conference on 

Multimedia and Expo (ICME 2023)

• สนิับัสนิุนิการิจัดังานิแสดังสินิค�าใหม่ (New Show) 

จำานิวินิ 4 งานิ ไดั�แก่

- งานิ e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2021

- งานิ Thai Water Expo 2021

- งานิ CorruTec ASIA 2021

- งานิ GIFA and METEC Southeast Asia 2021

• การิด่ังงานิแสดังสินิค�า World ICONIC ริะดัับัโลัก 2 งานิ 

ไดั�แก่

- งานิ Manufacturing Transformation Thailand 

2021

- งานิ MBB Trade Show Education

• สนิับัสนิุนิกิจกริริมการิตลัาดั Bidding Fund (New 

Show Essentials) จำานิวินิงานิที�คาดัวิ่าจะมาจัดังานิ 

ในิปริะเทศไทยในิอนิาคต 9 งานิ ผู้่านิ 3 กิจกริริมหลััก โดัย

มีริายลัะเอียดั ดัังนิี้ 

1) สนิับัสนิุนิกิจกริริม Show Pitching Program เพื�อ

เข�าริ่วิมงานิปริะชุุม  UFI  European Conference 

2021

2) PR Activities Support Program Online & 

Offline จำานิวินิ 6 งานิ

- งานิ Meat Pro Asia 2021

- งานิ Free From Food Asia 2021 and Meat 

Pro Asia 2021

- งานิ Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2021

- งานิ Manufacturing Transformation Expo 

2021

- งานิ Hotel and Restaurant Design Expo 

2021

- Byond Mobile

3) Preliminary Research จำานิวินิ 2 งานิ ไดั�แก่

- งานิ Hotel and Restaurant Design Expo 2021

- งานิ ASEAN Tools Expo 2021

3. งานท่� ไ ด้รับัการประกาศึชนะการประมูลสิทธิ์  
(Won bid) รวัมทั้งสิ้น จำานวัน 25 งาน โดยงานท่�ได้
รับัการประกาศึชนะการประมูลสิทธิ์ แบั่งออกเป็น

• งานิที�ไดั�ริับัการิปริะกาศชุนิะการิปริะม้ลัสิทธิิ์เพื�อจัดั

งานิปริะชุุมนิานิาชุาติในิปริะเทศไทย (Won bid) จำานิวินิ 

17 งานิ ไดั�แก่

- งานิ The 58th International Skating Union 

Ordinary Congress 2022

- งานิ Asia-Pacific AIDS & Co-infections 

Conference (APACC 2021)

- งานิ IEEE Technology & Engineering 

Management Conference Asia Pacific 2021 

(IEEE TEMSCON Asia Pacific 2021)

- งานิ The 3rd ISPO Global Educators Meeting 

2022 (GEM2022)

- งานิ The 30th Federation of Asian and Oceanian 

Biochemists and Molecular Biologists  

(FAOBMB) Conference 2023

- งานิ The 10th Asian-Pacific Hepato-Pancreato-

Biliary Congress (A-PHPBA) 2025

- งานิ The 21st Asian Oceanian Congress of 

Radiology (AOCR 2023)

- งานิ The World Hepatitis Summit (WHS) 2022

- งานิ The 8th International Symposium on 

Emerging and Re-emerging Pig Diseases 

2023 (ISERPD 2023)

- งานิ 2022 International Meeting on Radiation 

Processing (IMRP)

- งานิ IETF 113 Bangkok

- งานิ The 27th IUPAC International conference 

on Chemistry Education (ICCE2024)

- งานิ GAMA Global Lamp Asia 2022

- งานิ The Green Summit 2022

- งานิ Global Peace Summit 2023 

- งานิ Social Impact Summit 2023

- งานิ ICCA Congress 2023

• สนัิบัสนุินิการิปริะม้ลัสิทธ์ิิงานิเมกะอีเวินิท์แลัะเทศกาลั

นิานิาชุาติที�ยืนิยันิมาจัดัในิปริะเทศไทย จำานิวินิ 4 งานิ ไดั�แก่ 

- งานิ HERO Thailand

- งานิ L’ETAPE THAILAND BY LE TOUR DE 

FRANCE 2021

- งานิ Spartan Race Thailand 2021

- งานิ Travel Blog Exchange (TBEX) Asia 2021

• ชุนิะการิปริะม้ลัสิทธิิ์การิจัดังานิเมกะอีเวินิท์ริะดัับัโลัก

ในิพื้นิที� Thailand Riviera จำานิวินิ 4 งานิ ไดั�แก่ 

- งานิ HuaHin Women’s Half Marathon 2021 

friendship race with Nagoya Women’s 

Marathon

- งานิ Kang Krachan Cross Country in partnership 

with Lidingoloppet Cross Country, Sweden

- งานิเทศกาลัขับัเคลัื�อนิ เกลัือ-เมือง-เพชุริ ส้่เมือง

เกลัือริะดัับัโลัก (Diamond of The Salt Festival 

2021)

- งานิเทศกาลั Huahin Hop Fest 2021

4. ส่งเสริมอุติสาหกรรมไมซ์ในงาน World Expo 2020 
Dubai   เพื�อสร้างการรับัรู้ศัึกยภาพของประเทศึไทย 
ในการเปิดโอกาสทางธุรกิจและในฐานะจุดหมาย 
ปลายทางการจัดงานระดับัโลก โดยม่ผู้เข้าร่วัมจำานวัน 
109,520 คน (ข้อมูล ณ วัันท่� 31 ธ.ค. 2564)
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5. TCEB organised activities to maintain its 
overseas customer base. The major activities 
included:

- Virtual Site Inspection: IEEE Technology & 
Engineering Management Conference Asia 
Pacific 2021 (IEEE TEMSCON Asia Pacific 
2021), attended by target countries, namely 
USA, India and Australia

- Participation in International Congress and 
Convention Association (ICCA) Congress 
2021 – a virtual event organised between 
24 – 27 October 2021

- Jointly organising knowledge sharing activities 
with the Strategic Marketing and Business 
Development team to create awareness and 
uniqueness of MI, C, E and ME businesses 
among target customers in each segment of 
the MICE industry

6. TCEB assigned overseas marketing 
representatives to implement marketing 
activities. 
   
- Assigning overseas marketing representatives 

for international conference markets in 
seven countries, namely China, Japan, 
India, Singapore, the UK, Australia and North 
America

- Organising 41 marketing activities carried out 
by overseas marketing representatives for 
conference and incentive travel markets

• Assigning overseas marketing representatives 
for the international conference market, 
enabling to attract 43 conferences expected to 
be hosted in Thailand. The conferences can be 
divided into three main regions as follows: 

 Markets in Asia with 12 conferences
- SMBA APAC Precious Metals Conference
- BIIA AP Conference
- Annual Congress – ADASIA 2025
- Asia Video Summit
- ANGVA International Biennial Conference 

& Exhibition
- Mobile Marketing Association (MMA) 

IMPACT
- LNG Conference & Expo
- Asian Seed Congress
- Self Storage Association of Asia (SSAA) 

Annual Congress
- Smart Retail SEA 
- Railway Expansion and Technology Summit
- Campus Plus SEA

 Markets in Europe with 12 conferences
- Biennial International Conference on 

Public Policy 2023
- International Conference on Teaching, 

Assessment and Learning for Engineering
- Asia-Pacific AIDS & Co-infections 

Conference (APACC) 2021
- Asia-Pacific AIDS & Co-infections 

Conference (APACC) 2022
- Asia Urban Energy Assembly 7th Global 

District Energy Climate Awards
- Global Impact Summit
- Green Summit
- Peace Summit
- Bett Asia
- Velo City
- WCD
- Directions Asia

 Markets in North America with 19 conferences
- International Plant Protection Congress
- Scientific Conference of the International 

Global Atmospheric Chemistry Project
- International Union of Biochemistry and 

Molecular Biology - IUBMB 
- International Union of Pure and Applied 

Chemistry - IUPAC 
- NASS - Advancing Global Spine Care
- World Design Assembly
- Congress of the International Society on 

Thrombosis and Haemostasis
- YPO Asia Regional Conference
- 2025 IETF 122
- 2022 International Meeting on Radiation 

Processing
- 2024 Pacific Asia Conference on 

Information Systems
- 2023 IEEE International Parallel and 

Distributed Processing Symposium
- 2026 International Conference on 

Software Engineering 
- 2022 MicroConf Asia
- 2030 International Orthodontic Congress
- 2025 World Congress of Gastroenterology
- 2022 IEEE VHS Annual Spring or Fall 

Conference
- YPO Chapter Leadership Workshop (CLW) 

APAC 
- International Conference of Geosynthetics

• Assigning marketing representatives to 
attract international conferences expected to 
be hosted in Thailand (Pay per Performance 
model). The conference markets can be divided 
into markets in India and Australia as follows: 

 Market in India with 3 conferences
- All India Plastic Conference
- Mid-Term Conference for Indian Endodontic 

Society
- Multiple 322 Eastern Indian Lions Conventions
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5. จัดกิจกรรมเพื�อรักษาฐานกลุ่มลูกค้าในติ่างประเทศึ 

โดยม่กิจกรรมหลัก ดังน่�
- Virtual Site Inspection: IEEE Technology & 

Engineering Management Conference Asia 

Pacific 2021 (IEEE TEMSCON Asia Pacific 2021) 

โดัยมีกลัุ่มปริะเทศเป้าหมายจาก อเมริิกา อินิเดัีย แลัะ

ออสเตริเลัียเข�าริ่วิมกิจกริริม 

- เข�าริ่วิมงานิปริะชุุมปริะจำาปี International Congress 

and Convention Association (ICCA) Congress 

2021 ริ้ปแบับั virtual ริะหวิ่างวิันิที� 24 – 27 ตุลัาคม 

2564

- จัดักิจกริริมการิแลักเปลัี�ยนิเริียนิริ้� (Knowledge 

Sharing) ดั�านิการิสริ�างภาพจำาแลัะควิามแตกต่าง

ให�ธิุริกิจ MI C E แลัะ ME ในิปริะเทศไทย สำาหริับั

ริ่วิมกับัทีมในิสายงานิธิุริกิจ สริ�างควิามโดัดัเดั่นิแลัะ

เอกลัักษณ์เฉพาะตัวิเพื�อสริ�างภาพจำาให�กับักลุ่ัมลั้กค�า

เป้าหมายในิแต่ลัะอุตสาหกริริม

6. จัดติั้งติัวัแทนการติลาดในติ่างประเทศึและการ
ดำาเนินกิจกรรมการติลาดของติัวัแทน (Overseas 
Marketing Representatives) 
- จัดัตั้งตัวิแทนิการิตลัาดัในิต่างปริะเทศ สำาหริับัตลัาดั

การิปริะชุุมนิานิาชุาติ จำานิวินิ 7 ปริะเทศ ไดั�แก่ 

สาธิาริณริัฐปริะชุาชุนิจีนิ ปริะเทศญี�ปุ่นิ ปริะเทศ

อินิเดัีย ปริะเทศสิงคโปริ์ สหริาชุอาณาจักริ ปริะเทศ

ออสเตริเลัีย แลัะอเมริิกาเหนิือ

- จัดักิจกริริมการิตลัาดัของตัวิแทนิการิตลัาดัในิต่างปริะเทศ 

สำาหรัิบัอุตสาหกริริมการิจัดัปริะชุุมแลัะการิเดิันิทางเพื�อ

เป็นิริางวิัลั จำานิวินิ 41 คริั้ง

• จัดัตั้งตัวิแทนิการิตลัาดัในิตลัาดัต่างปริะเทศสำาหริับั

ตลัาดัการิปริะชุุมนิานิาชุาติ   โดัยสามาริถจัดัหางานิที� 

คาดัวิ่าจะเข�ามาจัดัในิปริะเทศไทยไดั� จำานิวินิ 43 งานิ แบั่ง

ออกเป็นิ 3 ตลัาดัในิภ้มิภาคหลััก ดัังนิี้

 ติลาดประจำาภูมิภาคเอเช่ย จำานวัน 12 งาน

- งานิ SMBA APAC Precious Metals Conference

- งานิ BIIA AP Conference

- งานิ Annual Congress – ADASIA 2025

- งานิ Asia Video Summit

- งานิ ANGVA International Biennial Conference 

& Exhibition

- งานิ Mobile Marketing Association (MMA) 

IMPACT

- งานิ LNG Conference & Expo

- งานิ Asian Seed Congress

- งานิ Self Storage Association of Asia (SSAA) 

Annual Congress

- งานิ Smart Retail SEA 

- งานิ Railway Expension and Technology 

Summit

- งานิ Campus Plus SEA

 ติลาดประจำาภูมิภาคยุโรป จำานวัน 12 งาน

- งานิ Biennial International Conference on 

Public Policy 2023

- งานิ International Conference on Teaching, 

Assessment and Learning for Engineering

- งานิ Asia-Pacific AIDS & Co-infections 

Conference (APACC) 2021

- งานิ Asia-Pacific AIDS & Co-infections 

Conference (APACC) 2022

- งานิ Asia Urban Energy Assembly 7th Global 

District Energy Climate Awards

- งานิ Global Impact Summit

- งานิ Green Summit

- งานิ Peace Summit

- งานิ Bett Asia

- งานิ Velo City

- งานิ WCD

- งานิ Directions Asia

 ติลาดประจำาภูมิภาคอเมริกาเหนือ จำานวัน 19 งาน
- งานิ International Plant Protection Congress
- งานิ Scientific Conference of the International 

Global Atmospheric Chemistry Project

- งานิ International Union of Biochemistry 
and Molecular Biology - IUBMB 

- งานิ International Union of Pure and Applied 
Chemistry - IUPAC

- งานิ NASS - Advancing Global Spine Care
- งานิ World Design Assembly
- งานิ Congress of the International Society 

on Thrombosis and Haemostasis
- งานิ YPO Asia Regional Conference
- งานิ 2025 IETF 122
- งานิ 2022 International Meeting on Radiation 

Processing
- งานิ 2024 Pacific Asia Conference on 

Information Systems
- งานิ 2023 IEEE International Parallel and 

Distributed Processing Symposium
- งานิ 2026 International Conference on 

Software Engineering 
- งานิ 2022 MicroConf Asia
- งานิ 2030 International Orthodontic Congress
- งานิ 2025 World Congress of Gastroenterolog
- งานิ 2022 IEEE VHS Annual Spring or Fall 

Conference
- งานิ YPO Chapter Leadership Workshop (CLW) 

APAC 
- งานิ International Conference of Geosynthetics

• จัดัตั้งตัวิแทนิการิตลัาดัเพื�อจัดัหางานิในิต่างปริะเทศ
ที�คาดัวิ่าจะมาจัดังานิในิปริะเทศไทยในิอนิาคต (Pay per 
Performance) - อินิเดัียแลัะออสเตริเลัีย ไดั�แก่

 ติลาดประจำาประเทศึอินเด่ย จำานวัน 3 งาน ได้แก่
- งานิ All India Plastic Conference
- งานิ  Mid - Term Conference for Indian 

Endodontic Society

- งานิ Multiple 322 Eastern Indian Lions 

Conventions
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 Market in Australia with 3 conferences
- The American Society of Hematology 

(ASH) in Asia Pacific
- LAWASIA
- National Serology Reference Laboratory 

(NRL)

• Assigning overseas marketing representatives 
for international trade show markets in the 
People’s Republic of China, Taiwan, Hong Kong 
and Macau, enabling to generate 48 business 
event leads

• Thailand Incentive & Meeting Exchange (TIME) - 
Business Exchange - a business negotiation forum 
to create marketing and sales opportunities for 
Thai MICE operators in conference and incentive 
travel segments generated:

- A total of 1,638 pre-schedule appointments
- A total of 53 MICE events expected to be 

hosted in Thailand
- A total of 29,335 MI visitors to visit Thailand

TCEB undertook its tasks to distribute income 
and growth to regional areas through its major 
implementation as follows:

1. TCEB endorsed the organisation of 42 
international MICE events in Thailand, which 
can be divided as follows:
 
• Providing support under Thailand Event Line 
Up Campaign for Thai operators in hosting 17 mega 
events and international festivals, which are:

- Global Running Summit 2020 
- Bangkok Art Biennale 2020
- Bangkok Music City 

- Supersports Laguna Phuket Marathon
- Chiang Mai Design Week 2020
- Moobaan Wonder by Wonderfruit
- Awakening Bangkok 2020 
- Bangkok Design Week 2021 
- The Living Art Festival 2020
- Bangkok Illustration Fair 2021
- Isan Creative Festival 2021
- Low Fat Art Fes Vol.4: Loei Art Fes (LAF) 2021
- Thailand Toy Expo 2021 
- Awakening Samyan 2021 
- Thailand Biennale, Korat 2021 
- Bangkok’s 22nd International Festival of 

Dance & Music
- Bangkok Projection Mapping Competition 

2021 (BPMC 2021)

• Providing support for N2N Tech Savvy 
campaign to host 10 events as follows:

- Bangsaen21 Half Marathon
- Hua Hin International Jazz Festival 2020
- Thai Health Chombueng Marathon 2021
- SB’2021 ASIA PACIFIC
- Harmony Puppet Theatre Online 2021
- BICT FEST International Webinar 2021: 

Rethinking Theatre and Education for the 
New Chapter

- My Little Owl 2021
- The 2nd ASEAN Music Showcase Festival
- Bangkok International Performing Arts 

Meeting 
- Bangkok International Digital Content 

Festival 2021

• Collaborating with alliances in the mega event 
and world festival segment to support proactive 
marketing through six festivals as follows:

- Lamphun Mai Lamphang Festival
- Wonderblue Andaman

2ND STRATEGY:
USE THE MICE INDUSTRY TO 
DISTRIBUTE INCOME AND 

STIMULATE THAILAND’S REGIONAL 
ECONOMY
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 ติลาดประจำาประเทศึออสเติรเล่ย จำานวัน 3 งาน ได้แก่
- งานิ The American Society of Hematology 

(ASH) in Asia Pacific
- งานิ LAWASIA
- งานิ National Serology Reference Laboratory 

(NRL)

• จัดัต้ังตัวิแทนิทางการิตลัาดัในิตลัาดัต่างปริะเทศสำาหรัิบั
ตลัาดังานิแสดังสินิค�านิานิาชุาติ ณ สาธิาริณรัิฐปริะชุาชุนิ
จีนิ ไต�หวัินิ ฮ่องกง มาเก๊า จำานิวินิงานิที�คาดัว่ิาจะเข�ามาจัดั
ในิปริะเทศไทยในิอนิาคต 48 งานิ

• กิจกริริม Thailand Incentive & Meeting Exchange 
(TIME) – Business Exchange เป็นิเวิทีสำาหรัิบัการิเจริจา
ธุิริกิจเพื�อสริ�างโอกาสทางการิตลัาดัแลัะการิขายให�กับั 
ผู้้�ปริะกอบัการิไทยในิอุตสาหกริริมการิจัดัปริะชุุมแลัะการิ
เดิันิทางเพื�อเป็นิริางวัิลั ก่อให�เกิดั

- จำานิวินินัิดัหมายล่ัวิงหนิ�า (PSA) ริวิมท้ังส้ินิ 1,638 นัิดั
- จำานิวินิงานิที�คาดัว่ิาจะมาจัดังานิในิปริะเทศไทยในิ

อนิาคต ริวิมทั้งสิ้นิ 53 งานิ
- ปริะมาณการิจำานิวินินิักเดัินิทาง (MI VISITORS) 

ริวิมทั้งสิ้นิ 29,335 คนิ

มีการิดัำาเนิินิงานิที�เนิ�นิการิกริะจายริายไดั�แลัะควิามเจริิญ 
ส้่ภ้มิภาคผู้่านิกิจกริริมการิหลัักที�สำาคัญ ดัังนิี้

1. สนับัสนุนการจัดงานนานาชาติิภายในประเทศึ 
รวัมทั้งสิ้น จำานวัน 42 งาน โดย แบั่งออกเป็น
 
• สนัิบัสนุินิผู้้�จัดังานิไทยในิการิจัดังานิอีเวินิท์แลัะเทศกาลั
นิานิาชุาติ (Thailand Event Line Up Campaign) จำานิวินิ 
17 งานิ ไดั�แก่ 

- งานิ Global Running Summit 2020 
- งานิเทศกาลัศิลัปะร่ิวิมสมัยนิานิาชุาติ บัางกอกอาร์ิต 

เบีัยนินิาเล่ั ปี 2020 
- งานิ Bangkok Music City 
- งานิวิิ�งมาริาธิอนิ ซ้เปอร์ิสปอร์ิต ลัาก้น่ิา ภ้เก็ต 
- เทศกาลังานิออกแบับัเชีุยงใหม่ 2563 
- งานิหม่้บั�านิวัินิเดัอร์ิ โดัยวัินิเดัอร์ิฟรุ๊ิต 

- เทศกาลัศิลัปะแสง AWAKENING BANGKOK 2020 
- เทศกาลังานิออกแบับักรุิงเทพฯ 2564 Bangkok 

Design Week 2021 
- งานิ The Living Art Festival 2020
- งานิ Bangkok Illustration Fair 2021
- งานิเทศกาลัอีสานิสริ�างสริริค์ 2564 (Isan Creative 

Festival 2021)
- งานิ Low Fat Art Fes Vol.4: Loei Art Fes (LAF) 

2021
- งานิ Thailand Toy Expo 2021 
- งานิ AWAKENING SAMYAN 2021 
- โคริงการิการิแสดังศิลัปกริริมร่ิวิมสมัยนิานิาชุาติ 

Thailand Biennale, Korat 2021 
- มหกริริมศิลัปะการิแสดังแลัะดันิตรีินิานิาชุาติ 

กรุิงเทพฯ คร้ัิงที� 22 
- งานิ Bangkok Projection Mapping Competition 

2021 (BPMC 2021)

• สนัิบัสนุินิแพลัตฟอร์ิมที�เกี�ยวิข�องกับัการิจัดังานิเทศกาลั 
(N2N Tech Savvy Campaign) จำานิวินิ 10 งานิ ไดั�แก่

- งานิวิิ�งฮาลั์ฟมาริาธิอนิ Bangsaen21
- งานิเทศกาลัดันิตริีแจ๊สนิานิาชุาติหัวิหินิ Hua Hin 

International Jazz Festival 2020
- การิจัดัโคริงการิ สสส. จอมบั่งมาริาธิอนิ 2564
- งานิ SB’2021 ASIA PACIFIC
- งานิ Harmony Puppet Theatre Online 2021
- งานิ BICT FEST International Webinar 2021: 

Rethinking Theatre and Education for the New 
Chapter.

- งานิ My Little Owl 2021
- งานิ  ASEAN Music Showcase Festival คริั้งที� 2 
- งานิ Bangkok International Performing Arts 

Meeting 
- งานิ  Bangkok International Digital Content 

Festival 2021 

• สนัิบัสนุินิการิตลัาดัเชิุงรุิกกับัเครืิอข่ายพันิธิมิตริ
อุตสาหกริริมเมกะอีเวินิท์แลัะเทศกาลันิานิาชุาติ จำานิวินิ 6 
งานิ ไดั�แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่่	2:	
กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์	
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- Diamond of the Salt
- Huahin Hop Fest
- 8 Shrines Festival – with the aim of uplifting 

and developing festivals at Ratchaprasong 
District, Bangkok

- Peranakan Festival – a festival representing 
the city’s uniqueness, which can be further 
developed as “one city, one festival”

• Providing support for MICE operators and 
private agencies to attract the following three 
new iconic world events:

- Manufacturing Transformation Thailand 2021
- ASEAN Tools Expo 2021
- Safety Security & Hygiene Expo 2021

2. TCEB endorsed the organisation of 37 
events hosted in the regional areas, which 
can be categorised according to the types of 
events:

• 10 domestic trade shows, which are:
- Chiangmai Root Agro Gastronomy 2021
- The 1st E-SAN Northern International Auto 

Expo
- The 49th National Book Fair and the 19th 

Bangkok International Book Fair
- The 2nd Southern International Auto Expo
- Sport & Health Expo 2021
- Smart SME Expo 2021
- Chiangmai Coffee Week 2021
- The 36th Thailand Franchise Expo
- The 2nd E-SAN International Auto Expo 
- The 2nd Korat FooDEx

• Six domestic conventions, which attracted 
approximately 1,081 participants:

- Library Care the Bear seminar, attended 
by 100 participants

- Conference on energy conservation, 
joined by 120 attendees

- ‘Green Seminar: Mini TREC on Tour 2021’, 
joined by 60 attendees

- The 9th National Animal Science Conference, 
attended by 593 participants

- Mobile seminar on ‘Opportunities and 
Challenges of ASEAN Economic Stimulation: 
Case Study – Rail Transportation between 
China, Laos and Thailand, attended by 
100 participants

- Conference on university adaptation to 
generate young smart farmers 4.0, joined 
by 108 participants

• Support for the organisation of seven events 
under the Empower Thailand Exhibition (EMTEX) 
project:

- Food and Agro Tech 2021
- AgroFex 2021
- Air-Rail and Logistics Expo 2021
- Lanna Expo 2021
- New North Expo 2021 Food & Lifestyle
- Fruit Innovation Fair 2021 (FIF)

- Thai Rice Expo 2021

• Support for the organisation of 10 seminars 
on domestic meetings, incentive travels, and 
conventions which are:

- Seminar for tourism connection in the area 
of Eastern region 2 to stimulate the local 
economy during the spread of COVID-19

- Workshop on development of new normal 
tourism for income distribution during the 
spread of COVID-19

- Workshop for devising the tourism and 
service plan to stimulate the local 
economy of Sa Kaeo Province

- Workshop on development of new normal 
tourism for income distribution during the 
spread of COVID-19

- Meeting for tourism connection in the area 
of Eastern region 2 to stimulate the local 
economy during the spread of COVID-19

- Workshop on tourism connection with mini 
MICE for boosting the local economy and 
distributing income during the spread of 
COVID-19
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- งานิเทศกาลั ลัำาพ้นิ ไม่ลัำาพัง

- งานิเทศกาลั Wonderblue Andaman

- งานิเทศกาลั Diamond of the salt

- งานิเทศกาลั Huahin Hop Fest

- งานิเทศกาลั 8 Shrines Festival เพื�อการิยกริะดัับั

แลัะพัฒนิางานิเทศกาลัร่ิวิมกับัย่านิริาชุปริะสงค์ 

กรุิงเทพมหานิคริ เป็นิงานิที�พัฒนิาร่ิวิมกับัเมือง

- งานิเทศกาลั Peranakan Festival งานิเทศกาลัที�

สอดัคลั�องกับัอัตลัักษณ์ของเมือง แลัะพัฒนิาต่อยอดั

จนิเกิดัเป็นิ “หน่ิ�งเมือง หน่ิ�งงานิเทศกาลั”

• สนัิบัสนุินิผู้้�ปริะกอบัการิไมซ์แลัะหน่ิวิยงานิภาคเอกชุนิ

เพื�อก่อให�เกิดังานิแสดังสินิค�านิานิาชุาติใหม่ที�เป็นิงานิแสดัง

สินิค�านิานิาชุาติ World Iconic จำานิวินิ 3 งานิ ไดั�แก่

- งานิ Manufacturing Transformation Thailand 

2021

- งานิ ASEAN Tools Expo 2021 

- งานิ Safety Security & Hygiene Expo 2021

2. สนับัสนุนการจัดงานในภูมิภาค   รวัมทั้งส้ินจำานวัน 
37 งาน โดยงานสนับัสนุนการจัดงานในภูมิภาค แบั่ง
ออกเป็น

• สนิับัสนิุนิการิจัดังานิแสดังสินิค�าภายในิปริะเทศ 

จำานิวินิ 10 งานิ ไดั�แก่

- งานิแสดังสินิค�าภายในิปริะเทศ งานิ Chiangmai 

Root Agro Gastronomy 2021

- งานิ E-SAN Northern International Auto Expo 

คร้ัิงที� 1

- งานิแสดังสินิค�าภายในิปริะเทศ งานิสัปดัาห์หนิังสือ 

แห่งชุาติ คร้ัิงที� 49 แลัะงานิสัปดัาห์หนัิงสือนิานิาชุาติ 

คริั้งที� 19

- งานิ Southern International Auto Expo คร้ัิงที� 2

- งานิแสดังสินิค�าภายในิปริะเทศ งานิ Sport & Health 

Expo 2021

- งานิ Smart SME Expo 2021

- งานิ Chiangmai Coffee week 2021

- งานิมหกริริมแฟรินิไชุส์สริ�างอาชุีพ คริั้งที� 36

- งานิ E-SAN International Auto Expo คร้ัิงที� 2

- งานิ Korat FooDEx คริั้งที� 2

• สนัิบัสนุินิการิจัดังานิปริะชุุมวิิชุาการิภายในิปริะเทศ 

(Domestic Convention) จำานิวินิ 6 งานิ มีผู้้�เข�าร่ิวิมงานิ

โดัยปริะมาณ 1,081 คนิ ไดั�แก่ 

- งานิปริะชุุมสัมมนิาโคริงการิปริะชุุมสัมมนิา Library 

Care the Bear มีผู้้�เข�าร่ิวิมงานิจำานิวินิ 100 คนิ 

- งานิปริะชุุมวิิชุาการิให�ควิามร้ิ�เกี�ยวิกับัการิอนุิรัิกษ์

พลัังงานิ มีผู้้�เข�าร่ิวิมงานิ จำานิวินิ 120 คนิ

- งานิปริะชุุมวิิชุาการิ “Green Seminar: Mini TREC 

on Tour 2021” มีผู้้�เข�าร่ิวิมงานิ จำานิวินิ 60 คนิ

- งานิปริะชุุมวิิชุาการิสัตว์ิคร้ัิงที� 9 มีผู้้�เข�าร่ิวิมงานิ

จำานิวินิ 593 คนิ

- งานิเสวินิาวิิชุาการิสัญจริ เรืิ�อง “โอกาสแลัะควิาม

ท�าทายของการิขับัเคลืั�อนิเศริษฐกิจอาเซียนิ : กริณี

ศ่กษาการิคมนิาคมทางริาง ริะหว่ิาง จีนิ-ลัาวิ-ไทย มี

ผู้้�เข�าร่ิวิมงานิจำานิวินิ 100 คนิ 

- งานิการิปรัิบัตัวิของมหาวิิทยาลััยเพื�อสริ�าง Young 

Smart Farmer 4.0 มีผู้้�เข�าร่ิวิมงานิจำานิวินิ 108 คนิ

• สนัิบัสนุินิการิจัดังานิ Empower Thailand Exhibition 

(EMTEX) จำานิวินิ 7 งานิ ไดั�แก่

- งานิ Food and Agro Tech 2021

- งานิ Agro Fex 2021

- งานิ Air Rail and Logistic Expo 2021

- งานิจัดัแสดังนิวิัตกริริมแลัะจำาหนิ่ายสินิค�า Lanna 

Expo 2021

- งานิ New North Expo 2021 Food & Lifestyle

- งานิ Fruit innovation Fair 2021 (FIF)

- งานิ Thai Rice Expo 2021

• สนัิบัสนุินิการิจัดังานิสัมมนิาแลัะการิเดิันิทางเพื�อเป็นิ

ริางวัิลัในิปริะเทศ (MIC Subsidy) จำานิวินิ 10 งานิ ไดั�แก่

- โคริงการิปริะชุุมเชืุ�อมโยงการิท่องเที�ยวิกลุ่ัมภาค

ตะวัินิออก 2 เพื�อกริะตุ�นิเศริษฐกิจฐานิริากในิชุ่วิง

การิแพร่ิริะบัาดัของ COVID-19

- โคริงการิปริะชุุมเชิุงปฏิบััติการิเพื�อพัฒนิาร้ิปแบับั

การิท่องเที�ยวิวิิถีใหม่ที�เนิ�นิการิกริะจายริายไดั�ในิชุ่วิง

การิแพร่ิริะบัาดัของ COVID-19

- โคริงการิปริะชุุมเชิุงปฏิบััติการิเพื�อการิมีส่วินิร่ิวิม

การิจัดัทาแผู้นิการิท่องเที�ยวิแลัะบัริิการิเพื�อกริะตุ�นิ

เศริษฐกิจฐานิริากในิพ้ืนิที�จังหวัิดัสริะแก�วิ

- โคริงการิปริะชุุมเชิุงปฏิบััติการิเพื�อพัฒนิาร้ิปแบับั

การิท่องเที�ยวิวิิถีใหม่ที�เนิ�นิการิกริะจายริายไดั�ในิชุ่วิง

การิแพร่ิริะบัาดัของ COVID-19

- โคริงการิปริะชุุมเชืุ�อมโยงการิท่องเที�ยวิกลุ่ัมภาค

ตะวัินิออก 2 เพื�อกริะตุ�นิเศริษฐกิจฐานิริากในิชุ่วิง

การิแพร่ิริะบัาดัของ COVID-19

- โคริงการิปริะชุุมเชิุงปฏิบััติการิเชืุ�อมโยงการิท่อง

เที�ยวิดั�วิย Mini MICE เพื�อกริะตุ�นิเศริษฐกิจฐานิริาก

แลัะการิกริะจายริายไดั�ในิชุ่วิงการิแพร่ิริะบัาดัของ 

COVID-19

- โคริงการิปริะชุุมเชิุงปฏิบััติการิเพื�อจัดัทาแผู้นิการิ

ท่องเที�ยวิชุุมชุนิเพื�อกริะตุ�นิเศริษฐกิจฐานิริากในิชุ่วิง

การิแพร่ิริะบัาดัของ COVID-19 จังหวัิดัสริะแก�วิ

- โคริงการิปริะชุุมเชิุงปฏิบััติการิเพื�อพัฒนิาเส�นิทาง 

การิท่องเที�ยวิกลุ่ัมท่องเที�ยวิชุายทะเลั

- โคริงการิปริะชุุมเชิุงปฏิบััติการิเชืุ�อมโยงการิท่องเที�ยวิ

ดั�วิย Mini MICE เพื�อกริะตุ�นิเศริษฐกิจฐานิริาก

แลัะการิกริะจายริายไดั�ในิชุ่วิงการิแพร่ิริะบัาดัของ 

COVID-19

- โคริงการิปริะชุุมเชิุงปฏิบััติการิท่องเที�ยวิในิร้ิปแบับั

ใหม่ภายใต�วิิถีชุีวิิตแบับั New Normal

• ดัำาเนิินิกิจกริริมเพิ�มเติมจากงานิเชีุยงใหม่บัล้ัมส์ 2021 

(Chiang Mai Blooms 2021) จำานิวินิ 3 กิจกริริม ไดั�แก่

- โคริงการิวิิถีริาชุดัำาเนิินิ (Rachadamnoen Life) แลัะ

การิเดิันิทางของดัอกไม� (The Flower Journey)

- เทศกาลัคริาฟท์ บัล้ัมส์ (Craft Blooms Festival)

- การิปริะชุุมวิิชุาการินิานิาชุาติงานิหัตถกริริม

• ดัำาเนิินิการิปริะเมินิควิามพ่งพอใจของเจ�าหนิ�าที�ปริะจำา

ศ้นิย์ปริะสานิงานิแลัะอำานิวิยควิามสะดัวิกสำาหรัิบัอุตสาห-

กริริมไมซ์ในิภ้มิภาค 
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- Workshop for devising the local tourism 
plan to stimulate the local economy of 
Sa Kaeo Province during the spread of 
COVID-19

- Workshop for development of seaside 
travel routes

- Workshop on tourism connection with mini 
MICE for boosting the local economy and 
distributing income during the spread of 
COVID-19

- Workshop on new normal tourism

• Undertaking three more activities related to 
Chiang Mai Blooms 2021 which are:

- Rachadamnoen Life and the Flower 
Journey events

- Craft Blooms Festival
- International conference on handicrafts

• Conducting satisfaction surveys on services 
provided by regional staff at MICE One Stop 
Service Centre

TCEB conducted satisfaction surveys on services 
provided by regional staff at MICE One Stop 
Service Centre. The surveys showed that 88.64% 
of participants were satisfied with services 
provided by regional staff.

TCEB carried out its duties to promote its image 
within the country and overseas with the aims 
of enhancing better recognition and extensively 
publicising TCEB’s roles, mission and activities 
to target groups, which are public and private 
agencies, MICE operators and the general public. 
TCEB’s implementation included:

1. TCEB promoted the Thai MICE industry’s 

image and boosted confidence of domestic 
and international target groups through the 
organisation of 36 main activities, which are:

• Organising five proactive marketing activities 
to share information with target customers, 
together with business sharing activities with 
alliances as follows:

- Hosting TICA’s marketing plan activity for 
fiscal year 2021

- Hosting business sharing activity with alliances 
through the support for organisation of SITE 
Open House event

- Sponsorship for SITE Global Conference 
2021

- Hosting a meeting with the Marketing 
Committee of Thailand Incentive and 
Convention Association (TICA) and expressing 
gratitude to market champions at Kimpton 
Maa-Lai Bangkok

- Sponsorship for SITE Talk & SITE Night
• Maintaining and upgrading existing MICE events 
to achieve stability and sustainability through the 
organisation of activities with 27 associations of 
clients and alliances, which are:

- Social sharing events with three 
international associations, namely MPI, 
PCOA and ASEANTA

- Providing support for UFI and gaining 
privileges as UFI Diamond Sponsorship for 
24 events

• Providing support for four marketing activities 
of Thai Exhibition Association or TEA:

- PR activity and MICE business situation 
report through the social media

- The 1st webinar on ‘Gearing up Thailand 
Economic Recovery in 2022 and Beyond’

3RD STRATEGY:
PROMOTE IMAGES OF THAILAND’S 

MICE INDUSTRY AND TCEB 
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จัดัทำาการิปริะเมินิควิามพ่งพอใจของเจ�าหนิ�าที�ท�องถิ�นิที� 

ศ้นิย์ปริะสานิงานิแลัะอำานิวิยควิามสะดัวิกสำาหรัิบัอุตสาหกริริม 

ไมซ์ในิภ้มิภาค ริ�อยลัะควิามพ่งพอใจ อย่้ที� 88.64%

การิดัำาเนิินิงานิส่งเสริิมภาพลัักษณ์องค์กริในิปริะเทศแลัะ

ต่างปริะเทศ  โดัยมีวัิตถุปริะสงค์เพื�อสริ�างควิามริ้�ควิาม 

เข�าใจเกี�ยวิกับัองค์กริ แลัะเผู้ยแพริ่ข�อม้ลัเกี�ยวิกับับัทบัาท  

พันิธิกิจ แลัะกิจกริริมขององค์กริ แก่กลุ่ัมเป้าหมายในิวิงกวิ�าง 

อันิไดั�แก่ หนิ่วิยงานิภาคริัฐแลัะภาคเอกชุนิ ผู้้�ปริะกอบัการิ 

แลัะปริะชุาชุนิทั�วิไป ดัังนิี้

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างควัามเชื�อมั�นของ 
อุติสาหกรรมไมซ์ ไทยแก่ ก ลุ่ม เป้ าหมายทั้ ง ใน 
ประเทศึและติ่างประเทศึ ผ่านกิจกรรมหลัก จำานวัน 
36 กิจกรรม ดังน่้

• จัดักิจกริริมตลัาดัเชุิงริุกกับักลัุ่มลั้กค�าเป้าหมาย 

จำานิวินิ 5 กิจกริริม เพื�อแลักเปลัี�ยนิข�อม้ลักับักลัุ่ม 

เป้าหมาย (Content Sharing) แลัะกิจกริริมการิตลัาดัเชุิง

ริุกริ่วิมกับัเคริือข่ายพันิธิมิตริ (Business Sharing) ไดั�แก่

- จัดักิจกริริมแผู้นิการิตลัาดัสมาคม TICA ปริะจำา

ปีงบัปริะมาณ พ.ศ. 2564

- จัดักิจกริริมการิตลัาดัเชุิงริุกริ่วิมกับัเคริือข่าย

พันิธิมิตริ (Business Sharing) ผู้่านิการิสนิับัสนิุนิ

การิจัดังานิ SITE Open House 

- จัดักิจกริริม Sponsorship งานิ SITE Global 

Conference 2021

- จัดัปริะชุุมหารืิอกับัคณะกริริมการิฝ่ายการิตลัาดั

ของสมาคมส่งเสริิมการิปริะชุุมนิานิาชุาติ  (ไทย) 

หริือ TICA แลัะการิจัดังานิเพื�อแสดังควิามขอบัคุณ

แก่ผู้้�ชุำานิาญการิตลัาดั Market Champions ณ 

โริงแริม Kimpton Maa-Lai กริุงเทพฯ

- จัดักิจกริริม Sponsorship การิจัดังานิ SITE Talk 

& SITE Night

• ริักษาแลัะยกริะดัับักิจกริริมไมซ์เดัิมให�เติบัโตอย่าง

มั�นิคงแลัะมีควิามยั�งยืนิผู้่านิกิจกริริมกับักลัุ่มล้ักค�าแลัะ

พันิธิมิตริ จำานิวินิ 27 สมาคม ไดั�แก่

- กิจกริริมสริ�างเครืิอข่ายควิามริ่วิมมือกับัองค์กริต่าง

ชุาติ (Social Sharing) จำานิวินิ 3 สมาคม ไดั�แก่ 

MPI PCOA แลัะ ASEANTA

- การิสนิับัสนิุนิสมาคมงานิแสดังสินิค�าโลัก (UFI) ในิ

ริะดัับัไดัมอนิดั์ (UFI Diamond Sponsorship) ไดั�

ริับัสิทธิิปริะโยชุน์ิสาหรัิบัสมาชิุกริายปีสมาคมการิ

แสดังสินิค�าโลัก (UFI Diamond Sponsorship) 

จำานิวินิ 24 กิจกริริม

• การิสนัิบัสนุินิกิจกริริมการิตลัาดัสมาคมการิแสดังสินิค�า 

(ไทย) หรืิอ TEA จำานิวินิ 4 กิจกริริม ไดั�แก่

- กิจกริริมปริะชุาสัมพันิธิ์แลัะริายงานิสถานิการิณ์

ธิุริกิจการิจัดังานิผู้่านิ Social Media

- กิจกริริม Webinar คริั้งที� 1 หัวิข�อ Gearing up 

Thailand Economic Recovery in 2022 and 

Beyond

- กิจกริริม Webinar คริั้งที� 2 หัวิข�อ International 

perspective: Where to play and How to win

- กิจกริริม Webinar คริั้งที� 3 หัวิข�อ International 

Market Trend and Thailand Opportunities

2. สร้างควัามรู้ควัามเข้าใจเก่�ยวักับัองค์กร  และเผยแพร่
ข้อมูลเก่�ยวักับับัทบัาท พันธกิจ และกิจกรรมของ
องค์กรแก่กลุ่มเป้าหมาย จำานวัน 16 กิจกรรม ดังน่้

• ส่งเสริิมภาพลัักษณ์ผู้่านิการิซื้อสื�อในิปริะเทศ (Local 

Media) โดัยให�ข�อม้ลัเกี�ยวิกับัอุตสาหกริริมไมซ์แลัะการิจัดั

งานิของปริะเทศไทยผู้่านิการิจัดัทำา Banner ผู้่านิสื�อต่างๆ 

ริวิมถ่งการิจัดัทำา Artwork ข่าวิในิหนิังสือพิมพ์แลัะหนิังสือ

ในิกลัุ่มเป้าหมาย จำานิวินิทั้งสิ้นิ 58 ชุิ้นิงานิ แลัะ จำานิวินิ 

546 คริั้ง

• ส่งเสริิมภาพลัักษณ์ผู่้านิการิผู้ลิัตสื�อเพื�อการิสื�อสาริ

ออนิไลัน์ิโดัยให�ข�อม้ลัเกี�ยวิกับัอุตสาหกริริมไมซ์แลัะการิ 

จัดังานิของปริะเทศไทย จำานิวินิ 57 ชุิ้นิงานิ

ยุทธศาสตร์ท่่	3:	
ส่งเสริมภาพัลักษณ์์ของไมซ์ไทย

และ	สสปน.	
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- The 2 nd web ina r  on  ‘ In te rnat iona l 
Perspective: Where to Play and How to Win’

- The 3rd webinar on ‘International Market 
Trends and Thailand Opportunities’

2. TCEB gained better recognition and 
publicised its roles, mission and activities to 
target groups through 16 activities as follows:

• Buying local media to promote TCEB’s image 
and providing information about the Thai MICE 
industry and MICE events in Thailand. There were 
58 pieces of banners and news artwork published 
in newspapers and target-oriented printed media 
for 546 times.

• Creating 57 articles about the MICE industry 
and MICE events in Thailand for online media to 
promote TCEB’s image 

• Promoting TCEB’s image through TCEB Pop 
Up Booth Thailand activities for 12 times

• Promoting TCEB’s image to organisations 
within the country and overseas by creating 87 
media items for public relations and corporate 

communications
• Creating 10,087 offline media items presenting 
information about the MICE industry and MICE 
events in Thailand to enhance TCEB’s image

• Creating awareness and publicising MICE 
stimulus measures during the spread of COVID-19 
with 108 media articles which were published for 
237,422 times

• Enhancing better recognition of TCEB’s roles, 
duties and services 12 times

• Developing content and publishing 22,500 
copies of journals, books and articles for public 
relations and improving better recognition of 
TCEB’s roles, mission and activities

• Content development and management for 
national and international recognition

• Devising two plans for brand strategy and 
campaign development

• Producing 8,554 branding materials for 
national and international publicity

• Hosting MICE Day event to promote images of 
the Thai MICE industry and TCEB, where 22,384 
attendees watched live stream

• Organising ‘Thai MICE for the Nation’ – a virtual 
exhibition officially opened on 15 September 
2021. A total of 514 participants attended the 
exhibition between 15 - 30 September 2021.

• Publishing 16 public relations articles to 
increase the number of international corporate 
travellers as follows:

- Part 1: TCEB Travel Recommendations
- Personal Resilience – The strength inside 

and out redefined
- An Evening with MI&C Presentation
- Holiday Greeting ‘Songkran’
- Part 2: Travel Recommendations
- Holiday Greeting ‘Japan’s Golden Week’
- P a r t   1 0 :   Cu s t ome r   E n g a gemen t 

Communication – Topic ‘Travel with Your 
Noses’

- Part 3: Travel Recommendations
- Holiday Greeting ‘USA’s Independence Day’ 
- Part 4: Travel Recommendations
- Holiday Greeting ‘Singapore’s National Day’
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& Management)

• พัฒนิากลัยุทธ์ิการิสริ�างภาพลัักษณ์ (Brand Strategy & 
Campaign Development) จำานิวินิ 2 แผู้นิงานิ

• ผู้ลิัตสื�อส่งเสริิมภาพลัักษณ์ สำาหรัิบัในิแลัะต่างปริะเทศ 
(Branding Material Production) จำานิวินิท้ังส้ินิ 8,554 
ช้ิุนิงานิ

• จัดังานิ MICE Day เพื�อส่งเสริิมภาพลัักษณ์ของไมซ์ไทย
แลัะ สสปนิ. สรุิปจำานิวินิผู้้�เข�าชุมงานิ 22,384 คนิ ผู่้านิสื�อ
ออนิไลัน์ิ (Live Streaming) ทุกชุ่องทาง 

• จัดังานินิิทริริศการิไมซ์ไทยริวิมใจสริ�างชุาติ ในิร้ิปแบับั 
Virtual Exhibition โดัยเริิ�มเปิดัเข�าชุมนิิทริริศการิ ต้ังแต่วัินิที� 
15 กันิยายนิ 2564 สรุิปจำานิวินิผู้้�เข�าชุมนิิทริริศการิ ต้ังแต่ 
15 - 30 กันิยายนิ 2564 จำานิวินิ 514 คนิ

• จัดักิจกริริมปริะชุาสัมพันิธิ์เพื�อผู้ลัักดัันิการิเพิ�มปริิมาณ 
นิักเดัินิทางกลัุ่มลั้กค�าองค์กริจากต่างปริะเทศ จำานิวินิ 16 
ชุิ้นิงานิ

- กิจกริริม TCEB Travel Recommendation ฉบัับัที� 1
- บัทควิามเริื�อง Personal Resilience – The 

strength inside and out redefined
- กิจกริริม An Evening with MI&C Presentation

• ส่งเสริิมภาพลัักษณ์ผู่้านิกิจกริริม TCEB Pop Up Booth 
Thailand จำานิวินิ 12 คร้ัิง

• ส่งเสริิมภาพลัักษณ์องค์กริในิแลัะต่างปริะเทศผู่้านิการิ
ผู้ลัิตเอกสาริปริะชุาสัมพันิธิ์แลัะการิสื�อสาริองค์กริ จำานิวินิ 
87 ช้ิุนิงานิ

• ส่งเสริิมภาพลัักษณ์ผู่้านิการิผู้ลิัตสื�อเพื�อการิสื�อสาริ 
ออฟไลันิ์โดัยให�ข�อม้ลัเกี�ยวิกับัอุตสาหกริริมไมซ์แลัะการิ 
จัดังานิของปริะเทศไทย จำานิวินิ 10,087 ชุิ้นิงานิ/หริือ 
เลั่ม/หริือ แผู้่นิ

• การิสริ�างการิรัิบัร้ิ�แลัะส่งเสริิมมาตริการิกริะตุ�นิอุตสาห-
กริริมไมซ์ในิชุ่วิงวิิกฤตโควิิดั-19 จำานิวินิ 108 ช้ิุนิงานิ เผู้ยแพร่ิ 
จำานิวินิ 237,422 คร้ัิง

• การิสริ�างการิรัิบัร้ิ�แลัะควิามเข�าใจบัทบัาท หนิ�าที� แลัะ
การิบัริิการิของ สสปนิ. จำานิวินิ 12 คริั้ง

• พัฒนิาเน้ืิอหาแลัะสื�อสริ�างการิรัิบัร้ิ�องค์กริ ผู่้านิการิผู้ลิัต
วิาริสาริ/หนัิงสือ/บัทควิาม เพื�อสริ�างการิรัิบัร้ิ�บัทบัาท พันิธิกิจ 
แลัะกิจกริริมขององค์กริ จำานิวินิ 22,500 เล่ัม

• พัฒนิาแลัะ/หรืิอบัริิหาริจัดัการิเน้ืิอหา   เพื�อการิสริ�าง 
ภาพลัักษณ์ท้ังในิแลัะต่างปริะเทศ (Content Development 

- กิจกริริม Holiday Greeting ‘Songkran’
- กิจกริริม Travel Recommendations ฉบัับัที� 2
- กิจกริริม Holiday Greeting ‘Japan’s Golden 

Week’
- กิจกริริม Customer Engagement Communication 

ฉบัับัที� 10 หัวิข�อ Travel with Your Noses
- กิจกริริม Travel Recommendations ฉบัับัที� 3 
- กิจกริริม Holiday Greeting ‘USA’s Independence 

Day’ 
- กิจกริริม Travel Recommendations ฉบัับัที� 4
- กิจกริริม Holiday Greeting ‘Singapore’s 

National Day’
- กิจกริริม  Holiday Greeting ‘India’s Independence 

Day’ 
- กิจกริริม Customer Engagement Communication 

ฉบัับัที� 11 หัวิข�อ Phuket’s Rebound: Revive 
the Heritage, Rebuild the Business 

- กิจกริริม Publicity Features งานิ IT&CM Asia 
2021

- กิจกริริม eDM Blast to TTG event database 
งานิ IT&CM Asia 2021

- กิจกริริม Holiday Greeting ‘Mid-Autumn 
Festival’
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following major activities:

1. TCEB enhanced personnel capability of 
international-level MICE business with the 
following activities:

- Organising the Certified in Exhibition 
Management Course (CEM) Thailand is 
Southeast Asia’s leading country with 
the highest number of CEM certified 
professionals – 203 professionals – and 
the third in Asia. 

- Organising the Certified Incentive 
Specialist Course (CIS) Thailand is in the 
first rank in Asia with the highest number 
of CIS certified professionals – 173 
professionals.

- Running the Digital Event Strategist course 
(DES), attended by 20 participants

2. TCEB boosted personnel capability of 
national-level MICE business as follows:

- Support for development of MICE 
education, proficiency and knowledge 
for MICE operators and other related 
agencies (Business of Creative and Event 
Management Association or EMA)

- Support for development of MICE 
education, proficiency and knowledge for 
MICE operators and other related agencies 
(Thai Exhibition Association or TEA)

- Support for development of MICE 
education, proficiency and knowledge for 
MICE operators and other related agencies 
(Thailand Incentive and Convention 
Association or TICA)

- Organising the 1st/2021 committee 
meeting of MICE capability development, 
attended by 37 committee members

- Holiday Greeting ‘India’s Independence Day’ 
- Part 11: Customer Engagement Communication 

– Topic ‘Phuket’s Rebound: Revive the 
Heritage, Rebuild the Business’

- Publicity Features -IT&CM Asia 2021
- eDM Blast to TTG event database of 

IT&CM Asia 2021
- Holiday Greeting ‘Mid-Autumn Festival’

• Carrying out Bid Agent project through 
the organisation of on-site and online training 
for alliances from the academic and private 
sectors. The project was attended by over 100 
participants. Due to the positive response and 
improved capability of participants, the Bid Agent 
Training was re-organised in 2021 to enhance 
knowledge and capability of new participants as 
the Thailand bidding team.

• Arranging sales kits for exhibitor recruitment 
as a tool for publicity and event space sale of 
Thailand International Health Expo 2021

• Organising networking briefing activity to join 
forces with alliances for further development 
of knowledge, business opportunities, directions 
and image of Thailand International Health Expo 
2021, attended by 196 participants

TCEB placed emphasis on development of 
the Thai MICE industry with innovations and 
widely promoted Thailand as a destination for 
sustainable MICE event organisation through the 

- Organising the 2nd/2021 committee 
meeting of MICE capability development, 
attended by 41 committee members

- Organising the 3rd/2021 committee 
meeting of MICE capability development, 
attended by 39 committee members

- Organising national-level training courses 
in the regional areas, attended by 63 
participants

- Organising ‘Train the Trainer’ course to 
develop MICE professionals from TCEB’s 
network for operations in the regional 
areas, attended by 30 participants

- Organising training courses on electrics, 
electronics & computer programming, 
and on electrics for MICE industry level 1 
program for developing skills of electricians. 
In line with the national skill standards, the 
course on electrics for MICE industry was 
attended by 89 participants.

3. TCEB developed the capability of MICE 
operators in sustainability management 
through the following activities:

- Organising an online training course for 
professionals in sustainability management; 
209 participants passed the training and 
were presented with certificates

- Developing and organising ‘Responsible 
Food and Beverage Operations’ course; 62 
participants passed the training

4. Thailand Sustainable Event Management 
Standard or TSEMS

TCEB successfully achieved its goal in evaluating 
and certifying standardised venues across 
the country with Thailand Sustainable Event 
Management Standard or TSEMS. Fifteen 

4TH STRATEGY:
INCREASE COMPETITIVENESS

AND ELEVATE MICE TO BECOME
A NATIONAL AGENDA
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• จัดัทำาโคริงการิพัฒนิาพันิธิมิตริ (Bid Agent) ในิร้ิปแบับั

ของการิจัดัอบัริมพันิธิมิตริกลุ่ัมเป้าหมาย คือ ภาคการิศ่กษา

แลัะพันิธิมิตริภาคเอกชุนิที�เข�าร่ิวิมอบัริมท้ังแบับั onsite 

แลัะ online ริวิมกว่ิา 100 คนิ ในิการิน้ีิ จ่งไดั�เล็ังเห็นิถ่ง

ผู้ลัตอบัรัิบัที�ดีัแลัะศักยภาพของ Bid Agent ที�เข�าร่ิวิมโคริง

การิฯ จ่งเห็นิควิริให�มีการิจัดัอบัริม Bid Agent Training 

ข้่นิอีกคร้ัิงในิปี พ.ศ. 2564 เพื�อเพิ�มพ้นิควิามร้ิ�แลัะศักยภาพ 

ในิฐานิะ Thailand Bidding Team ให�มีปริะสิทธิิภาพมาก

ยิ�งข้่นิ 

• จัดัทำา Sale Kit สำาหรัิบัการิรัิบัสมัคริผู้้�ออกงานิแสดังสินิค�า 

(Exhibitor) สำาหรัิบัใชุ�ในิงานิ Thailand International 

Health Expo 2021 เพื�อให�มีเครืิ�องมือแลัะช้ิุนิงานิในิการิ

ใชุ�ปริะกอบัการิปริะชุาสัมพันิธ์ิแลัะการิขายพ้ืนิที�ในิงานิ 

Thailand International Health Expo 2021

• จัดักิจกริริม Networking Briefing เพื�อสริ�างควิามร่ิวิม

มือกับัพันิธิมิตริในิการิต่อยอดัการิบ้ัริณาการิท้ังองค์ควิามร้ิ� 

โอกาสทางธุิริกิจ ทิศทาง แลัะภาพลัักษณ์ ของการิจัดังานิ 

Thailand International Health Expo 2021 มีผู้้�เข�าร่ิวิม

จำานิวินิ 196 คนิ

มีการิดัำาเนิินิงานิที�เนิ�นิการิพัฒนิาอุตสาหกริริมไมซ์ดั�วิย

นิวัิตกริริม ริวิมถ่งการิปริะชุาสัมพันิธ์ิปริะเทศไทยในิฐานิะ

จุดัหมายปลัายทางดั�านิการิจัดังานิอย่างยั�งยืนิ ผู่้านิกิจกริริม

การิหลัักที�สำาคัญ ดัังน้ีิ

1. ยกระดั บัศึั กยภาพบัุ คลากรด้ าน ไมซ์ ร ะดั บั

นานาชาติิผ่านกิจกรรมสำาคัญ ดังน่้ 

- จัดัอบัริมหลัักส้ตริดั�านิการิบัริิหาริจัดัการิงานิ 

แสดังสินิค�าแลัะอีเวินิต์  (CEM)  ปริะเทศไทยมี 

ผู้้�ริับัริอง CEM เป็นิอันิดัับั 1 ของเอเชุียตะวิันิออก

เฉียงใต� แลัะเป็นิอันิดัับัที� 3 ของเอเชุีย มีผู้้�ริับัริอง

ทั้งสิ้นิ 203 คนิ

- จัดัอบัริมหลัักส้ตรินิานิาชุาติดั�านิการิบัริิหาริการิ

จัดัการิการิเดิันิทางเพื�อเป็นิริางวัิลั (CIS) ปริะเทศไทย

มีผู้้�รัิบัริอง CIS เป็นิอันิดัับั 1 ของเอเชีุย มีผู้้�รัิบัริองท้ัง

ส้ินิ 173 คนิ

- จัดัหลัักส้ตริรัิบัริองควิามเชีุ�ยวิชุาญดั�านิการิจัดังานิ

แบับัดิัจิตอลั (DES - Digital Event Strategist DES) 

มีผู้้�เข�าร่ิวิม จำานิวินิ 20 คนิ

2. ยกระดับัมาติรฐานบุัคลากรไมซ์ระดับัชาติิผ่าน

กิจกรรมสำาคัญ ดังน่้

- ให�การิสนิับัสนิุนิดั�านิการิศ่กษาแลัะพัฒนิาทักษะ

แลัะองค์ควิามร้ิ�สำาหรัิบัผู้้�ปริะกอบัการิแลัะหน่ิวิยงานิ 

ที�เกี�ยวิข�องกับัไมซ์ (EMA)

- ให�การิสนิับัสนิุนิดั�านิการิศ่กษาแลัะพัฒนิาทักษะ

แลัะองค์ควิามร้ิ�สำาหรัิบัผู้้�ปริะกอบัการิแลัะหน่ิวิยงานิ 

ที�เกี�ยวิข�องกับัไมซ์ (TEA)

- ให�การิสนิับัสนิุนิดั�านิการิศ่กษาแลัะพัฒนิาทักษะ

แลัะองค์ควิามร้ิ�สำาหรัิบัผู้้�ปริะกอบัการิแลัะหน่ิวิยงานิ 

ที�เกี�ยวิข�องกับัไมซ์ (TICA)

- จัดัปริะชุุมกริริมการิพัฒนิาศักยภาพอุตสาหกริริม

ไมซ์ 1/2564 มีผู้้�เข�าริ่วิมจำานิวินิ 37 คนิ

- จัดัปริะชุุมกริริมการิพัฒนิาศักยภาพอุตสาหกริริม

ไมซ์ 2/2564 มีผู้้�เข�าริ่วิม จำานิวินิ 41 คนิ

- จัดัปริะชุุมคณะกริริมการิพัฒนิาศักยภาพอุตสาห

กริริมไมซ์ คริั้งที� 3/2564 มีผู้้�เข�าริ่วิมปริะชุุม มีผู้้�

เข�าริ่วิมจำานิวินิ 39 คนิ

- จัดัอบัริมหลัักส้ตริริะดัับัชุาติในิภ้มิภาค มีผู้้�เข�าริ่วิม 

จำานิวินิ 63 คนิ

- จัดักิจกริริมวิิทยากริเคริือข่ายส้่ภ้มิภาค หลัักส้ตริ 

Train the Trainer มีผู้้�เข�าริ่วิม จำานิวินิ 30 คนิ

- จัดัอบัริมพัฒนิาหลัักส้ตริควิามร้ิ�สำาหรัิบัชุ่างไฟฟ้าตาม 

มาตริฐานิฝีมือแริงงานิแห่งชุาติ สาขาอาชุีพชุ่าง 

ไฟฟ้า อิเล็ักทริอนิิกส์แลัะคอมพิวิเตอร์ิ สาขาชุ่างไฟฟ้า

สำาหรัิบัอุตสาหกริริมการิจัดังานิปริะชุุม การิเดิันิทาง

เพื�อเป็นิริางวัิลั แลัะการิแสดังสินิค�า ริะดัับั 1 มีผู้้�เข�า

ร่ิวิมอบัริมมาตริฐานิฝีมือแริงงานิแห่งชุาติ สาขาชุ่างไฟ

ฟ้าสำาหรัิบัอุตสาหกริริมไมซ์จำานิวินิ 89 คนิ

3. พัฒนาผู้ประกอบัการไมซ์ด้านการจัดงานอย่าง

ยั�งยืนผ่านกิจกรรมสำาคัญ ดังน่้

- จัดัอบัริมหลัักส้ตริมืออาชุีพดั�านิการิจัดังานิอย่าง

ยั�งยืนิ (แบับัออนิไลันิ์) มีผู้้�ผู้่านิการิอบัริมแลัะไดั�ริับั

ใบัปริะกาศทั้งสิ้นิ 209 ริาย

- พัฒนิาแลัะจัดัอบัริมหลัักส้ตริการิให�บัริิการิอาหาริ

อย่างมีควิามริับัผู้ิดัชุอบั (Responsible Food 

and Beverage Operations) มีผู้้�ผู้่านิการิอบัริม

จำานิวินิ 62 คนิ

4. การรับัรองมาติรฐานการบัริหารการจัดงานอย่าง
ยั�งยืนประเทศึไทย (Thailand Sustainable Event 
Management Standard: TSEMS) โดัยมีการิ

ตริวิจปริะเมินิแลัะรัิบัริองมาตริฐานิการิบัริิหาริการิจัดังานิ

อย่างยั�งยืนิปริะเทศไทย (Thailand Sustainable Event 

management Standard :TSEMS) ไดั�คริบัตามเป้าหมาย 

100% มีผู้้�ปริะกอบัการิที�ไดั�รัิบัการิรัิบัริองมาตริฐานิ TSEMS 

จำานิวินิ 15 องค์กริ แบ่ังเป็นิสถานิที�จัดังานิ 14 องค์กริ  แลัะผู้้�

ให�บัริิการิการิจัดังานิ 1 องค์กริ คริอบัคลุัมกทม. แลัะภ้มิภาค 

เหนืิอ (1 องค์กริ) ตะวัินิออกเฉียงเหนืิอ  (1 องค์กริ)  ตะวัินิ

ตกแลัะใต� (2 องค์กริ)

5. จัดทำาหลักสูติรพัฒนาศัึกยภาพบุัคลากรด้านการ
ศึึกษา ผ่านกิจกรรมสำาคัญ จำานวัน 5 หลักสูติร ได้แก่

- จั ดัอบัริมหลัักส้ ตริควิามริ้� เ บ้ืั อ งต�นิวิิ ชุาการิ 

จัดัปริะชุุม องค์กริ (12th Coach the Coaches 

Program for Meetings101 Industry) มีผู้้�เข�า

ริ่วิมจำานิวินิ 479 คนิ

- จัดัอบัริมหลัักส้ตริควิามริ้�เบัื้องต�นิวิิชุาการิเดัินิทาง 

เพื�อเป็นิริางวิัลั (12th Coach the Coaches 

Program for Incentives101 Industry มีผู้้�เข�า

ยุทธศาสตร์ท่่	4:
เสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์	
และยกระดับัไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ	
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organisations were certified with TSEMS, of which 
14 organisations provide MICE venue service and 
one organisation is a MICE organiser. The certified 
organisations are located in Bangkok, the northern 
region (one organisation), the northeastern region 
(one organisation), and the western and the 
southern regions (two organisations).

5. TCEB developed training courses on 
capability enhancement of personnel in 
the academic sector through five courses as 
follows:

- Organising the 12th Coach the Coaches 
Programme for Meetings 101 Industry 
course, attended by 479 participants

- Organising the 12th Coach the Coaches 
Programme for Incentives 101 Industry 
course, attended by 538 participants

- Organising the 12th Coach the Coaches 
Programme for Exhibitions 101 Industry 
course, attended by 535 participants

- Organising the 12th Coach the Coaches 
Programme for Conventions 101 Industry 
course, attended by 554 participants

- Organising the 12th Coach the Coaches 
Programme for Event 101 Industry course, 
attended by 503 participants

- Organising Venue Management 101 course 
with a total of 360 people from Thailand’s 
five regions

6. TCEB boosted the capability of MICE 
Academic Cluster through six important 
activities as follows:

- Organising ‘Event Design and Design Thinking’ 
course, attended by 619 participants

- Hosting a meeting for development and 
upgrade of the MICE industry in the Eastern 
Economic Corridor (EEC), attended by 266 
participants

- Organising MICE Career Day 2021 activity, 
attended by 302 participants

- Hosting ‘Sustainable Food and Beverage 
Services in MICE Business’ seminar for 
lecturers, MICE operators and undergraduates 
from the Eastern MICE Academic Cluster and 
other regions, attended by 955 participants

- Organising capability development training 
for MICE professionals of the Southern 
MICE Academic Cluster, attended by 566 
participants

- Organising a training for undergraduates 
majoring in MICE and Event to expand their 
career experience, attended by 211 students

7. TCEB developed three courses for the 
network of MICE Student Chapter and MICE 
Start-up as follows:

- Organising ‘DMC Management for 
Southern MICE Student Chapter’ training 
attended by 430 participants, who were 
417 undergraduates and 13 lecturers from 
the Southern MICE Academic Cluster

- Organising ‘Mass Participation Events Short 
Course Training Development’, attended 
by 1,000 undergraduates from the Eastern 
MICE Academic Cluster

- Organising ‘Thailand Future MICE Leader 
Series’ training attended by 1,115 
undergraduates from Mahidol University 
International College, who participate in 
the MICE Student Chapter project

8. TCEB raised the standards of the MICE 
industry through major activities as follows:

- Certifying 200 MICE venues throughout 
the country with 2021 Thailand MICE 
Venue Standards (TMVS) 

- Hosting ‘MOVE 2 Innovative 2HY Experience’ 
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ริ่วิมจำานิวินิ 538 คนิ

- จัดัอบัริมหลัักส้ตริควิามริ้�เบ้ืัองต�นิวิิชุางานิแสดัง

สินิค�าแลัะนิิทริริศการิ (12th Coach the Coaches 

Program for Exhibitions101 Industry) มีผู้้�เข�า

ริ่วิมจำานิวินิ 535 คนิ

- จัดัอบัริมหลัักส้ตริควิามร้ิ�เบ้ืัองต�นิวิิชุาการิปริะชุุม

วิิชุาชุีพ (12th Coach the Coaches Program for 

Conventions101 Industry) มีผู้้�เข�าริ่วิมจำานิวินิ 

554 คนิ

- จัดัอบัริมหลัักส้ตริควิามริ้� เ บ้ืัองต�นิวิิชุาการิจัดั

ปริะชุุมองค์กริ (12th Coach the Coaches 

Program for Event101 Industry) มีผู้้�เข�าริ่วิม

จำานิวินิ 503 คนิ

- จัดัอบัริมพัฒนิาหลัักส้ตริการิบัริิหาริสถานิที�จัดังานิ 

Venue Management 101 จำานิวินิการิริับัริ้� 

ทั้งหมดั 360 คนิ จาก 5 ภ้มิภาคทั�วิปริะเทศไทย

6. พัฒนาศัึกยภาพเครือข่ายภาคการศึึกษาไมซ์ใน
ภูมิภาค (MICE Academic Cluster) ผ่านกิจกรรม
สำาคัญ จำานวัน 6 กิจกรรม ได้แก่

- จัดัอบัริมหลัักส้ตริ “Event Design and Design 

Thinking” มีผู้้�เข�าริ่วิมจำานิวินิ 619 คนิ

- จัดักิจกริริมโคริงการิปริะชุุมเคริือข่ายเพื�อพัฒนิา

แลัะยกริะดัับัอุตสาหกริริมไมซ์ในิเขตพัฒนิาพิเศษ

ภาคตะวิันิออก มีผู้้�เข�าริ่วิมจำานิวินิ 266 คนิ

- จัดักิจกริริมโคริงการิเรีิยนิร้ิ�ส่้สายอาชีุพไมซ์ MICE 

Career day 2021 มีผู้้�เข�าริ่วิมจำานิวินิ 302 คนิ

- จัดักิจกริริมสัมมนิา Sustainable Food and 

Beverage Services in MICE Business ให�แก่ 

อาจาริย์ ผู้้�ปริะกอบัการิ แลัะนัิกศ่กษาในิเครืิอข่ายภาค

ตะวัินิออกแลัะภาคอื�นิๆ มีผู้้�เข�าร่ิวิมจำานิวินิ 955 คนิ

- จัดัอบัริมพัฒนิาศักยภาพบุัคลัากริในิอุตสาหกริริม

ไมซ์ เครืิอข่ายการิศ่กษาไมซ์ภาคใต� (Southern MICE 

Academic Cluster) มีผู้้�เข�าร่ิวิมจำานิวินิ 566 คนิ

- จัดัอบัริมการิพัฒนิาการิฝึกปริะสบัการิณ์วิิชุาชีุพ

นิักศ่กษาสาขาวิิชุาไมซ์แลัะอีเวินิต์    มีผู้้�เข�าริ่วิม

จำานิวินิ 211 คนิ

7. จัดทำาเครือข่ายเยาวัชนไมซ์สู่การเป็นผู้ประกอบั 
การไมซ์รุ่นใหม่ ( MICE Student Chapter & MICE 
Start up) จำานวัน 3 หลักสูติร ได้แก่

- จัดัอบัริมโคริงการิ DMC Management for 

Southern MICE Student Chapter มีผู้้�เข�าริ่วิม

จำานิวินิ 430 คนิ โดัยนิักศ่กษาจากเคริือข่ายภาค

การิศ่กษาไมซ์ภ้มิภาคใต�จำานิวินิ 417 คนิ แลัะ

อาจาริย์จากเครืิอข่ายภาคการิศ่กษาไมซ์ภ้มิภาคใต�

จำานิวินิ 13 คนิ

- จัดัอบัริมโคริงการิการิพัฒนิาหลัักส้ตริการิส่งเสริิม

สายอาชุีพดั�านิการิจัดังานิอีเวินิต์ปริะเภทงานิกีฬา

มวิลัชุนิไทย Mass Participation Events Short 

Course Training Development โดัยผู้้�เข�า

ริ่วิมเป็นินิักศ่กษาเคริือข่ายภาคการิศ่กษาไมซ์ในิ

ภ้มิภาคตะวิันิออก มีผู้้�เข�าริ่วิมจำานิวินิ 1,000 คนิ
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webinar, joined by 256 participants
- Hosting ‘MOVE 2 (TOMORROW) HY Creating 

2HY Experience’ webinar, which was live 
on MICE Capabilities Facebook Page and 
viewed by over 400 viewers

- Hosting ‘2HY MOVE Forward Together’ 
webinar where the concept of ‘hygiene 
and hybrid’ (2HY) is applied to create a 
new experience of event organisation. 
The first webinar was held on 9 June 
2021, joined by 361 participants, and the 
second one was held on 25 June 2021, 
attended by 324 participants.

- Organising a workshop on MICE venue 
preparation for ASEAN MICE Venue 
Standards (AMVS) evaluation held on 19 
April 2021 at SO/ Bangkok Hotel, where 
11 attendees registered at the event, 
54 attendees registered online and 144 
viewers watched live on MICE Capabilities 
Facebook Page

- Hosting ‘MICE Standards Day 2021’ event 
to present online TMVS logos and AMVS 
plaques to certified MICE venues in 2021, 
attended by 279 participants

- Organising the webinar on ‘Food Waste 
and Ways to Manage Excessive Food in 
MICE Business’ with the aim of increasing 
knowledge among MICE operators, joined 
by 168 participants

- Organising the webinar on ‘Adding Value 
and Raising Standards of the MICE Industry 
with Guidelines on Muslim Participant-
Friendly MICE Event Organisation’ with the 
aim of increasing knowledge among MICE 
operators, attended by 101 participants

- 47 MICE venues certified with 2021 ASEAN 

MICE Venue Standards (AMVS) 
- Organising the 9th ASEAN MICE Venue 

Standards (AMVS) hybrid meeting with 
the aim of jointly drafting standards for 
evaluating the Event Venue category with 
senior officials from 10 ASEAN countries 
and officials on tourism from ASEAN 
Secretariat, attended by 61 participants

- Organising the 2nd training session for 24 
auditors from 11 organisations to evaluate 
MICE venues for AMVS certification

- Organising AMVS auditor training, joined by 
32 participants (24 participants attended 
at the event and 8 attendees joined on 
Zoom webinar.)

9. TCEB raised the standards of MICE operators 
through the following activities:

- Meeting for brainstorming ideas to enhance 
MICE professionals’ proficiency and the 
standards of MICE event organisation. 
This hybrid meeting was attended by 54 
participants, divided into 20 participants 
attending the meeting and 34 participants 
attending online.

- Hosting an online activity to publicise 
guidelines on Muslim participant-friendly 
MICE event organisation, joined by 91 
participants

- Hosting a meeting for raising standards 
and proficiency development of MICE 
personnel, attended by 35 participants

- Hosting the 1st ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals – 
Events Professionals webinar, attended by 
37 participants from 16 related organisations

- Hosting an online committee meeting 
for comment sharing on the Venue 
Management Course, joined by 16 
committee members

- Organising Zoom webinar on ‘Venue 
Management Course – EP 2’, joined by 151 
participants

10. TCEB broadened MICE operators’ 
knowledge with the following activities 
concerning MICE Intelligence Center:

- MICE Podcast EP 1: Outlook for Event 
Organisation Based on MICE Business 
Trends and Innovations of the Next 
Normal Era, listened by 533 persons

- MICE Podcast EP 2: Analysis of Economic 
Stimulation Policy through MICE Business, 
listened by 1,561 persons

- MICE Podcast EP 3: Raising MICE Event 
Organisation Standards with Technologies 
and Innovations, listened by 561 persons

- MICE Podcast EP 4: How to Organise Virtual 
Events to Satisfy Participants hosted by Mission 
to the Moon, listened by 9,762 persons

- MICE Podcast EP 5: Business Tips for 
Sustainable Growth Based on the 
Concept of Green by Numbers hosted by 
Techsauce, listened by 626 persons

- Disseminating knowledge about virtual 
and hybrid event organisation to MICE 
operators in response to MICE New 
Normal at MICE Intelligence Talk event, 
attended by 38 participants

- Disseminating knowledge under the topic 
of ‘Service Design for MICE’ at the 3rd 
MICE Intelligence Talk event
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- จัดัอบัริมโคริงการิ Thailand Future MICE 

Leader Series นิำาเยาวิชุนิภายใต�โคริงการิ MICE 

Student Chapter จากวิิทยาลััยนิานิาชุาติ 

มหาวิิทยาลััยมหิดัลั มีผู้้�เข�าริ่วิมจำานิวินิ 1,115 คนิ

8. มาติรฐานสำาหรับัอุติสาหกรรมไมซ์ผ่านกิจกรรม
สำาคัญ ดังน่้

- มาตริฐานิสถานิที�จัดังานิปริะเทศไทย   ปริะจำาปี 

พ.ศ. 2564 มีสถานิปริะกอบัการิที�ผู้่านิการิริับัริอง 

จำานิวินิ 200 แห่ง จากทั�วิปริะเทศ

- จัดักิจกริริมเสวินิา MOVE 2 Innovative 2HY 

Experience (ออนิไลันิ์) มีผู้้�เข�าริ่วิม 256 คนิ

- กิจกริริมเสวินิา MOVE 2 (TOMORROW) HY 

Creating 2HY Experience โดัยมีผู้้�เข�าริ่วิมชุม

ผู้่านิ Facebook Live Page MICE Capabilities 

มากกวิ่า 400 ริาย

- กิจกริริมเสวินิา 2 HY MOVE Forward Together 

ส้่มาตริฐานิสากลั  ดั�วิยการิจัดังานิแบับั  2HY 

เทคนิิคการิสริ�างปริะสบัการิณ์ริ้ปแบับัใหม่ แลัะไอ

เดัียสริ�างสริริค์การิจัดังานิ คริั้งที� 1 (online) วิันิที� 

9 มิถุนิายนิ 2564 มีผู้้�เข�าริ่วิมจำานิวินิ 361 คนิ คริั้ง

ที� 2 (online) วิันิที� 25 มิถุนิายนิ 2564 มีผู้้�เข�าริ่วิม

จำานิวินิ 324 คนิ

- จัดัอบัริมเชุิงปฏิบััติการิ (Workshop) เตริียม

ควิามพริ�อมสถานิปริะกอบัการิเพื�อตริวิจปริะเมินิ 

มาตริฐานิสถานิที�จัดังานิอาเซียนิ จำานิวินิ 1 กิจกริริม 

เมื�อวิันิที� 19 เมษายนิ 2564 ณ โริงแริม SO/ 

Bangkok โดัยมีผู้้�ลังทะเบัียนิ on ground จำานิวินิ 

11 ริาย ลังทะเบัียนิ online จำานิวินิ 54 ริาย แลัะ

ริับัชุมผู้่านิ Facebook Live: MICE capabilities 

จำานิวินิ 144 ริาย

- จัดังานิ MICE Standards Day 2021 เพื�อมอบั 

ตริาสัญลัักษณ์มาตริฐานิสถานิที�จัดังานิปริะเทศไทย 

(TMVS) แลัะโลั่มาตริฐานิสถานิที�จัดังานิอาเซียนิ 

(AMVS) ให�กับัสถานิปริะกอบัการิที�ผู้่านิการิริับัริอง

มาตริฐานิสถานิที�จัดังานิปี พ.ศ. 2564 (ผู้่านิชุ่องทาง 

ออนิไลันิ์) มีผู้้�เข�าริ่วิม 279 คนิ

- จัดักิจกริริมเสวินิาเพื�อสริ�างองค์ควิามริ้� ให�กับั

บัุคลัากริในิอุตสาหกริริมไมซ์ในิหัวิข�อ “ขยะอาหาริ

กบััแนิวิทางจัดัการิอาหาริส่วินิเกินิในิธุิริกิจไมซ์” มีผู้้�

เข�าร่ิวิมผู่้านิชุ่องทางออนิไลัน์ิริวิมท้ังส้ินิ 168 คนิ

- จัดักิจกริริมเสวินิาเพื�อสริ�างองค์ควิามริ้� ให�กับั

บัุคลัากริในิอุตสาหกริริมไมซ์ในิหัวิข�อ “สริ�างม้ลัค่า

เพิ�ม ยกริะดัับัอุตสาหกริริมไมซ์ผู้่านิแนิวิปฏิบััติการิ

จัดัปริะชุุมแลัะนิิทริริศการิที�เป็นิมิตริกับัมุสลิัม” 

ผู้้�เข�าริ่วิมผู้่านิชุ่องทางออนิไลันิ์ 101 คนิ

- มาตริฐานิสถานิที�จัดังานิอาเซียนิ ปี พ.ศ. 2564 

มีสถานิปริะกอบัการิผู่้านิการิตริวิจปริะเมินิจำานิวินิ 

47 แห่ง

- จัดัการิปริะชุุมมาตริฐานิสถานิที�จัดังานิอาเซียนิ 

คริั้งที�  9 โดัยมีวัิตถุปริะสงค์เพื�อยกร่ิางมาตริฐานิ 

ASEAN MICE Venue Standard: AMVS ปริะเภท 

Event Venue ริ่วิมกับัผู้้�แทนิของเจ�าหนิ�าที�อาวิุโส 

จาก 10 ปริะเทศอาเซียนิ แลัะเจ�าหนิ�าที�จากสำานัิกงานิ

เลัขาธิิการิอาเซียนิ ดั�านิการิท่องเที�ยวิ (Hybrid 

Meeting) มีผู้้�เข�าริ่วิมปริะชุุม จำานิวินิ 61 คนิ

- การิอบัริมผู้้�ตริวิจปริะเมินิมาตริฐานิสถานิที�จัดังานิ

อาเซียนิ คริั้งที� 2 มีผู้้�เข�าริ่วิมอบัริม จำานิวินิ 24 คนิ 

จาก 11 หนิ่วิยงานิ

- จัดัอบัริมเพื�อเตริียมควิามพริ�อมคณะกริริมการิ

ตริวิจปริะเมินิมาตริฐานิสถานิที�จัดังานิอาเซียนิ 

(AMVS Auditor Training) มีผู้้�เข�าริ่วิมอบัริม

จำานิวินิ 32 ริาย (on ground จำานิวินิ 24 ริาย แลัะ 

online ผู้่านิ zoom จำานิวินิ 8 ริาย)

9. พัฒนามาติรฐานบุัคลากรในอุติสาหกรรมไมซ์ผ่าน
กิจกรรมสำาคัญ ดังน่้

- ปริะชุุมริะดัมสมองการิพัฒนิามาตริฐานิสมริริถนิะ

สำาหริับับัุคลัากริสาขาไมซ์แลัะการิจัดักิจกริริมไมซ์ 

สาขา Event Professionals ในิริ้ปแบับั Hybrid 

Meeting มีผู้้�เข�าริ่วิม 54 คนิ (on ground 20 คนิ 

แลัะ online 34 คนิ)

- จัดักิจกริริมให�องค์ควิามริ้� (ออนิไลันิ์) การิจัดังานิ

ที�เป็นิมิตริกับัมุสลัิมโดัยเป็นิการิปริะชุาสัมพันิธิ์

แนิวิปฏิบััติการิจัดัปริะชุุมแลัะงานินิิทริริศการิที�

เป็นิมิตริกับัมุสลัิม มีผู้้�เข�าริ่วิมผู้่านิริะบับัออนิไลันิ์

จำานิวินิ 91 คนิ

- จัดัปริะชุุมชุี้แจงโคริงการิพัฒนิามาตริฐานิบุัคลัากริ

ในิอุตสาหกริริมไมซ์ กิจกริริมการิพัฒนิามาตริฐานิ

สมริริถนิะสำาหริับับัุคลัากริสาขาไมซ์แลัะการิจัดั 

กิจกริริมไมซ์ มีผู้้�เข�าริ่วิมจำานิวินิ 35 คนิ

- จัดัปริะชุุมคณะวิิชุาการิ พัฒนิามาตริฐานิสมริริถนิะ

สำาหริับับัุคลัากริสาขาไมซ์แลัะการิจัดักิจกริริมไมซ์ 
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11. TCEB encouraged and optimised the use 
technologies for free COVID-19 organisation 
of 32 MICE events as follows:

• Encouraging the use of technologies for 
raising the standards of the MICE industry at 
PATA Beyond: Travel Recovery Solutions event

• Hosting six MICE Techno Mart events to 
present technologies and innovations for 
boosting confidence of participants in attending 
events safely:

- MICE Technomart (Central region)
- Phuket Smart Link
- MICE Winnovation
- The 2nd Virtual MICE Technomart
- Khonkaen Business Forum
- The New Chapter of Thai Domestic #1 BKK

• Providing support for platform development to 
reduce density of MICE participants for eight events: 

- Thailand Dive Expo 2021
- Thailand Retail Food & Hospitality Services 

(TRAFS)
- Intercare Asia 2021
- e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2021
- Thailand Education Technology Expo 

2021 (EDTEX 2021)
- BICT On(line) the move
- Chiangmai Design Week 2021
- Baan Lae Suan Midyear 2021

• Providing support for technology development 
for 11 events to set standards of MICE event 
organisation with safety and hygiene:

- Conference held under the 55th Lions Clubs 
International District 310 Thailand Meeting

- Bangkok Projection Mapping Competition 
2021 (BPMC2021)

- E-san International Auto Expo
- Worlddidac Asia
- Southern International Auto Expo
- THAIFEX-Anuga Asia 2021
- ASEAN Sustainable Energy Week 2021
- Bangkok Festival
- Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 

2021
- AFECA Asia MICE Youth Challenge 2021
- New Normal Conference for Increasing 

International Competitiveness

• Support for the use of technologies and 
innovations for organisation of six virtual events, 
which are:

- Thailand LAB 2021
- Architect’21
- DigiTech ASEAN Thailand 2021
- Health Tech Thailand 2021
- INTERMACH and SUBCON Thailand 2021
- Korat Clay: Art & Innovation International 

Exhibition Trade Fair 2021

• Thai MICE Connect: MICE Marketplace for 
connecting data of buying demand with data of 
products & services provided by MICE operators 
– with 1,327,859 page views

12. In response to the government’s policy, 
TCEB disseminated knowledge to other 
public agencies and forged alliances with 
the public and private sectors through the 
following activities:

- Organising MICE Clinic seminar on rules 
and regulations of MICE event organisation 
with the public and private sectors, held at 
the  2nd MICE training course for executives 
from the public sector. The seminar was 
held between 15 –19 March 2021 at 
the Landmark Ballroom, the Landmark 
Bangkok and in Nakhon Ratchasima. 

- Organising the public-private partnership 
webinar for the MICE industry promotion 
or MICE Talk webinar under the topic of 
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(ASEAN MRA on TP – Event Professionals) 

คริั้งที� 1 ในิริ้ปแบับัการิปริะชุุมออนิไลันิ์ มีผู้้�เข�าริ่วิม

จำานิวินิ 37 คนิ จาก 16 หนิ่วิยงานิที�เกี�ยวิข�อง 
- จัดัปริะชุุมคณะกริริมการิวิิพากษ์หลัักส้ตริ Venue 

Management Course (Online Meeting) มี
คณะกริริมการิเข�าริ่วิม จำานิวินิ 16 คนิ

- จัดัอบัริมพัฒนิาองค์ควิามริ้�ดั�านิมาตริฐานิอุตสาห
กริริมไมซ์ (Venue Management Course – EP 
2) ผู้่านิริะบับั zoom meeting มีผู้้�เข�าริ่วิมจำานิวินิ 
151 คนิ

10. พัฒนาเสริมสร้างองค์ควัามรู้ผู้ประกอบัการผ่าน 
MICE Intelligence Center ผ่านกิจกรรมสำาคัญ ดังน้่

- MICE Podcast EP1 : มองอนิาคตการิจัดั Event 
ผู้่านิเทรินิดั์แลัะนิวิัตกริริมในิธิุริกิจ MICE แห่งยุค 
Next Normal มีจำานิวินิผู้้�เข�าฟัง 533 คนิ

- MICE  Podcast EP2 : มองนิโยบัายการิขับัเคลัื�อนิ
เศริษฐกิจ ผู้่านิธิุริกิจ MICE มีผู้้�เข�าฟังจำานิวินิ 
1,561 คนิ

- MICE Podcast EP3 : ยกริะดัับั MICE ส้่อนิาคต
การิจัดังานิยุคใหม่ดั�วิยเทคโนิโลัยีแลัะนิวัิตกริริม 
มีผู้้�เข�าฟังจำานิวินิ 561 คนิ

- MICE Podcast EP4 : “Virtual Event” อีเวินิต์
ยุคใหม่ จัดัอย่างไริให�ถ้กใจผู้้�ชุม ริ่วิมกับั Mission 
to the Moon มีผู้้�เข�าฟังจำานิวินิ 9,762 คนิ

- MICE Podcast EP5 : เคล็ัดัลัับัการิทำาธุิริกิจให�เติบัโต
แบับัยั�งยืนิดั�วิยแนิวิคิดัแบับั Green by Numbers 
ร่ิวิมกับั Techsauce มีผู้้�เข�าฟังจำานิวินิ 626 คนิ

- ถ่ายทอดัองค์ควิามริ้�ในิริ้ปแบับัไมซ์วิิถีใหม่ (MICE 
Intelligence Talk) ให�เเก่ผู้้�ปริะกอบัการิในิ
อุตสาหกริริมไมซ์ ในิหัวิข�อที�เกี�ยวิกับัการิจัดังานิในิ
ริ้ปแบับั Virtual and Hybrid Events มีผู้้�เข�าริ่วิม
จำานิวินิ 38 คนิ

- การิถ่ายทอดัองค์ควิามริ้�ในิริ้ปแบับัไมซ์วิิถีใหม่ 
(MICE Intelligence Talk) คริั้งที� 3 ในิหัวิข�อ 
‘Service Design for MICE’ 

11. สนับัสนุนเทคโนโลย่เพื�อมาติรฐานการจัดงานไมซ์
อย่างปลอดภัยไร้โควัิด รวัมทั้งสิ้น จำานวัน 32 งาน 
โดยงานสนับัสนุนเทคโนโลย่เพื�อมาติรฐานการจัดงาน
ไมซ์อย่างปลอดภัยไร้โควัิด แบั่งออกเป็น

• ส่งเสริิมแลัะสนิับัสนิุนิการิใชุ�เทคโนิโลัยีเพื�อยกริะดัับั
นิวิัตกริริมสำาหริับัอุตสาหกริริมไมซ์ จำานิวินิ 1 งานิ คือ งานิ 
PATA Beyond: Travel Recovery Solutions
• จัดังานิ MICE TechnoMart เพื�อนิำาเสนิอเทคโนิโลัยี
แลัะนิวิัตกริริมสำาหริับัสริ�างควิามเชุื�อมั�นิในิการิเข�าริ่วิมงานิ
งานิอย่างปลัอดัภัยไริ�โควิิดั จำานิวินิ 6 งานิ

- งานิ MICE Technomart ภาคกลัาง
- งานิ Phuket Smart Link
- งานิร้ิ�ไมซ์ จัดัให�
- งานิ Virtual MICE Technomart คร้ัิงที� 2
- งานิ Khonkaen Business Forum
- งานิ The New Chapter of Thai Domestic #1 BKK

• พัฒนิาแพลัตฟอริ์มการิกริะจายตัวิของผู้้�เข�างานิไมซ์
อย่างปลัอดัภัยไริ�โควิิดั (Density platform) จำานิวินิงานิที�
สนิับัสนิุนิ 8 งานิ

- งานิ Thailand Dive Expo 2021

- งานิ Thailand Retail Food & Hospitality 
Services (TRAFS)

- งานิ Intercare Asia 2021
- งานิ e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2021
- งานิ Thailand Education Technology Expo 

2021 (EDTEX 2021)
- งานิ BICT On(line) the move
- งานิ Chiangmai Design Week 2021
- งานิ Baan Lae Suan Midyear 2021

• พัฒนิาแลัะสนิับัสนิุนิเทคโนิโลัยีเพื�อพัฒนิาธิุริกิจแลัะ
สริ�างมาตริฐานิการิจัดังานิไมซ์อย่างปลัอดัภัยไริ�โควิิดั 
จำานิวินิงานิที�สนิับัสนิุนิ 11 งานิ

- งานิปริะชุุมวิิชุาการิภายใต�การิปริะชุุมใหญ่ไลัออนิส์ 
สากลัภาคริวิม 310 ปริะเทศไทย คริั้งที� 55

- งานิ Bangkok Projection Mapping Competition 
2021 (BPMC2021)

- งานิ E-san International Auto Expo
- งานิ Worlddidac Asia
- งานิ Southern International Auto Expo
- งานิ THAIFEX-Anuga Asia 2021
- งานิ ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021
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“The Passage of Recovery: Ways to Struggle 
Against COVID-19 Crisis”. The event was 
held on 9 September 2021, attended by 
411 participants. 

13. TCEB hosted six meetings and workshops 
on the following topics for dealing with MICE 
event organisation problems under the 
supervision of Government Coordination on 
MICE Service Providers Subcommittee:

- Meeting on mutual support for domestic 
MICE event organisation

- Meeting on MICE Lane set-up at Don 
Mueang International Airport

- Workshop on the public-private 
collaboration for facilitating MICE event 
organisation in Thailand

- Meeting on facilitation of domestic 
MICE event organisation and effects on 
the MICE industry during the spread of 
COVID-19

- Meeting for finding integrated ways to 

support the MICE industry
- Meeting for preparation of travel 

management for foreign businessmen 
who pay short-term visits to Thailand 
without quarantine

14. TCEB set up ‘One-Stop Service Center for 
MICE’ to conveniently provide information 
on MICE event organisation and international 
trade shows held in Thailand for MICE 
operators and 17 public agencies which 
included:

- Department of Foreign Trade
- Department of Energy Business
- Department of Fisheries
- Department of Livestock Development 
- Department of Agriculture
- The Excise Department
- Electrical and Electronics Institute
- Food and Drug Administration
- Office of the Cane and Sugar Board
- Thai Industrial Standards Institute
- National Bureau of Agricultural Commodity 

and Food Standards
- Thai Customs
- Department of Consular Affairs
- Immigration Bureau
- Department of Employment
- The Revenue Department
- Office of Insurance Commission

15. TCEB conducted the following surveys 
for the MICE industry development:

- Survey on the statistics for organisation 
of conferences, incentive travels and 
international exhibitions in 2021

- Economic Impact Study of Thailand’s MICE 
Industry in 2021

- Satisfaction survey on services provided by 
Thailand Convention and Exhibition Bureau 
in fiscal year 2021

- Social impact study of Thailand’s MICE 
industry in fiscal year 2021

- Thailand MICE Industry Index in 2021
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- งานิ Bangkok Festival
- งานิ Thailand Marine & Offshore Expo 

(TMOX) 2021
- งานิ AFECA Asia MICE Youth Challenge 2021
- การิจัดัอบัริมหลัักส้ตริปริะชุุมวิิชุาการิวิิถีใหม่ 

นิำาไทยส้่สากลั

• สนิับัสนิุนิการิใชุ�เทคโนิโลัยีเแลัะนิวิัตกริริม Virtual 
Event จำานิวินิ 6 งานิ ไดั�แก่

- งานิ Thailand lab 2021
- งานิ Architect’21
- งานิ DigiTech ASEAN Thailand 2021
- งานิมหกริริมนิวัิตกริริมการิแพทย์แลัะสุขภาพ 

Health Tech Thailand 2021

- งานิ INTERMACH and SUBCON Thailand 2021

- งานิ Korat Clay: Art & Innovation International 

Exhibition Trade Fair 2021

• MICE Marketplace เพื�อเชุื�อมโยงข�อม้ลัแลัะควิาม

ต�องการิในิการิซ้ือ/ขายสินิค�าแลัะบัริิการิของผู้้�ปริะกอบัการิ 

ไมซ์ (Thai MICE Connect) จำานิวินิ Page Views อย้่ที� 

1,327,859

12. การเผยแพร่องค์ควัามรู้ระหว่ัางหน่วัยงานภาครัฐ
และการสร้างเครือข่ายหน่วัยงานภาครัฐและเอกชน 
ติามนโยบัายรัฐบัาลผ่านกิจกรรมสำาคัญ ดังน่้

- การิปริะชุุมร่ิวิมภาครัิฐแลัะเอกชุนิเกี�ยวิกับักฎ

ริะเบีัยบัที�เกี�ยวิข�องกับัการิจัดังานิไมซ์ (MICE Clinic)  

ผู่้านิกิจกริริมหลัักส้ตริพัฒนิาองค์ควิามร้ิ�ไมซ์ สำาหรัิบั

ผู้้�บัริิหาริภาครัิฐ รุ่ินิ 2 ริะหว่ิางวัินิที� 15 – 19 มีนิาคม  

พ.ศ.2564 ณ ห�องแลันิดั์มาริ์คบัอลัริ้ม โริงแริม 

แลันิดั์มาริ์ค กริุงเทพฯ แลัะ จังหวิัดันิคริริาชุสีมา 

- การิจัดัปริะชุุมควิามร่ิวิมมือหุ�นิส่วินิยุทธิศาสตร์ิ

ภาคริัฐแลัะเอกชุนิ เพื�อส่งเสริิมอุตสาหกริริมไมซ์ 

(MICE Talk) ภายใต�หัวิข�อ “The Passage of 

Recovery : ทางเลัือก ทางริอดั ฝ่าวิิกฤติโควิิดั”  

เมื�อวิันิพฤหัสบัดัีที� 9 กันิยายนิ 2564 ผู้่านิชุ่องทาง

ออนิไลันิ์ ผู้้�เข�าริ่วิมงานิ จำานิวินิ 411 คนิ 

13. การประชุมเชิงปฏิบััติิการเพื�อการดำาเนินการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคภายใต้ิคณะอนุกรรมการประสาน
งานภาครัฐ เพื�อการอำานวัยควัามสะดวักเก่�ยวักับัการ 
จัดประชุมและนิทรรศึการของประเทศึ จำานวัน 6 ครั้ง 
ในหัวัข้อหลัก ดังน่้

- ปริะชุุมเกี�ยวิกับัควิามร่ิวิมมือในิการิสนิับัสนิุนิการิ

จัดังานิไมซ์ภายในิปริะเทศ

- ปริะชุุมเริื�องการิจัดัตั้งเคานิ์เตอริ์ MICE Lane ณ 

ท่าอากาศยานิดัอนิเมือง 

- ปริะชุุมเชุิงปฏิบััติการิ (Workshop) ภาคริัฐแลัะ

เอกชุนิ  เพื�อการิอำานิวิยควิามสะดัวิกเกี�ยวิกับั 

การิจัดัปริะชุุมแลัะนิิทริริศการิของปริะเทศ 

- ปริะชุุมเริื�องการิอำานิวิยควิามสะดัวิกเกี�ยวิกับั 

การิจัดัปริะชุุมในิปริะเทศแลัะผู้ลักริะทบัที�เกิดัข้่นิ

ในิชุ่วิงโควิิดั-19 

- ปริะชุุมหารืิอแนิวิทางการิบั้ริณาการิร่ิวิมกันิในิ 

การิสนิับัสนิุนิอุตสาหกริริมไมซ์ 

- ปริะชุุมเพื�อเตริียมควิามพริ�อมในิการิจัดัการิ

เดัินิทางสำาหรัิบักลุ่ัมนัิกธุิริกิจต่างชุาติที�เข�ามาในิ 

ริาชุอาณาจักริในิริะยะส้ันิแบับัไม่กักตัวิ 

14. ศูึนย์ประสานงานเพื�อการอำานวัยควัามสะดวัก
อุติสาหกรรมไมซ์ (One - Stop Service Center for 
MICE) ให้บัริการด้านข้อมูลแก่ผู้ประกอบัการไมซ์ให้
สามารถทราบัข้อมูลติ่างๆ ท่�เก่�ยวัข้องกับัการจัดงาน
ประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติิในประเทศึไทย
ได้อย่างถูกติ้องและสะดวักมากยิ�งขึ้น จำานวัน 17 
หน่วัยงาน ได้แก่

- กริมการิค�าต่างปริะเทศ 

- กริมธิุริกิจพลัังงานิ 

- กริมปริะมง 

- กริมปศุสัตวิ์ 

- กริมวิิชุาการิเกษตริ 

- กริมสริริพสามิต 

- สถาบัันิไฟฟ้าแลัะอิเลั็กทริอนิิกส์ 

- สำานิักงานิคณะกริริมการิอาหาริแลัะยา 

- สำานิักงานิคณะกริริมการิอ�อยแลัะนิ�ำาตาลัทริาย 

- สำานิักงานิมาตริฐานิผู้ลัิตภัณฑิ์อุตสาหกริริม 
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REMARKS:

Income is calculated from spending of a participant per trip.

- International MICE market: an international MICE 

traveller x THB 63,000

- Domestic MICE market: a domestic MICE participant x 

THB 3,300

- Mega event and international festival market: an 

international MICE traveller x THB 55,000; a domestic 

MICE participant x THB 4,800

1. TCEB developed strategic efficiency and 
corporate strategies through the following 
activities:

- Reviewing potential risks and drawing up 
risk management and internal control plan, 
as well as hosting an activity for reviewing 
strategies and corporate strategies which 
are the core of implementation for 2021

- Arranging a document for TCEB’s budget 
proposal for 2021 which must be in 
accordance with the government’s policy, 
the national strategy and TCEB’s master 
plan for driving the national economy

- Hosting a meeting at Thailand Health Expo 
2021 in a bid to promote MICE events 
related to public health to drive the 
national economy

- Collaborating with other related 
organisations, namely the Convention 
Promotion Fund, Thailand Incentive and 
Convention Association, Thai Exhibition 
Association, and Thai Hotels Association to 
propose the National MICE Day as another 
important national day for the Cabinet’s 
resolution. On 1 June 2021, the Cabinet 
agreed to designate April 26 as ‘National 
MICE Day’, which is not a national holiday.

- Devising a plan on TCEB’s civil service 
reform 4.0 in 2022 according to the PMQA 
4.0 evaluation approach

- Preparing DPM report for proposing to the 
Deputy Prime Minister 

- Discussing with representatives from 
the private sector for suggestions about 
promotion of regional MICE policy and 
network expansion to private agencies 
and local administrative organisations with 
high potential to support the Meeting in 
Thailand project

2. TCEB boosted and developed capabilities 
of MICE personnel through the important 
activities as follows:

- Organising internal training and allowing 
TCEB employees to participate in training, 
seminars and studies organised by external 
organisations, as well as organising team 
building activities. Such training and 
activities cover five groups of knowledge 
and skills, which are:
• Technical skill
• Leadership and managerial skill
• Particular knowledge and skills required 

by TCEB
• Skill in innovation and digital technology 

application
• Fundamental knowledge, such as 

operational regulations, operational 
standards and law related to 
operations, good governance, and 
integrity and transparency assessment 
(ITA)

3. TCEB further improved the efficiency 
of its IT system to support the new normal 
working.

4. TCEB increased the efficiency of internal 
communications through publishing the 
internal newsletter titled TCEB Outlook.

5TH STRATEGY:
ENHANCE THE EFFICIENCY

OF TCEB’S INTERNAL OPERATIONS
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- สำานัิกงานิมาตริฐานิสินิค�าเกษตริแลัะอาหาริแห่งชุาติ 

- กริมศุลักากริ

- กริมการิกงสุลั

- สำานิักงานิตริวิจคนิเข�าเมือง

- กริมการิจัดัหางานิ

- กริมสริริพากริ

- สำานัิกงานิคณะกริริมการิกำากับัแลัะส่งเสริิมการิ

ปริะกอบัธิุริกิจปริะกันิภัย

15. สำารวัจข้อมูลเพื�อการพัฒนาอุติสาหกรรมไมซ์ 
ผ่านรายงานสถิติิสำาคัญ ดังน่้ 

- สำาริวิจสถิติการิจัดัปริะชุุม การิเดิันิทางเพื�อเป็นิริางวัิลั 

แลัะการิจัดังานิแสดังสินิค�านิานิาชุาติในิปริะเทศไทย 

ปริะจำาปี พ.ศ. 2564 

- ศ่กษาผู้ลักริะทบัทางเศริษฐกิจของอุตสาหกริริมไมซ์ 

ต่อปริะเทศไทย (Economic Impact Study of 

Thailand’s MICE Industry) ปริะจำาปี พ.ศ. 2564 

- สำาริวิจควิามพ่งพอใจต่อการิให�บัริิการิของสำานัิกงานิ

สง่เสริิมการิจัดัปริะชุุมแลัะนิิทริริศการิ (องค์การิมหาชุนิ) 

ปริะจำาปีงบัปริะมาณ พ.ศ. 2564 

- ศ่กษาผู้ลักริะทบัทางสังคม (Social Impact) ของ 

อุตสาหกริริมไมซ์ในิปริะเทศไทย ปริะจำาปีงบัปริะมาณ 

พ.ศ. 2564

- ศ่กษาเพื�อจัดัทำาดััชุนีิอุตสาหกริริมไมซ์ไทย (Thailand 

MICE Index) ปริะจำาปี พ.ศ. 2564

1. พัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธศึาสติร์ กลยุทธ์องค์กร 
ผ่านกิจกรรมสำาคัญ ดังน้่

- ทบัทวินิปริะเด็ันิควิามเสี�ยงแลัะจัดัทำาแผู้นิบัริิหาริ

ควิามเสี�ยงแลัะควิบัคุมภายในิ ปี พ.ศ. 2564 แลัะ

จัดักิจกริริมทบัทวินิยุทธิศาสตริ์แลัะกลัยุทธ์ิองค์กริ 

ซ่�งเป็นิการิกำาหนิดัจุดัเนิ�นิการิดัำาเนิินิงานิของ

ยุทธิศาสตริ์สำาหริับัปี พ.ศ. 2564

- จัดัทำากริอบัคำาของบัปริะมาณปริะจำาปี 2564 ของ 

สสปนิ. ให�ตอบัโจทย์นิโยบัายริัฐบัาลัแลัะสอดัคลั�อง

กับัแผู้นิยุทธิศาสตริ์ชุาติ แลัะแผู้นิแม่บัท สสปนิ. 

เพื�อผู้ลัักดัันิแลัะขับัเคลัื�อนิเศริษฐกิจของปริะเทศ

- จัดัปริะชุุมเพื�อขับัเคลัื�อนินิโยบัายไมซ์ผู้่านิกิจกริริม 

Thailand Health Expo 2021 เป็นิการิบั้ริณาการิ

ควิามริ่วิมมือในิการิใชุ�กิจกริริมไมซ์ดั�านิสาธิาริณสุข 

เป็นิตัวิขับัเคลืั�อนิเชิุงนิโยบัาย  ในิการิกริะตุ�นิเศริษฐกิจ

แลัะสังคมของปริะเทศอย่างเป็นิริ้ปธิริริม 

- ผู้ลัักดัันิการิปริะกาศวิันิสำาคัญของชุาติที�เกี�ยวิข�อง

กับัอุตสาหกริริมไมซ์ ริ่วิมกับัหนิ่วิยงานิที�เกี�ยวิข�อง 

เชุ่นิ กองทุนิส่งเสริิมการิจัดัปริะชุุมนิานิาชุาติ (ไทย) 

สมาคมส่งเสริิมการิปริะชุุมนิานิาชุาติไทย สมาคม

การิแสดังสินิค�าไทย สมาคมโริงแริมไทย โดัยคณะ

ริัฐมนิตริีมีมติเมื�อวิันิที� 1 มิถุนิายนิ พ.ศ. 2564 เห็นิ

ชุอบัให�วิันิที�  26 เมษายนิ ของทุกปีให�เป็นิ “วิันิจัดั

ปริะชุุมแลัะนิิทริริศการิแห่งชุาติ”  โดัยไม่ถือเป็นิ

วิันิหยุดัริาชุการิ

- จัดัทำาแผู้นิการิปรัิบัปริุง/พัฒนิาการิเป็นิริะบับั

ริาชุการิ 4.0 ของ สสปนิ. ปริะจำาปี  พ.ศ. 2565 

ตามกริอบัแนิวิทางการิปริะเมินิ PMQA 4.0 

- จัดัทำาริายงานิสำาคัญขององค์กริเพื�อนิำาเสนิอต่อ

ริองนิายกริัฐมนิตริีที�กำากับัดั้แลั (DPM Report)

- หาริือกับัผู้้�แทนิภาคเอกชุนิเพื�อขอข�อเสนิอแนิะในิ

การิขับัเคลัื�อนินิโยบัายไมซ์ในิริะดัับัพื้นิที� แลัะการิ

ขยายแนิวิริ่วิมในิการิขับัเคลัื�อนิโคริงการิปริะชุุม

เมืองไทยในิริะดัับัองค์กริภาคเอกชุนิ หนิ่วิยงานิ

ปกคริองส่วินิท�องถิ�นิที�มีควิามพริ�อม

2. เสริมสร้างและพัฒนาศัึกยภาพบุัคลากร ผ่านกิจกรรม
สำาคัญ ดังน้่

- การิดัำาเนิินิโคริงการิใชุ�วิิธิีการิจัดัอบัริมภายในิ การิ

ส่งพนิักงานิเข�าอบัริม/สัมมนิา/ศ่กษา/ดั้งานิกับั

หนิ่วิยงานิภายนิอกแลัะการิจัดักิจกริริมพนัิกงานิ

สัมพันิธิ์ คริอบัคลัุมกลัุ่มควิามริ้�แลัะทักษะในิ 5 ดั�านิ

• ควิามริ้�ควิามเชุี�ยวิชุาญเฉพาะดั�านิ (Technical 

Skills)

• ควิามริ้�ดั�านิการิบัริิหาริจัดัการิแลัะภาวิะผู้้�นิำา 

(Leadership & Managerial skills)

• ควิามริ้� ดั� านิสมริริถนิะที�พ่ งปริะสงค์ตาม

สมริริถนิะหลัักขององค์กริ

• ควิามริ้�ดั�านิการิใชุ�นิวัิตกริริมแลัะเทคโนิโลัยี

ดัิจิทัลั

• ควิามริ้�พื้นิฐานิ เชุ่นิ ควิามริ้�เริื�องริะเบัียบัวิิธิี

ปฏิบััติงานิ มาตริฐานิการิปฏิบััติงานิแลัะ

กฎหมายที�เกี�ยวิข�องกับัการิปฏิบััติงานิ ควิามริ้�

ดั�านิธิริริมาภิบัาลั คุณธิริริมแลัะควิามโปริ่งใส

ในิการิดัำาเนิินิงานิของหน่ิวิยงานิภาครัิฐ (ITA)

3. ปรับัปรุงเพิ�มประสิทธิภาพระบับัสารสนเทศึ
ของสำานักงาน เพื�อรองรับัการดำาเนินงานแบับั New 
Normal Working

4. เพิ�มประสิทธิภาพการสื�อสารภายในองค์กร ผ่าน
การจัดทำาวัารสารภายในองค์กร TCEB Outlook

หมายเหติุ:

การิคำานิวิณริายไดั�โดัยใชุ� spending ต่อคนิต่อทริิป ตลัาดัไมซ ์

ต่างปริะเทศ ชุาวิต่างชุาติ x 63,000 บัาท

- ตลัาดัไมซ์ในิปริะเทศ ชุาวิไทย x 3,300 บัาท

- ตลัาดัเมกะอีเวินิท์แลัะเทศกาลันิานิาชุาติ  

ชุาวิต่างชุาติ x 55,000 บัาท ชุาวิไทย x 4,800 บัาท

ยุทธศาสตร์ท่่	5:
พััฒินาประสิทธิภาพัการปฏิบััติงาน

ภายในขององค์กร	
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A U D I T O R ’ S  R E P O R T  A N D  F I N A N C I A L 
S T A T E M E N T S  F O R  T H E  Y E A R  E N D E D 
3 0  S E P T E M B E R  2 0 2 1

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 30 September 
2021, 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 30 September 2021 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 the 
State Audit Standards and 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 State Audit Standards as issued by the 
State Audit Commission and 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 the State Audit Standards and 
these Code requirements. I believe that the 
audit evidence I have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for my opinion.

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.

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 the State Audit 
Standards and 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 

Independent auditor’s report

To the Board of Directors of Thailand Convention 

and Exhibition Bureau (Public Organization)
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ร า ย ง า น ข อ ง ผู้ ส อ บ บั ญ ชี   เ เ ล ะ ง บ ก า ร เ งิ น
สำ า ห รั บ ปี สิ� น สุ ด  วั น ที่  3 0  กั น ย า ย น  2 5 6 4

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงน่ของสำนกังานส่งเสรม่การจดั

ปีระชีมุและนท่ี่รรศการ (องค์การมหาชีน) (“สำนักงานฯ”) 

ซ์ึ�งปีระกอบด้วยงบแสดงฐานะการเง่น ณ์ วนัที่่� 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 งบแสดงผ่ลการดำเนน่งานที่างการเง่น งบแสดง

การเปีล่�ยนแปีลงส่นที่รพัย์สทุี่ธ/่ส่วนทุี่น และงบกระแส

เงน่สด สำหรบัปีีส่�นสดุวนัเดย่วกนั และหมายเหตปุีระกอบ

งบการเงน่รวมถงึหมายเหตสุรปุีนโยบายการบัญชีท่ี่่�สำคญั

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเง่นข้างต้นน่�แสดงฐานะการเง่นของ

สำนักงานฯ ณ์ วันที่่� 30 กันยายน พ.ศ. 2564 งบแสดง

ผ่ลการดำเน่นงานที่างการเง่น งบแสดงการเปีล่�ยนแปีลง

ส่นที่รัพย์สุที่ธ่/ส่วนทีุ่น และกระแสเง่นสด สำหรับปีีส่�น

สุดวันเด่ยวกัน โดยถูกต้องตามที่่�ควรในสาระสำคัญตาม

มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐและนโยบายการบัญชี่ภาครัฐท่ี่�

กำหนดโดยกระที่รวงการคลัง

เกณฑ์์ในการแสีดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปีฏิ่บัต่งานตรวจสอบตามหลักเกณ์ฑ์์มาตรฐาน

การตรวจเง่นแผ่่นด่นและมาตรฐานการสอบบัญชี่ ความ

รับผ่่ดชีอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับ

ผ่่ดชีอบของผู่้สอบบัญชี่ต่อการตรวจสอบงบการเง่นใน

รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าม่ความเปี็นอ่สระจากสำนัก

งานฯ ตามหลักเกณ์ฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจเง่นแผ่่น

ด่นที่่�กำหนดโดยคณ์ะกรรมการตรวจเง่นแผ่่นด่นและข้อ

กำหนดจรรยาบรรณ์ของผู่้ปีระกอบว่ชีาชี่พบัญช่ีที่่�กำหนด

โดยสภาว่ชีาชี่พบัญชี่ ในส่วนที่่�เก่�ยวข้องกับการตรวจสอบ

งบการเง่น และข้าพเจ้าได้ปีฏิ่บัต่ตามความรับผ่่ดชีอบด้าน

จรรยาบรรณ์อ่�นๆ ซ์ึ�งเปี็นไปีตามหลักเกณ์ฑ์์มาตรฐานเก่�ยว

กับการตรวจเง่นแผ่่นด่นและข้อกำหนดจรรยาบรรณ์เหล่า

น่� ข้าพเจ้าเชี่�อว่าหลักฐานการสอบบัญชี่ที่่�ข้าพเจ้าได้รับ

เพ่ยงพอและเหมาะสมเพ่�อใชี้เปี็นเกณ์ฑ์์ในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้า

ความรับุผู้ิดชอบุของผูู้�บุริหารต่องบุการเงิน

ผู่บ้รห่ารมห่น้าที่่�รับผ่ด่ชีอบในการจัดที่ำและนำเสนองบการ

เงน่เหล่าน่� โดยถูกต้องตามท่ี่�ควรตามมาตรฐานการบญัชี่

ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ีภาครัฐท่ี่�กำหนดโดยกระที่รวง

การคลัง และรับผ่ด่ชีอบเก่�ยวกบัการควบคมุภายในที่่�ผู่้

บรห่ารพจ่ารณ์าว่าจำเป็ีนเพ่�อให้สามารถจดัที่ำงบการเงน่ที่่�

ปีราศจากการแสดงข้อมูลที่่�ขัดต่อข้อเที่็จจร่งอันเป็ีนสาระ

สำคญัไม่ว่าจะเกด่จากการที่จุรต่หรอ่ข้อผ่ด่พลาด 

ในการจัดที่ำงบการเง่น ผู่้บร่หารรับผ่่ดชีอบในการปีระเม่น

ความสามารถของสำนักงานฯ ในการดำเน่นงานต่อเน่�อง 

เปีิดเผ่ยเร่�องที่่�เก่�ยวกับการดำเน่นงานต่อเน่�องตามความ

เหมาะสม และการใชี้เกณ์ฑ์์การบัญชี่สำหรับการดำเน่น

งานต่อเน่�อง เว้นแต่ผู่้บร่หารม่ความตั�งใจที่่�จะเล่กสำนัก

งานฯ หร่อหยุดดำเน่นงานหร่อไม่สามารถดำเน่นงานต่อ

เน่�องต่อไปีได้

ความรบัุผู้ดิชอบุของผูู้�สีอบุบุญัชต่ีอการตรวจัสีอบุงบุการเงนิ

การตรวจสอบของข้าพเจ้าม่วัตถุปีระสงค์เพ่�อให้ได้ความ

เชี่�อมั�นอย่างสมเหตุสมผ่ลว่างบการเง่นโดยรวมปีราศจาก

การแสดงข้อมูลท่ี่�ขัดต่อข้อเท็ี่จจร่งอันเป็ีนสาระสำคัญหร่อ

ไม่ ไม่ว่าจะเก่ดจากการทีุ่จร่ตหร่อข้อผ่่ดพลาด และเสนอ

รายงานของผู่้สอบบัญชี่ซ์ึ�งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่

ด้วย ความเชี่�อมั�นอย่างสมเหตุสมผ่ลค่อความเชี่�อมั�นใน

ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ีนการรับปีระกันว่าการปีฏ่ิบัต่งานตรวจ

สอบตามหลักเกณ์ฑ์์มาตรฐานการตรวจเง่นแผ่่นด่นและ

มาตรฐานการสอบบัญช่ีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ี่�ขัดต่อ

ข้อเที่็จจร่งอันเปี็นสาระสำคัญที่่�ม่อยู่ได้เสมอไปี ข้อมูลที่่�ขัด

ต่อข้อเที่็จจร่งอาจเก่ดจากการทีุ่จร่ตหร่อข้อผ่่ดพลาดและ

ถ่อว่าม่สาระสำคัญเม่�อคาดการณ์์ได้อย่างสมเหตุสมผ่ลว่า

รายการที่่�ขัดต่อข้อเที่็จจร่งแต่ละรายการหร่อทีุ่กรายการ

รวมกันจะม่ผ่ลต่อการตัดส่นใจที่างเศรษฐก่จของผู่้ใชี้งบ

การเง่นจากการใชี้งบการเง่นเหล่าน่�

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามหลักเกณ์ฑ์์มาตรฐาน

เก่�ยวกับการตรวจเง่นแผ่่นด่นและมาตรฐานการสอบบัญชี่ 

ข้าพเจ้าได้ใชี้ดุลยพ่น่จและการสังเกตและสงสัยเย่�ยงผู่้

ปีระกอบว่ชีาชี่พตลอดการตรวจสอบ การปีฏิ่บัต่งานของ

ข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและปีระเม่นความเส่�ยงจากการแสดงข้อมูลที่่�ขัด

ต่อข้อเท็ี่จจร่งอันเปี็นสาระสำคัญในงบการเง่นไม่ว่า

จะเก่ดจากการทีุ่จร่ตหร่อข้อผ่่ดพลาด ออกแบบและ

ปีฏิ่บัต่งานตามว่ธ่การตรวจสอบเพ่�อตอบสนองต่อ

ความเส่�ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญชี่

ที่่�เพ่ยงพอและเหมาะสมเพ่�อเป็ีนเกณ์ฑ์์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่�ยงที่่�ไม่พบข้อมูลที่่�ขัด

รายงานของผูู้�สีอบุบุัญชีรับุอนุญาต

เสนอ คณ์ะกรรมการ สำนักงานส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและ

น่ที่รรศการ (องค์การมหาชีน)
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of users taken on the basis of these financial 
statements.

As part of an audit in accordance with the State 
Audit Standards and 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 as 
separately presented in audit summary report.

D I A International Audit Co., Ltd.

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

27 January 2022
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ต่อข้อเท็ี่จจร่งอันเป็ีนสาระสำคัญซ์ึ�งเป็ีนผ่ลมาจาก

การทุี่จร่ตจะสูงกว่าความเส่�ยงที่่�เก่ดจากข้อผ่่ดพลาด 

เน่�องจากการทีุ่จร่ตอาจเก่�ยวกับการสมรู้ร่วมค่ด การ

ปีลอมแปีลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการ

แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่่�ไม่ตรงตามข้อเที่็จจร่ง

หร่อการแที่รกแซ์งการควบคุมภายใน

• ที่ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ี่�เก่�ยวข้อง

กับการตรวจสอบ เพ่�อออกแบบว่ธ่การตรวจสอบที่่�

เหมาะสมกับสถานการณ์์ แต่ไม่ใชี่เพ่�อวัตถุปีระสงค์

ในการแสดงความเห็นต่อความม่ปีระส่ที่ธ่ผ่ลของการ

ควบคุมภายในของสำนักงานฯ

• ปีระเม่นความเหมาะสมของนโยบายการบัญช่ีท่ี่�ผู่้

บร่หารใชี้และความสมเหตุสมผ่ลของปีระมาณ์การ

ที่างบัญชี่และการเปีิดเผ่ยข้อมูลที่่�เก่�ยวข้องซ์ึ�งจัดที่ำ

ขึ�นโดยผู่้บร่หาร

• สรุปีเก่�ยวกับความเหมาะสมของการใชี้เกณ์ฑ์์การ

บัญชี่สําหรับการดําเน่นงานต่อเน่�องของผู่้บร่หาร และ

จากหลักฐานการสอบบัญชี่ที่่�ได้รับ สรุปีว่าม่ความ

ไม่แน่นอนที่่�ม่สาระสําคัญท่ี่�เก่�ยวกับเหตุการณ์์หร่อ

สถานการณ์์ที่่�อาจเปี็นเหตุให้เก่ดข้อสงสัยอย่างม่นัย

สําคัญต่อความสามารถของสํานักงานฯ ในการดําเน่น

งานต่อเน่�องหร่อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปีว่าม่ความไม่

แน่นอนที่่�ม่สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน

ของผู่้สอบบัญชี่ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ

เปีิดเผ่ยข้อมูลในงบการเง่นที่่�เก่�ยวข้อง หร่อถ้าการเปีิด

เผ่ยข้อมูลดังกล่าวไม่เพ่ยงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า

จะเปีล่�ยนแปีลงไปี ข้อสรุปีของข้าพเจ้าขึ�นอยู่กับหลัก

ฐานการสอบบัญชี่ที่่�ได้รับจนถึงวันที่่�ในรายงานของผู่้

สอบบัญชี่ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์์หร่อ

สถานการณ์์ในอนาคตอาจเปี็นเหตุให้สํานักงานฯ ต้อง

หยุดการดําเน่นงานต่อเน่�อง

• ปีระเมน่การนำเสนอโครงสร้างและเน่�อหาของงบการเงน่

โดยรวม รวมถึงการเปีิดเผ่ยข้อมูลว่างบการเง่นแสดง

รายการและเหตุการณ์์ในรูปีแบบที่่�ที่ำให้ม่การนำเสนอ

ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่่�ควรหร่อไม่

ข้าพเจ้าได้ส่�อสารกบัผู่บ้รห่ารในเร่�องต่างๆ ที่่�สำคญั ซ์ึ�งรวม

ถงึขอบเขตและช่ีวงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้วางแผ่น

ไว้ ปีระเด็นที่่�ม่นัยสำคัญที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมถึง

ข้อบกพร่องที่่�ม่นัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า ตามที่่�

ได้แยกแสดงไว้ในรายงานผ่ลการตรวจสอบ

บร่ษัที่ สอบบัญชี่ ด่ ไอ เอ อ่นเตอร์เนชีั�นแนล จำกัด

(นายจุมพฎ ไพรรัตนากร)

ผู่้สอบบัญชี่รับอนุญาต เลขที่ะเบ่ยน 7645

วันที่่� 27 มกราคม พ.ศ. 2565
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S T A T E M E N T   O F   F I N A N C I A L   P O S I T I O N
As	at	30	September	2021
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)

Assets Notes 2021

Baht

2020

Baht

Current assets

Cash and cash equivalents 3  727,462,246.35  652,340,457.30 

Short-term investments 4  65,327,241.66  59,145,549.59 

Account receivables 5  76,562.72  100,640.82 

Other current assets 6  10,403,987.98  10,812,351.38 

Total current assets  803,270,038.71  722,398,999.09 

Non-current assets

Equipment - net 7  42,812,288.21  23,054,916.90 

Intangible assets - net 8  35,455,333.67  41,375,523.98 

Deposits paid 9  6,099,617.73  6,099,617.73 

Total non-current assets  84,367,239.61  70,530,058.61 

Total assets  887,637,278.32 792,929,057.70 

Miss Jutharat  Vorrarith  
Director, Accounting and Finance Department

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

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



89รายงานประจำำาป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  สำำานักงานสำ�งเสำริมการจำัดประชุุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชุน)

ง บ เ เ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น
ณ์	วันท่่	30	กันยายน	2564
สำานักงานส่งเสริมการจัดำประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สินทรัพย์ หมายเหติุ 2564

บัาท

2563

บัาท

สินทรัพย์หมุนเวั่ยน

เงินิสดัแลัะริายการิเทียบัเท่าเงินิสดั 3  727,462,246.35  652,340,457.30 

เงินิลังทุนิริะยะสั้นิ 4  65,327,241.66  59,145,549.59 

ลั้กหนิี้ 5  76,562.72  100,640.82 

สินิทริัพย์หมุนิเวิียนิอื�นิ 6  10,403,987.98  10,812,351.38 

รวัมสินทรัพย์หมุนเวั่ยน  803,270,038.71  722,398,999.09 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวั่ยน

อุปกริณ์-สุทธิิ 7  42,812,288.21  23,054,916.90 

สินิทริัพย์ไม่มีตัวิตนิ-สุทธิิ 8  35,455,333.67  41,375,523.98 

เงินิมัดัจำาจ่าย 9  6,099,617.73  6,099,617.73 

รวัมสินทรัพย์ไม่หมุนเวั่ยน  84,367,239.61  70,530,058.61 

รวัมสินทรัพย์  887,637,278.32 792,929,057.70 

นิางสาวิจุฑิาริัตนิ์ วิริฤทธิิ์
ผู้้�อำานิวิยการิ ฝ่ายบััญชุีแลัะการิเงินิ

นิายจิริุตถ์ อิศริางก้ริ ณ อยุธิยา
ผู้้�อำานิวิยการิ สำานิักงานิส่งเสริิมการิจัดัปริะชุุมแลัะนิิทริริศการิ (องค์การิมหาชุนิ)

หมายเหติุประกอบังบัการเงินเป็นส่วันหน่�งของงบัการเงินน่�
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Liabilities and net assets Notes 2021

Baht

2020

Baht

Liabilities

Current liabilities

Account payables 10  34,551,304.59  36,199,080.48 

Retentions 11  12,093,402.35  9,653,150.23 

Other current liabilities 12  6,269,475.75  1,882,982.48 

Total current liabilities  52,914,182.69  47,735,213.19 

Non-current liabilities

Employee benefit obligations 13  43,492,550.00  38,540,687.00 

Provisions for legal claims 22 -  9,889,384.35 

Other non-current liabilities 14  4,494,000.00  4,774,000.00 

Total non-current liabilities  47,986,550.00  53,204,071.35 

Total liabilities  100,900,732.69  100,939,284.54 

Net assets

Revenues over expenses  786,736,545.63  691,989,773.16 

Total net assets  786,736,545.63  691,989,773.16 

Total liabilities and net assets  887,637,278.32  792,929,057.70 

S T A T E M E N T   O F   F I N A N C I A L   P O S I T I O N   ( C O N T ’ D )
As	at	30	September	2021
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)

Miss Jutharat  Vorrarith  
Director, Accounting and Finance Department

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

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



91รายงานประจำำาป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  สำำานักงานสำ�งเสำริมการจำัดประชุุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชุน)

ง บ เ เ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น ( ต่ อ )
ณ์	วันท่่	30	กันยายน	2564
สำานักงานส่งเสริมการจัดำประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

หน่้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วันทุน หมายเหติุ 2564

บัาท

2563

บัาท

หน่้สิน

หน่้สินหมุนเวั่ยน

เจ�าหนิี้ 10  34,551,304.59  36,199,080.48 

เงินิปริะกันิ 11  12,093,402.35  9,653,150.23 

หนิี้สินิหมุนิเวิียนิอื�นิ 12  6,269,475.75  1,882,982.48 

รวัมหน่้สินหมุนเวั่ยน  52,914,182.69  47,735,213.19 

หน่้สินไม่หมุนเวั่ยน

ภาริะผู้้กพันิผู้ลัปริะโยชุนิ์พนิักงานิ 13  43,492,550.00  38,540,687.00 

ปริะมาณการิหนิี้สินิคดัีฟ้องริ�องทางกฎหมาย 22 -  9,889,384.35 

หนิี้สินิไม่หมุนิเวิียนิอื�นิ 14  4,494,000.00  4,774,000.00 

รวัมหน่้สินไม่หมุนเวั่ยน  47,986,550.00  53,204,071.35 

รวัมหน่้สิน  100,900,732.69  100,939,284.54 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วันทุน

ริายไดั�ส้งกวิ่าค่าใชุ�จ่ายสะสม  786,736,545.63  691,989,773.16 

รวัมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วันทุน  786,736,545.63  691,989,773.16 

รวัมหน่้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วันทุน  887,637,278.32  792,929,057.70 

นิางสาวิจุฑิาริัตนิ์ วิริฤทธิิ์
ผู้้�อำานิวิยการิ ฝ่ายบััญชุีแลัะการิเงินิ

นิายจิริุตถ์ อิศริางก้ริ ณ อยุธิยา
ผู้้�อำานิวิยการิ สำานิักงานิส่งเสริิมการิจัดัปริะชุุมแลัะนิิทริริศการิ (องค์การิมหาชุนิ)

หมายเหติุประกอบังบัการเงินเป็นส่วันหน่�งของงบัการเงินน่�
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Notes 2021
Baht

2020
Baht

Revenues from operations

Revenues from the government

Government budget appropriations  786,556,600.00  829,409,500.00 

Total revenues from the government  786,556,600.00  829,409,500.00 

Revenues from other sources

Income from organizing training and seminars  667,850.46  1,164,486.06 

Income from registration fees for exhibition participation 15  -    1,516,018.69 

Interest income from deposits at financial institutions  3,103,644.59  4,937,444.83 

Income from Reversal of provisions for legal claims 22  2,414,889.60  25,430,816.72 

Income from research fund  8,101,894.36  -   

Other income  322,401.54  203,582.70 

Total revenues from other sources  14,610,680.55  33,252,349.00 

Total revenues from operations  801,167,280.55  862,661,849.00 

Operating expenses

Personnel expenses 16  180,279,121.13  182,891,925.08 

Administrative expenses 17  161,525,362.89  156,204,658.90 

Marketing and promotion expenses 18  218,284,777.62  272,134,137.11 

Grants 19  116,095,699.01  99,715,913.56 

Research grant  8,101,894.36  -   

Depreciation and amortisation 7, 8  21,499,371.36  19,236,425.03 

Total operating expenses  705,786,226.37  730,183,059.68 

REVENUES OVER (UNDER) OPERATING EXPENSES  95,381,054.18  132,478,789.32 

Non-operating income (expense) 20  (634,281.71)  (249,704.74)

Revenues over (under) expenses for the year  94,746,772.47  132,229,084.58 

S T A T E M E N T   O F   F I N A N C I A L   P E R F O R M A N C E
As	at	30	September	2021
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)

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

Miss Jutharat  Vorrarith  
Director, Accounting and Finance Department

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



93รายงานประจำำาป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  สำำานักงานสำ�งเสำริมการจำัดประชุุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชุน)

ง บ เ เ ส ด ง ผ ล ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น
ณ์	วันท่่	30	กันยายน	2564
สำานักงานส่งเสริมการจัดำประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

หมายเหติุ 2564

บัาท

2563

บัาท

รายได้

รายได้จากรัฐบัาล

ริายไดั�จากเงินิงบัปริะมาณ  786,556,600.00  829,409,500.00 

รวัมรายได้จากรัฐบัาล  786,556,600.00  829,409,500.00 

รายได้จากแหล่งอื�น 

ริายไดั�จากการิจัดัอบัริมสัมมนิา  667,850.46  1,164,486.06 

ริายไดั�ค่าลังทะเบัียนิเข�าริ่วิมงานินิิทริริศการิ 15  -    1,516,018.69 

ริายไดั�จากดัอกเบัี้ยเงินิฝากสถาบัันิการิเงินิ  3,103,644.59  4,937,444.83 

ริายไดั�จากการิกลัับัปริะมาณการิหนิี้สินิคดัีฟ้องริ�อง 22  2,414,889.60  25,430,816.72 

ริายไดั�จากการิริับัทุนิวิิจัย  8,101,894.36  -   

ริายไดั�อื�นิ  322,401.54  203,582.70 

รวัมรายได้จากแหล่งอื�น  14,610,680.55  33,252,349.00 

รวัมรายได้  801,167,280.55  862,661,849.00 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชุ�จ่ายดั�านิบัุคลัากริ 16  180,279,121.13  182,891,925.08 

ค่าใชุ�จ่ายในิการิดัำาเนิินิงานิ 17  161,525,362.89  156,204,658.90 

ค่าใชุ�จ่ายส่งเสริิมการิตลัาดั 18  218,284,777.62  272,134,137.11 

ค่าใชุ�จ่ายเงินิอุดัหนิุนิ 19  116,095,699.01  99,715,913.56 

ค่าใชุ�จ่ายทุนิวิิจัย  8,101,894.36  -   

ค่าเสื�อมริาคาแลัะค่าตัดัจำาหนิ่าย 7, 8  21,499,371.36  19,236,425.03 

รวัมค่าใช้จ่าย  705,786,226.37  730,183,059.68 

รายได้สูง / (ติ�ำ)กวั่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  95,381,054.18  132,478,789.32 

ค่าใชุ�จ่ายอื�นิที�ไม่ไดั�เกิดัจากการิดัำาเนิินิงานิ 20  (634,281.71)  (249,704.74)

รายได้สูง / (ติ�ำ)กวั่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  94,746,772.47  132,229,084.58 

หมายเหติุประกอบังบัการเงินเป็นส่วันหน่�งของงบัการเงินน่�

นิางสาวิจุฑิาริัตนิ์ วิริฤทธิิ์
ผู้้�อำานิวิยการิ ฝ่ายบััญชุีแลัะการิเงินิ

นิายจิริุตถ์ อิศริางก้ริ ณ อยุธิยา
ผู้้�อำานิวิยการิ สำานิักงานิส่งเสริิมการิจัดัปริะชุุมแลัะนิิทริริศการิ (องค์การิมหาชุนิ)
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Capital Accumulated 

surpluses

Net Assets

Baht Baht Baht

Closing balance as at 1 October  2019  259,039,638.84 300,721,049.74  559,760,688.58 

Changes in net assets/equity for 2020

Revenues over (under) expenses for the year  -   132,229,084.58 132,229,084.58 

Closing balance as at 30 September 2020  259,039,638.84  432,950,134.32  691,989,773.16 

Closing balance as at 1 October 2020  259,039,638.84  432,950,134.32  691,989,773.16 

Changes in net assets/equity for 2021

Revenues over (under) expenses for the year  -   94,746,772.47 94,746,772.47 

Closing balance as at 30 September 2021  259,039,638.84  527,696,906.79  786,736,545.63 

S T A T E M E N T   O F   C H A N G E S   I N   N E T   A S S E T S
As	at	30	September	2021
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)

Miss Jutharat  Vorrarith  
Director, Accounting and Finance Department

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

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



95รายงานประจำำาป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  สำำานักงานสำ�งเสำริมการจำัดประชุุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชุน)

ง บ เ เ ส ด ง ก า ร เ ป ลี่ ย น เ เ ป ล ง 
สิ น ท รั พ ย์ สุ ท ธิ / ส่ ว น ทุ น
ณ์	วันท่่	30	กันยายน	2564
สำานักงานส่งเสริมการจัดำประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ทุน รายได้สูง/(ติ�ำ)

กวั่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวัมสินทัพย์สุทธิ/ 

ส่วันทุน

บัาท บัาท บัาท

ยอดคงเหลือ ณ วัันท่� 1 ติุลาคม 2562  259,039,638.84 300,721,049.74  559,760,688.58 

การเปล่�ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วันทุนสำาหรับัปี 2563

ริายไดั�ส้ง/(ต�ำ)กวิ่าค่าใชุ�จ่ายสำหริับัปี  -   132,229,084.58 132,229,084.58 

ยอดคงเหลือ ณ วัันท่� 30 กันยายน 2563  259,039,638.84  432,950,134.32  691,989,773.16 

ยอดคงเหลือ ณ วัันท่� 1 ติุลาคม 2563  259,039,638.84  432,950,134.32  691,989,773.16 

การเปล่�ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วันทุนสำาหรับัปี 2564

ริายไดั�ส้ง/(ต�ำ)กวิ่าค่าใชุ�จ่ายสำหริับัปี  -   94,746,772.47 94,746,772.47 

ยอดคงเหลือ ณ วัันท่� 30 กันยายน 2564  259,039,638.84  527,696,906.79  786,736,545.63 

นิางสาวิจุฑิาริัตนิ์ วิริฤทธิิ์
ผู้้�อำานิวิยการิ ฝ่ายบััญชุีแลัะการิเงินิ

นิายจิริุตถ์ อิศริางก้ริ ณ อยุธิยา
ผู้้�อำานิวิยการิ สำานิักงานิส่งเสริิมการิจัดัปริะชุุมแลัะนิิทริริศการิ (องค์การิมหาชุนิ)

หมายเหติุประกอบังบัการเงินเป็นส่วันหน่�งของงบัการเงินน่�
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Notes 2021
Baht

2020
Baht

Cash flows from operating activities:

Revenues over (under) expenses for the year  94,746,772.47  132,229,084.58 

Adjustments to net cash from operating activities

Depreciation and amortisation 7, 8  21,499,371.36  19,236,425.03 

Write off equipment and intangible assets 7, 8  115,193.70  -   

(gain)/loss on foreign exchange translation  (41,755.12)  (36,578.06)

Income from reversal of account payable, retention for 

contract and provisions for legal claims  (2,134,889.60)  (25,430,816.72)

Reversal of the deposit  (280,000.00)  -   

Employee benefit obligations  4,951,863.00  11,092,948.00 

Interest income  (3,103,644.59)  (4,937,444.83)

Revenues over (under) expenses before changes in operating assets and liabilities:  115,752,911.22  132,153,618.00 

(Increase) / decrease  in operating assets

Account receivables  22,304.54  402,016.68 

Other current assets  (1,930,932.09)  1,375,927.97 

Increase / (decrease) in operating liabilities

Account payables  (1,888,312.43)  (69,817,859.43)

Retentions  2,440,252.12  (5,457,908.99)

Other current liabilities  4,386,493.27  (1,982,689.11)

Cash generated from (used in) operations  118,782,716.63  56,673,105.12 

Interest received  3,105,418.15  5,277,971.10 

Provisions for legal claims 22  (7,754,494.75)  (5,373,819.62)

Net cash generated from (used in) operating activities  114,133,640.03  56,577,256.60 

S T A T E M E N T   O F   C A S H   F L O W S 
As	at	30	September	2021
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)

Miss Jutharat  Vorrarith  
Director, Accounting and Finance Department

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

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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ง บ ก ร ะ เ เ ส เ งิ น ส ด
ณ์	วันท่่	30	กันยายน	2564
สำานักงานส่งเสริมการจัดำประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

หมายเหติุ 2564

บัาท

2563

บัาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

รายได้สูงกวั่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  94,746,772.47  132,229,084.58 

ปริับักริะทบัยอดัเป็นิกริะแสเงินิสดัสุทธิิจากกิจกริริมดัำาเนิินิงานิ

ค่าเสื�อมริาคาแลัะค่าตัดัจำาหนิ่าย 7, 8  21,499,371.36  19,236,425.03 

ตัดัจำาหนิ่ายอุปกริณ์แลัะสินิทริัพย์ไม่มีตัวิตนิ 7, 8  115,193.70  -   

(กำาไริ)/ขาดัทุนิจากการิแปลังค่าเงินิตริาต่างปริะเทศ  (41,755.12)  (36,578.06)

ริายไดั�จากการิกลัับัริายการิเจ�าหนิี้ เงินิปริะกันิสัญญาแลัะ

ปริะมาณการิหนิี้สินิคดัีฟ้องริ�องตามกฎหมาย  (2,134,889.60)  (25,430,816.72)

กลัับัริายการิเงินิปริะกันิสัญญา  (280,000.00)  -   

ภาริะผู้้กพันิผู้ลัปริะโยชุนิ์พนิักงานิ  4,951,863.00  11,092,948.00 

ริายไดั�ดัอกเบัี้ย  (3,103,644.59)  (4,937,444.83)

รายได้สูงกวั่า/(ติ่ำากวั่า)ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลงในสินทรัพย์และหน่้สินดำาเนินการ  115,752,911.22  132,153,618.00 

สินิทริัพย์ดัำาเนิินิงานิ(เพิ�มข่้นิ)ลัดัลัง

ลั้กหนิี้  22,304.54  402,016.68 

สินิทริัพย์หมุนิเวิียนิอื�นิ  (1,930,932.09)  1,375,927.97 

หนิี้สินิดัำาเนิินิงานิเพิ�มข่้นิ(ลัดัลัง)

เจ�าหนิี้  (1,888,312.43)  (69,817,859.43)

เงินิปริะกันิ  2,440,252.12  (5,457,908.99)

หนิี้สินิหมุนิเวิียนิอื�นิ  4,386,493.27  (1,982,689.11)

เงินิสดัไดั�มาจากกิจกริริมดัำาเนิินิงานิ  118,782,716.63  56,673,105.12 

ริับัดัอกเบัี้ย  3,105,418.15  5,277,971.10 

จ่ายชุำาริะหนิี้สินิคดัีฟ้องริ�องทางกฎหมาย 22  (7,754,494.75)  (5,373,819.62)

เงินิสดัสุทธิิไดั�มาจากกิจกริริมดัำาเนิินิงานิ  114,133,640.03  56,577,256.60 

นิางสาวิจุฑิาริัตนิ์ วิริฤทธิิ์
ผู้้�อำานิวิยการิ ฝ่ายบััญชุีแลัะการิเงินิ

นิายจิริุตถ์ อิศริางก้ริ ณ อยุธิยา
ผู้้�อำานิวิยการิ สำานิักงานิส่งเสริิมการิจัดัปริะชุุมแลัะนิิทริริศการิ (องค์การิมหาชุนิ)

หมายเหติุประกอบังบัการเงินเป็นส่วันหน่�งของงบัการเงินน่�
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Notes 2021
Baht

2020
Baht

Cash flows from investing activities:

Purchase of short-term investments  (70,332,034.01)  (109,561,672.17)

Proceeds from redemption of short-term investments  64,150,341.94  143,911,914.21 

Purchase of equipment  (26,154,115.57)  (7,496,128.79)

Purchase of intangible assets  (6,679,335.00)  (18,688,633.00)

Net cash used in investing activities  (39,015,142.64)  8,165,480.25 

Cash flows from financing activities - -

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  75,118,497.39  64,742,736.85 

Cash and cash equivalents at the beginning of the year  652,340,457.30  587,585,666.82 

Exchange gain (loss) on cash and cash equivalents  3,291.66  12,053.63 

Cash and cash equivalents at the end of the year 3  727,462,246.35  652,340,457.30 

Supplemental cash flow information

Non-cash transaction:

Purchase of equipment on payable -  626,592.00 

Purchase of Intangible on payable -  68,052.00 

S T A T E M E N T   O F   C A S H   F L O W S   ( C O N T ’ D )
As	at	30	September	2021
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)

Miss Jutharat  Vorrarith  
Director, Accounting and Finance Department

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

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
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ง บ ก ร ะ เ เ ส เ งิ น ส ด ( ต่ อ )
ณ์	วันท่่	30	กันยายน	2564
สำานักงานส่งเสริมการจัดำประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

หมายเหติุ 2564

บัาท

2563

บัาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินิสดัจ่ายเพื�อซื้อเงินิลังทุนิริะยะสั้นิ  (70,332,034.01)  (109,561,672.17)

เงินิสดัริับัจากการิไถ่ถอนิเงินิลังทุนิริะยะสั้นิ  64,150,341.94  143,911,914.21 

เงินิสดัจ่ายซื้ออุปกริณ์  (26,154,115.57)  (7,496,128.79)

เงินิสดัจ่ายซื้อสินิทริัพย์ไม่มีตัวิตนิ  (6,679,335.00)  (18,688,633.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (39,015,142.64)  8,165,480.25 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -

เงินิสดัแลัะริายการิเทียบัเท่าเงินิสดัเพิ�มข่้นิสุทธิิ  75,118,497.39  64,742,736.85 

เงินิสดัแลัะริายการิเทียบัเท่าเงินิต�นิปี  652,340,457.30  587,585,666.82 

กำไริ(ขาดัทุนิ)จากอัตริาแลักเปลัี�ยนิ  3,291.66  12,053.63 

เงินสดและรายการเท่ยบัเท่าเงินสดปลายปี 3  727,462,246.35  652,340,457.30 

ข้อมูลเพิ�มเติิมประกอบังบักระแสเงินสด 

ริายการิที�มิใชุ่เงินิสดั  

 การิซื้ออุปกริณ์ที�ยังไม่ไดั�ชุำริะเงินิ -  626,592.00 

 การิซื้อสินิทริัพย์ไม่มีตัวิตนิยังไม่ไดั�ชุำริะเงินิ -  68,052.00 

นิางสาวิจุฑิาริัตนิ์ วิริฤทธิิ์
ผู้้�อำานิวิยการิ ฝ่ายบััญชุีแลัะการิเงินิ

นิายจิริุตถ์ อิศริางก้ริ ณ อยุธิยา
ผู้้�อำานิวิยการิ สำานิักงานิส่งเสริิมการิจัดัปริะชุุมแลัะนิิทริริศการิ (องค์การิมหาชุนิ)

หมายเหติุประกอบังบัการเงินเป็นส่วันหน่�งของงบัการเงินน่�
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N O T E S   T O   T H E   F I N A N C I A L   S T A T E M E N T S
For	the	year	ended	30	September	2021
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)

1 General Information

1.1 General Information of TCEB

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. TCEB’s objectives, which were revised by the Royal Decree for 
the Establishment of Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public 
Organization) (No. 3) B.E. 2562, are follows:

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

b. To be an information centre for 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 host a convention and exhibition in the country.

e. To promote a good image and create 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 27 January 2022.

1.2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 PANDEMIC 

As situation of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has 
continuously spread throughout the country, the government declared the 
emergency decree on public administration in emergency situation which 
refrained public from traveling, holding meetings, seminars, trade shows and 
mega events, and to implement budgetary measures to mitigate the impact 
of COVID-19. This situation has caused obstruction in implementation of 
annual action plan as previously set. Therefore, during the fiscal year 2021, 
TCEB has requested for approval to adjust the action plan and budget 
accordingly.

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 and the Notification of Ministry of Finance Kor Khor 0410.2/
Wor479 dated October 2, 2020 regarding “Presentaion of financial reports 
of government agencies starting from the fiscal year 2021.
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ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น
สำาหรับัปีสิ�นสุดวันท่่	30	กันยายน	2564
สำานักงานส่งเสริมการจัดำประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

1 ข�อมูลทั�วไป

1.1 ข�อมูลทั�วไปของสีำนักงานฯ

สำนักงานส่งเสรม่การจัดปีระชีมุและนท่ี่รรศการ  (องค์การมหาชีน) (“สำนกังานฯ”) จดัตั�งขึ�น

ตามพระราชีกฤษฎก่าจัดตั�งสำนกังานส่งเสรม่การจัดปีระชุีมและนท่ี่รรศการ (องค์การมหาชีน) 

พ.ศ. 2545 โดยวัตถปุีระสงค์มก่ารแก้ไขตามพระราชีกฤษฎก่าจดัตั�งสำนกังานส่งเสรม่การจัด

ปีระชีมุและนท่ี่รรศการ (องค์การมหาชีน) (ฉบบัที่่� 3) พ.ศ. 2562  ดงัน่�

ก. ส่งเสร่ม สนับสนนุ และพฒันาการจดัปีระชุีมและนท่ี่รรศการของปีระเที่ศให้ม่มาตรฐาน

สากล

ข. เป็ีนศูนย์กลางข้อมูลสารสนเที่ศท่ี่�เก่�ยวข้องกับการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการใน

ปีระเที่ศ  เผ่ยแพร่ ปีระชีาสัมพันธ์ และให้บร่การข้อมูลดังกล่าว  รวมที่ั�งให้คำปีรึกษา

และคำแนะนำ เก่�ยวกับการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการในปีระเที่ศ

ค. ให้ความรู้ จัดการสัมมนา ฝ่ึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเก่�ยวกับการจัดปีระชีุมและ

น่ที่รรศการแก่ ผู่้ดำเน่นธุรก่จเจ้าหน้าที่่�หร่อบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชีน เพ่�อให้

เก่ดความชีำนาญและม่ที่ักษะเที่่ยบเที่่ามาตรฐานสากล และเพ่�อให้เข้าใจการอนุรักษ์

ส่�งแวดล้อมและที่รัพยากรธรรมชีาต่ และแนวค่ดด้านเศรษฐก่จสังคมและการพัฒนา

อย่างยั�งย่น

ง. เป็ีนตัวแที่นของปีระเที่ศในการจัดที่ำข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างปีระเที่ศหร่อระหว่าง

ปีระเที่ศเพ่�อขอรับเป็ีนเจ้าภาพในการจดัปีระชีมุและนท่ี่รรศการในปีระเที่ศ

จ. ส่งเสร่มภาพลักษณ์์ที่่�ด่และสร้างโอกาสให้กับปีระเที่ศ รวมที่ั�งเปี็นศูนย์ปีระสานงาน 

กับหน่วยงานอ่�นเพ่�ออำนวยความสะดวกในเร่�องที่่�เก่�ยวกับการจัดปีระชุีมและ

น่ที่รรศการในปีระเที่ศ

ที่ั�งน่�การดำเน่นการตามวัตถุปีระสงค์ดังกล่าวจะต้องมุ่งพัฒนาและเพ่�มศักยภาพของ

ปีระเที่ศเพ่�อเปี็นศูนย์กลางระหว่างปีระเที่ศในการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ

สํานักงานฯ ม่ที่่�ที่ําการอยู่ที่่�อาคารสยามพ่วรรธน์ที่าวเวอร์ ชีั�น 25 และ 26 ห้องเลขที่่� A2, 

B1, B2 เลขที่่� 989 ถนนพระราม 1 แขวงปีทีุ่มวัน เขตปีทีุ่มวัน กรุงเที่พมหานคร 10330

งบการเงน่น่�ได้รับการอนมุตัโ่ดยคณ์ะกรรมการของสำนกังานฯ เม่�อวนัที่่� 27 มกราคม 2565

1.2 การแพร่ระบุาดของโรคติดเชื�อไวรัสีโคโรนา 2019

สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคต่ดเชี่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ปีัจจุบัน

ได้ขยายวงกว้างขึ�นอย่างต่อเน่�อง ที่ำให้รัฐบาลปีระกาศใชี้พระราชีกำหนดการบร่หาร

ราชีการในสถานการณ์์ฉุกเฉ่น(พ.ร.ก. ฉุกเฉ่น)ให้งดเว้นการเด่นที่าง การจัดปีระชีุม 

สัมมนา งานแสดงส่นค้าและงานเมกะอ่เว้นที่์ อ่กที่ั�งให้ดำเน่นการตามมาตรการด้านงบ

ปีระมาณ์เพ่�อบรรเที่าผ่ลกระที่บจากสถานการณ์์ COVID-19 สถานการณ์์ดังกล่าว ที่ําให้

สำนักงานฯไม่สามารถดําเน่นการได้ตามแผ่นงานที่่�กําหนด และได้ม่การขออนุมัต่ปีรับ

แผ่นปีฏิ่บัต่งานและงบปีระมาณ์ในระหว่างปีีงบปีระมาณ์ 2564 

2 นโยบุายการบุัญชี

นโยบายการบัญชี่ที่่�สำคัญซ์ึ�งใชี้ในการจัดที่ำงบการเง่นม่ดังต่อไปีน่�

2.1 เกณฑ์์การจััดทำงบุการเงิน 

งบการเง่นน่�ได้จัดที่ำขึ�นตามมาตรฐานการบัญช่ีภาครัฐและนโยบายการบัญช่ีภาครัฐท่ี่�

กำหนดโดยกระที่รวงการคลัง และตามปีระกาศ ที่่� กค 0410.2/ว479 ลงวันที่่� 2 ตุลาคม 

2563 เร่�องรูปีแบบการนำเสนอรายงานที่างการเง่นของหน่วยงานภาครัฐตั�งแต่รอบระยะ

เวลาบัญชี่ปีี 2564 เปี็นต้นไปี

งบการเง่นน่�ได้จัดที่ำขึ�นโดยใชี้เกณ์ฑ์์ราคาทีุ่นเด่มในการวัดมูลค่าขององค์ปีระกอบของ 

งบการเง่น

การจัดที่ำงบการเง่นให้ใชี้ปีระมาณ์การที่างบัญช่ีที่่�สำคัญและการใชี้ดุลยพ่น่จของผู่้บร่หาร

ซ์ึ�งจัดที่ำขึ�นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชี่ของสำนักงานฯ ไปีถ่อปีฏิ่บัต่ ซ์ึ�ง

ผ่ลที่่�เก่ดขึ�นจร่งภายหลังอาจแตกต่างไปีจากจำนวนที่่�ปีระมาณ์การไว้

งบการเง่นฉบับภาษาอังกฤษจัดที่ำขึ�นจากงบการเง่นตามกฎหมายที่่�เปี็นภาษาไที่ย   ใน

กรณ์่ที่่�ม่เน่�อความขัดแย้งกันหร่อม่การต่ความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใชี้งบการเง่น

ตามกฎหมายฉบับภาษาไที่ยเปี็นหลัก
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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 2020.

 
 Public Sector Accounting Principles and Accounting Policies

 Public Sector Accounting Standard no.3 Accounting policies, changes in

   accounting estimates and errors

 Public Sector Accounting Standard no.23 Revenue from not exchange

 TCEB’s management has determined and concluded that these 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 2021 which TCEB had not yet early 
adopted before the effective date.

 Public Sector Accounting policies tax card

 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.
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2.2  มาตรฐานการบุัญชีภาครัฐและนโยบุายการบุัญชีภาครัฐฉบุับุใหม่ 

1) มาตรฐานการบัญชี่ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ีภาครัฐที่่�ม่ผ่ลบังคับใชี้สำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี่ที่่�เร่�มในหร่อหลังวันที่่� 1 ตุลาคม 2563 

 หลัักการแลัะนโยบายการบัญชีีภาครัฐ

	 มาตรฐานการบัญชีีภาครัฐ	ฉบับที่ี�	3	 เร่�อง	นโยบายการบัญชีี	การเปลัี�ยนแปลัง

	 	 ประมาณการที่างบัญชีีแลัะข้้อผิิดพลัาด

 มาตรฐานการบัญชีีภาครัฐ	ฉบับที่ี�	23	 เร่�อง	รายได้จากรายการไม่แลักเปลัี�ยน

 

 มาตรฐานการบัญช่ีภาครัฐและนโยบายการบัญช่ีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่ม่ผ่ลกระ

ที่บอย่างเปี็นสาระสำคัญต่องบการเง่นในงวดปีัจจุบัน

2) นโยบายการบัญชี่ภาครัฐที่่�จะม่ผ่ลบังคับใชี้ในงวดอนาคต

	 นโยบายการบัญชีีภาครัฐ					 เร่�อง			บัตรภาษีี	(วัันที่ี�มีผิลับังคับใชี้	1	ตุลัาคม	2564)

 ผู่้บร่หารสำนักงานฯ ได้ปีระเม่นและเห็นว่านโยบายการบัญชี่ภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น

จะไม่ม่ผ่ลกระที่บอย่างเปี็นสาระสำคัญต่องบการเง่นในงวดที่่�นำมาถ่อปีฏิ่บัต่

2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการต่างๆ ในงบการเง่นของสำนักงานฯ วัดมูลค่าโดยใชี้สกุลเง่นบาที่ งบการเง่นนำ

เสนอในสกุลเง่นบาที่ ณ์ วันส่�นรอบระยะเวลารายงาน สำนักงานฯ แปีลงค่ารายการที่่�เปี็น

ตัวเง่นที่่�เปี็นสกุลเง่นตราต่างปีระเที่ศให้เปี็นเง่นบาที่โดยใชี้อัตราปีิด โดยแปีลงส่นที่รัพย์ที่่�

เปี็นตัวเง่นที่่�เปี็นสกุลเง่นตราต่างปีระเที่ศ โดยใชี้อัตราถัวเฉล่�ยที่่�ธนาคารพาณ์่ชีย์รับซ์่�อซ์ึ�ง

ธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยคำนวณ์ไว้ และแปีลงหน่�ส่นที่่�เปี็นตัวเง่นที่่�เปี็นสกุลเง่นตราต่าง

ปีระเที่ศ โดยใชี้อัตราถัวเฉล่�ยที่่�ธนาคารพาณ์่ชีย์ขายซ์ึ�งธนาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยคำนวณ์

ไว้ สำหรับรายการที่่�ไม่เปี็นตัวเง่นที่่�อยู่ในรูปีเง่นตราต่างปีระเที่ศ ซ์ึ�งบันที่ึกไว้ด้วยราคาทีุ่น

เด่ม สำนักงานฯ แปีลงค่ารายการน่�โดยใชี้อัตราแลกเปีล่�ยน ณ์ วันที่่�เก่ดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทีุ่นที่่�เก่ดจากการรับหร่อจ่ายชีำระที่่�เปี็นเง่นตราต่าง

ปีระเที่ศ และที่่�เก่ดจากการแปีลงค่าส่นที่รัพย์และหน่�ส่นที่่�เปี็นตัวเง่นดังกล่าวรับรู้เปี็นราย

ได้หร่อค่าใชี้จ่ายที่่�ไม่ได้เก่ดจากการดำเน่นงานในงบแสดงผ่ลการดำเน่นงานที่างการเง่น

2.4 เงินสีดและรายการเทียบุเท่าเงินสีด

เง่นสด หมายรวมถึงเง่นสดในม่อ และเง่นฝ่ากธนาคารปีระเภที่จ่ายค่นเม่�อที่วงถาม แต่ไม่

รวมเง่นฝ่ากธนาคารที่่�ม่ข้อจำกัดในการเบ่กถอน รายการเที่่ยบเที่่าเง่นสดรวมถึงเง่นลงทีุ่น

ระยะสั�นอ่�นที่่�ม่สภาพคล่องสูงซ์ึ�งม่อายุไม่เก่นสามเด่อนนับจากวันที่่�ได้มา

2.5 เงินลงทุนระยะสีั�น

เง่นลงทีุ่นระยะสั�น ค่อ เง่นลงทีุ่นที่่�สำนักงานฯ ตั�งใจจะถ่อไว้ไม่เก่นหนึ�งปีี ซ์ึ�งหมายรวม

ถึง เง่นฝ่ากปีระจำอายุเก่นสามเด่อนถึงหนึ�งปีี หลักที่รัพย์เพ่�อค้า หลักที่รัพย์เผ่่�อขาย เง่น

ลงทีุ่นที่ั�วไปี และตราสารหน่�ที่่�จะครบกำหนดภายในหนึ�งปีี

2.6 ลูกหนี�

ลูกหน่� หมายถึง รายได้ค้างรับ และลูกหน่�เง่นที่ดรองและสำรองจ่ายภายในหน่วยงานกรณ์่

ให้พนักงาน เพ่�อที่ดรองไปีใชี้จ่ายในการปีฏิ่บัต่งานของสำนักงานฯ ซ์ึ�งรับรู้เร่�มแรกด้วย

มูลค่าตามจำนวนเง่น ที่ดรองจ่ายที่่�จ่ายจร่งและวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเง่นที่่�เหล่อหลัง

หักค่าใชี้จ่ายที่่�เก่ดขึ�นจร่งในระหว่างงวด 
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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 10,000 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 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.
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2.7 อุปกรณ์

อุปีกรณ์์ แสดงรายการด้วยราคาทีุ่นหักค่าเส่�อมราคาสะสม และค่าเผ่่�อการลดลงของ

มูลค่า (ถ้าม่) และรับรู้ในบัญชี่ส่นที่รัพย์เฉพาะรายการที่่�ม่มูลค่าตั�งแต่ 10,000 บาที่ขึ�นไปี 

ราคาทีุ่นของอุปีกรณ์์ รวมถึง ราคาซ์่�อ อากรขาเข้า ภาษ่ซ์่�อที่่�เร่ยกค่นไม่ได้ (หลังหัก

ส่วนลดการค้า และจำนวนที่่�ได้รับค่นจากผู่้ขาย) และต้นทีุ่นที่างตรงอ่�น ๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับ

การจัดหาส่นที่รัพย์เพ่�อให้ส่นที่รัพย์นั�นอยู่ในสถานที่่�และสภาพท่ี่�พร้อมจะใชี้งานได้ตาม

ความปีระสงค์ของฝ่่ายบร่หาร รวมที่ั�งต้นทีุ่นที่่�ปีระมาณ์ที่่�ด่ที่่�สุดสำหรับการร่�อ การขนย้าย 

และการบูรณ์ะสถานที่่�ตั�งของส่นที่รัพย์ ซ์ึ�งเปี็นภาระผู่กพันของก่จการที่่�เก่ดขึ�นเม่�อก่จการ

ได้ส่นที่รัพย์นั�นมาหร่อเปี็นผ่ลจากการใชี้ส่นที่รัพย์นั�นในชี่วงเวลาหนึ�ง

ค่าเส่�อมราคาคำนวณ์โดยใชี้ว่ธ่เส้นตรงเพ่�อลดราคาตามบัญชี่ของส่นที่รัพย์แต่ละชีน่ด

ตลอดอายุการให้ปีระโยชีน์ที่่�ปีระมาณ์การไว้ของส่นที่รัพย์ ดังน่�

ส่วนปีรับปีรุงอาคารสำนักงานเชี่า 8 - 10 ปีี

ครุภัณ์ฑ์์สำนักงาน 10 ปีี

ครุภัณ์ฑ์์ไฟิฟิ้าและว่ที่ยุ 10 ปีี

ครุภัณ์ฑ์์โฆษณ์าและเผ่ยแพร่ 5 ปีี

ครุภัณ์ฑ์์คอมพ่วเตอร์ 3 ปีี

ครุภัณ์ฑ์์งานบ้านงานครัว 5 ปีี

ครุภัณ์ฑ์์ยานพาหนะและขนส่ง 5 ปีี

ในกรณ์่ที่่�ม่ข้อบ่งชี่�ว่าอุปีกรณ์์ม่มูลค่าลดลงอย่างถาวร เชี่น ม่หลักฐานแสดงให้เห็นว่า

ส่นที่รัพย์ล้าสมัยหร่อชีำรุดเส่ยหาย หร่อม่การเปีล่�ยนแปีลงอย่างม่นัยสำคัญเก่�ยวกับ

ลักษณ์ะที่่�ใชี้หร่อคาดว่าจะใชี้ส่นที่รัพย์ สำนักงานฯ จะรับรู้ผ่ลขาดทีุ่นจากการลดลงของ

มูลค่าของอุปีกรณ์์ในงบแสดงผ่ลการดำเน่นงานที่างการเง่น หากราคาตามบัญชี่สูงกว่า

มูลค่าที่่�คาดว่าจะได้รับค่น ซ์ึ�งมูลค่าที่่�คาดว่าจะได้รับค่น หมายถึง มูลค่ายุต่ธรรมหักต้นทีุ่น

ในการขายหร่อมูลค่าจากการใชี้ของส่นที่รัพย์นั�น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

2.8 สีินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปีรแกรมคอมพ่วเตอร์แสดงด้วยราคาทีุ่นหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ราคาทีุ่นของโปีรแกรม

คอมพ่วเตอร์รวมถึงต้นทุี่นที่่�เก่ดขึ�นในการจัดหาหร่อพัฒนาโปีรแกรมคอมพ่วเตอร์ในส่วน

ที่่�ระบุได้โดยตรงว่าเก่�ยวข้องกับการจัดหาหร่อพัฒนาโปีรแกรมคอมพ่วเตอร์ หร่อต้นทีุ่น

ในการได้มาซ์ึ�งส่ที่ธ่ในการใชี้โปีรแกรมคอมพ่วเตอร์ โดยจะตัดจำหน่ายโดยว่ธ่เส้นตรง

ตลอดอายุการให้ปีระโยชีน์ที่่�ปีระมาณ์การไว้ 5 ปีี

2.9 สีัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที�สีำนักงานฯ เป็นผูู้�เช่า

สัญญาระยะยาวเพ่�อเชี่าส่นที่รัพย์ซ์ึ�งผู่้ให้เชี่าเปี็นผู่้รับความเส่�ยงและผ่ลตอบแที่นของ

ความเปี็นเจ้าของเปี็นส่วนใหญ่ สัญญาเชี่านั�นถ่อเปี็นสัญญาเชี่าดำเน่นงาน เง่นที่่�ต้องจ่าย

ภายใต้สัญญาเชี่าดังกล่าว (สุที่ธ่จากส่�งตอบแที่นจูงใจที่่�ได้รับจากผู่้ให้เชี่า) จะบันที่ึกในงบ

แสดงผ่ลการดำเน่นงานที่างการเง่นโดยใชี้ว่ธ่เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเชี่านั�น

2.10 ผู้ลประโยชน์พนักงาน

กองทุนสีำรองเลี�ยงชีพพนักงาน

สำนักงานฯ จัดให้ม่กองทีุ่นสำรองเล่�ยงชี่พซ์ึ�งเปี็นลักษณ์ะของแผ่นการจ่ายสมที่บตามที่่�

ได้กำหนดการจ่ายสมที่บไว้แล้ว ส่นที่รัพย์ของกองทีุ่นสำรองเล่�ยงชี่พได้แยกออกไปีจาก

ส่นที่รัพย์ของสำนักงานฯ และได้รับการบร่หารโดยผู่้จัดการกองทีุ่นภายนอก กองทีุ่น

สำรองเล่�ยงชี่พดังกล่าวได้รับเง่นสะสมเข้ากองทีุ่นจากพนักงานและเง่นสมที่บจากสำนัก

งานฯ เง่นจ่ายสมที่บกองทีุ่นสำรองเล่�ยงชี่พบันที่ึกเปี็นค่าใชี้จ่ายในงบแสดงผ่ลการดำเน่น

งานที่างการเง่นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี่ที่่�เก่ดรายการนั�น

ผู้ลประโยชน์หลังออกจัากงาน

สำนักงานฯ ได้ปีระมาณ์การหน่�ส่นตามโครงการผ่ลปีระโยชีน์ของพนักงานหลังออกจาก

งานตามระเบ่ยบสำนักงานฯ ว่าด้วยสวัสด่การและส่ที่ธ่ปีระโยชีน์อ่�นของพนักงานและ

ลูกจ้าง พ.ศ. 2558 ซ์ึ�งคำนวณ์โดยใชี้ว่ธ่ค่ดลดแต่ละหน่วยที่่�ปีระมาณ์การไว้ตามหลัก

คณ์่ตศาสตร์ปีระกันภัย

กำไรและขาดทุี่นจากการปีระมาณ์การตามหลักคณ์่ตศาสตร์ปีระกันภัยเก่ดขึ�นจากการ

ปีรับปีรุงหร่อเปีล่�ยนแปีลงข้อสมมต่ฐานจะรับรู้ในงบแสดงผ่ลการดำเน่นงานที่างการเง่น

ในงวดที่่�เก่ดขึ�น
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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 recognised as 
income when received.

Interest income is recognised on a time proportion basis.

Other income is recognised 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.

3 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents as at 30 September 2021 and 2020 are as 
follows:

2021

Baht

2020

Baht

Cash 30,000.00 30,000.00

Current accounts 5,752.00 3,000.00

Savings accounts 528,718,699.71 452,849,611.86

Fixed deposit - 3 months 198,707,794.64 199,458,845.44

Total cash and cash equivalents 727,462,246.35 652,340,457.30

4 Short-term investments

Short-term investments as at 30 September 2021 and 2020 are as follows:
 

2021

Baht

2020

Baht

Fixed deposits - 6 months to 1 year 65,327,241.66 59,145,549.59

Total short-term investments 65,327,241.66 59,145,549.59

5 Account receivables

Account receivables as at 30 September 2021 and 2020 are as follows:

2021

Baht

2020

Baht

Advance receivables 5,500,00 27,804.54

Accrued interest 71,062.72 72,836.28

Total account receivables 76,562.72 100,640.82

6 Other current assets

Other current assets as at 30 September 2021 and 2020 are as follows:

2021

Baht

2020

Baht

Other prepaid expenses 5,495,997.34 10,040,501.38

Deposit for office decoration 740,500.00 660,500.00

Refundable air tickets 29,385.00 111,350.00

Prepaid for research funding 4,138,105.64 -

Total other current assets 10,403,987.98 10,812,351.38
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2.11 ประมาณการหนี�สีิน 

สำนักงานฯ จะบันที่ึกปีระมาณ์การหน่�ส่นเม่�อม่ความเปี็นไปีได้ค่อนข้างแน่ของการเก่ด

ภาระผู่กพันในปัีจจุบันตามกฎหมายหร่อจากการอนุมานอันเปี็นผ่ลส่บเน่�องมาจาก

เหตุการณ์์ในอด่ต ภาระผู่กพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผ่ลให้สูญเส่ยที่รัพยากรที่่�ม่ปีระโยชีน์

เชี่งเศรษฐก่จเพ่�อจ่ายชีำระภาระผู่กพัน และจำนวนที่่�ต้องจ่ายสามารถปีระมาณ์การได้

อย่างน่าเชี่�อถ่อ สำนักงานฯ จะรับรู้ปีระมาณ์การหน่�ส่นด้วยจำนวนปีระมาณ์การที่่�ด่ที่่�สุด

ของรายจ่ายที่่�จะต้องจ่ายชีำระ 

หากสำนักงานฯ คาดว่าจะได้รับค่นจากรายจ่ายที่่�จ่ายชีำระไปีตามปีระมาณ์การหน่�ส่น

ที่ั�งหมดหร่อบางส่วนอย่างแน่นอน สำนักงานฯ จะรับรู้รายจ่ายที่่�ได้รับค่นเปี็นส่นที่รัพย์

แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เก่นจำนวนปีระมาณ์การหน่�ส่นที่่�เก่�ยวข้อง

2.12 การรับุรู�รายได�

เง่นงบปีระมาณ์รับจากรัฐบาลเปี็นลักษณ์ะจ่ายขาดจากรัฐบาลโดยไม่ม่เง่�อนไข จึงรับรู้เปี็น

รายได้จากเง่นงบปีระมาณ์เม่�อได้รับเง่น

รายได้ดอกเบ่�ยรับรู้ตามเกณ์ฑ์์สัดส่วนของเวลา

รายได้อ่�นรับรู้ตามเกณ์ฑ์์คงค้าง

2.13 การรับุรู�ค่าใช�จั่าย

ค่าใชี้จ่ายรับรู้ตามเกณ์ฑ์์คงค้างเม่�อรายการนั�นเก่ดขึ�น ยกเว้น ค่าใชี้จ่ายเง่นอุดหนุนจะรับ

รู้เป็ีนค่าใชี้จ่ายเม่�อได้รับการอนุมัต่ให้จ่ายแก่ผู่้ม่ส่ที่ธ่และได้ม่การปีฏ่ิบัต่ตามเง่�อนไขที่่�ได้

ตกลงกันแล้ว

3 เงินสีดและรายการเทียบุเท่าเงินสีด

เง่นสดและรายการเที่่ยบเที่่าเง่นสด ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยด

ดังน่�
2564

บุาท

2563

บุาท

เง่นสด 30,000.00 30,000.00

เง่นฝ่ากกระแสรายวัน 5,752.00 3,000.00

เง่นฝ่ากออมที่รัพย์ 528,718,699.71 452,849,611.86

เง่นฝ่ากปีระจําปีระเภที่ 3 เด่อน 198,707,794.64 199,458,845.44

รวมเงินสีดและรายการเทียบุเท่าเงินสีด 727,462,246.35 652,340,457.30

4 เงินลงทุนระยะสีั�น

เง่นลงทีุ่นระยะสั�น ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่�

 
2564

บุาท

2563

บุาท

เง่นฝ่ากปีระจําปีระเภที่ 6 เด่อน - 1 ปีี 65,327,241.66 59,145,549.59

รวมเงินลงทุนระยะสีั�น 65,327,241.66 59,145,549.59

5 ลูกหนี�

ลูกหน่� ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่� 

2564

บุาท

2563

บุาท

ลูกหน่�เง่นที่ดรองจ่าย 5,500,00 27,804.54

ดอกเบ่�ยค้างรับ 71,062.72 72,836.28

รวมลูกหนี� 76,562.72 100,640.82

6 สีินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

ส่นที่รัพย์หมุนเว่ยนอ่�น ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่�

2564

บุาท

2563

บุาท

ค่าใชี้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอ่�น 5,495,997.34 10,040,501.38

เง่นมัดจําและปีระกันค่าตกแต่งสํานักงาน 740,500.00 660,500.00

ค่าตั๋วโดยสารรอรับค่น 29,385.00 111,350.00

เง่นจ่ายล่วงหน้าโครงการทีุ่นว่จัย 4,138,105.64 -

รวมสีินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 10,403,987.98 10,812,351.38
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7 Equipment, net

Equipment as at 30 September 2021 and 2020 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 2020

Cost  36,028,018.32  9,444,141.04 13,997,316.09  844,032.00  32,519,595.31  651,368.99 290,000.00 3,127,499.16 96,901,970.91

Less  Accumulated depreciation  (31,886,316.50)  (6,860,395.78)  (7,409,105.22)  (787,445.77) (26,108,659.16)  (505,132.58) (289,999.00) - (73,847,054.01)

Net book amount 4,141,701.82  2,583,745.26  6,588,210.87  56,586.23  6,410,936.15  146,236.41  1.00 3,127,499.16   23,054,916.90

For the year ended 30 September 2021

Opening net book amount  4,141,701.82  2,583,745.26  6,588,210.87  56,586.23  6,410,936.15  146,236.41 1.00  3,127,499.16  23,054,916.90 

Addition 23,317,304.68    5,109,725.38  384,076.50  77,987.00  2,731,817.50 - -  (3,127,500.00)  28,493,411.06 

Amortized- cost price (320,812.84)    (282,630.43)   (252,045.79)    (141,901.18)   (3,523,011.14)   0.29   (290,000.00) 0.84    (4,810,400.25)   

Amortized-Accumulated depreciation 205,769.14 282,630.06 252,036.13 141,895.23 3,522,877.18 (0.19) 289,999.00  -   4,695,206.55

Depreciation charged  (2,596,093.61)  (787,887.80)  (1,234,649.61)  (18,053.84)  (3,914,336.46)  (69,824.73) -  -    (8,620,846.05)

Closing net book amount  24,747,869.19  6,905,582.47  5,737,628.10  116,513.44  5,228,283.23  76,411.78 - -  42,812,288.21 

As at 30 September 2021

Cost  59,024,510.16  14,271,235.99  14,129,346.80  780,117.82 31,728,401.67 651,369.28   290,000.00 -  120,584,981.72 

Less  Accumulated depreciation (34,276,640.97) (7,365,653.52) (8,391,718.70)  (663,604.38) (26,500,118.44)  (574,957.50)  (289,999.00)  -    (77,772,693.51)

Net book amount  24,747,869.19 6,905,582.47 5,737,628.10 116,513.44 5,228,283.23  76,411.78   1.00 -  42,812,288.21  

In the fiscal year 2021, the prepaid amount of leasehold improvement presented under other current assets, to fixed assets amounting to Baht 2,339,295.49.
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7 อุปกรณ์ - สีุทธิ

อุปีกรณ์์ ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่�

สี่วนปรับุปรุงอาคาร

สีำานักงานเช่า

บุาท

ครุภัณฑ์์สีำานักงาน

บุาท

ครุภัณฑ์์ไฟฟ้า

และวิทยุ

บุาท

ครุภัณฑ์์โฆษณา

และเผู้ยแพร่

บุาท

ครุภัณฑ์์

คอมพิวเตอร์

บุาท

ครุภัณฑ์์

งานบุ�าน งานครัว

บุาท

ครุภัณฑ์์ยาน

พาหนะ

และขนสี่ง

บุาท

สี่วนปรับุปรุงอาคาร

ระหว่างก่อสีร�าง

บุาท

รวม

บุาท

ณ วันที� 1 ตุลาคม 2563

ราคาทีุ่น  36,028,018.32  9,444,141.04 13,997,316.09  844,032.00  32,519,595.31  651,368.99 290,000.00 3,127,499.16 96,901,970.91

หัก  ค่าเส่�อมราคาสะสม  (31,886,316.50)  (6,860,395.78)  (7,409,105.22)  (787,445.77) (26,108,659.16)  (505,132.58) (289,999.00) - (73,847,054.01)

ราคาตามบัญชี่ - สุที่ธ่ 4,141,701.82  2,583,745.26  6,588,210.87  56,586.23  6,410,936.15  146,236.41  1.00 3,127,499.16   23,054,916.90

สีำาหรับุปีสีิ�นสีุดวันที� 30 กันยายน 2564

ราคาตามบัญชี่ต้นปีี - สุที่ธ่  4,141,701.82  2,583,745.26  6,588,210.87  56,586.23  6,410,936.15  146,236.41 1.00  3,127,499.16  23,054,916.90 

เพ่�มขึ�น 23,317,304.68    5,109,725.38  384,076.50  77,987.00  2,731,817.50 - -  (3,127,500.00)  28,493,411.06 

ตัดจําหน่าย-ราคาทีุ่น (320,812.84)    (282,630.43)   (252,045.79)    (141,901.18)   (3,523,011.14)   0.29   (290,000.00) 0.84    (4,810,400.25)   

ตัดจําหน่าย-ค่าเส่�อมราคาสะสม 205,769.14 282,630.06 252,036.13 141,895.23 3,522,877.18 (0.19) 289,999.00  -   4,695,206.55

ค่าเส่�อมราคา  (2,596,093.61)  (787,887.80)  (1,234,649.61)  (18,053.84)  (3,914,336.46)  (69,824.73) -  -    (8,620,846.05)

ราคาตามบัญชี่ปีลายปีี - สุที่ธ่  24,747,869.19  6,905,582.47  5,737,628.10  116,513.44  5,228,283.23  76,411.78 - -  42,812,288.21 

ณ วันที� 30 กันยายน 2564 

ราคาทีุ่น  59,024,510.16  14,271,235.99  14,129,346.80  780,117.82 31,728,401.67 651,369.28   290,000.00 -  120,584,981.72 

หัก  ค่าเส่�อมราคาสะสม (34,276,640.97) (7,365,653.52) (8,391,718.70)  (663,604.38) (26,500,118.44)  (574,957.50)  (289,999.00)  -    (77,772,693.51)

ราคาตามบุัญชี - สีุทธิ  24,747,869.19 6,905,582.47 5,737,628.10 116,513.44 5,228,283.23  76,411.78   1.00 -  42,812,288.21  

ในปีีงบปีระมาณ์ 2564 สำนักงานม่การปีรับปีรุงเง่นจ่ายล่วงหน้าส่วนปีรับปีรุงอาคารที่่�แสดงในส่นที่รัพย์หมุนเว่ยนอ่�น เปี็นส่นที่รัพย์ถาวร จำนวน 2,339,295.49 บาที่
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8 Intangible assets, net

Intangible assets as at 30 September 2021 and 2020 are as follows:

Computer 

software

Baht

Computer 

software in 

progress

Baht

Total

Baht

As at 1 October 2020

Cost  137,607,451.96  2,094,000.00  139,701,451.96 

Less  Accumulated amortisation  (96,899,427.98)  (1,426,500.00)  (98,325,927.98)

Net book amount 40,708,023.98 667,500.00 41,375,523.98

For the year ended 30 September 2021

Opening net book amount  40,708,023.98 667,500.00  41,375,523.98

Addition 804,310.00    6,154,025.00 6,958,335.00

Transfer in / (out)  4,153,750.00  (4,153,750.00)               -

Adjust capital - (1,426,500.00) (1,426,500.00)

Adjust accumulated amortization - 1,426,500.00  1,426,500.00

Amortisation charged (12,878,525.31)   - (12, 878,525.31)   

Closing net book amount 32,787,558.67 2,667,775.00 35,455,333.67

As at 30 September 2021

Cost  142,565,511.96  2,667,775.00  145,233,286.96 

Less  Accumulated amortisation  (109,777,953.29) -  (109,777,953.29)

Net book amount 32,787,558.67 2,667,775.00 35,455,333.67

In the fiscal year 2021, the expenses to intangible assets amounting to 
Baht 279,000 was reversed to intangible assets.

9 Deposits

Deposits as at 30 September 2021 and 2020 are as follows:
2021

Baht

2020

Baht

Office rental deposits 6,028,037.73 6,028,037.73

Other deposits 71,580.00 71,580.00

Total deposits 6,099,617.73 6,099,617.73

10 Account payables

Account payables as at 30 September 2021 and 2020 are as follows:

2021

Baht

2020

Baht

Local payables 24,944,652.52 30,593,447.45

Overseas payables 3,191,916.43 1,868,494.63

Accrued expenses 6,414,735.64 3,737,138.40

Total account payables 34,551,304.59 36,199,080.48

11 Retentions

Retentions as at 30 September 2021 and 2020 are as follows:

2021

Baht

2020

Baht

Retentions for contracts 12,009,752.35 9,368,850.83

Retentions for bidding 83,650.00 284,299.40

Total retentions  12,093,402.35    9,653,150.23

12 Other current liabilities 

Other current liabilities as at 30 September 2021 and 2020 are as follows:

2021

Baht

2020

Baht

Deferred income for research funding 4,139,939.36 -

Withholding tax payable 1,736,855.99 1,545,793.58

VAT payable 392,680.40 337,188.90

Total other current liabilities 6,269,475.75 1,882,982.48
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8 สีินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สีุทธิ

ส่นที่รัพย์ไม่ม่ตัวตน ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่� 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

บุาท

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่างพัฒนา

บุาท

รวม

บุาท

ณ วันที� 1 ตุลาคม 2563

ราคาทีุ่น  137,607,451.96  2,094,000.00  139,701,451.96 

หัก  ค่าตัดจําหน่ายสะสม  (96,899,427.98)  (1,426,500.00)  (98,325,927.98)

ราคาตามบัญชี่ - สุที่ธ่ 40,708,023.98 667,500.00 41,375,523.98

สีำาหรับุปีสีิ�นสีุดวันที� 30 กันยายน 2564

ราคาตามบัญชี่ต้นปีี - สุที่ธ่  40,708,023.98 667,500.00  41,375,523.98

เพ่�มขึ�น 804,310.00    6,154,025.00 6,958,335.00

โอนเข้า / (ออก)  4,153,750.00  (4,153,750.00)               -

ปีรับปีรุงรายการทีุ่น - (1,426,500.00) (1,426,500.00)

ปริับัปริุงริายการิค่าตัดัจำาหนิ่ายสะสม - 1,426,500.00  1,426,500.00

ค่าตัดัจำาหนิ่าย (12,878,525.31)   - (12, 878,525.31)   

ริาคาตามบััญชุีปลัายปี - สุทธิิ 32,787,558.67 2,667,775.00 35,455,333.67

ณ วันที� 30 กันยายน 2564

ราคาทีุ่น  142,565,511.96  2,667,775.00  145,233,286.96 

หัก  ค่าตัดจําหน่ายสะสม  (109,777,953.29) -  (109,777,953.29)

ราคาตามบัญชี่ - สุที่ธ่ 32,787,558.67 2,667,775.00 35,455,333.67

ในปีีงบปีระมาณ์ 2564 สำนักงานม่การปีรับปีรุงกลับรายการโปีรแกรมคอมพ่วเตอร์ที่่�

บันที่ึกเปี็นค่าใชี้จ่ายปีี 2563 เปี็นส่นที่รัพย์ไม่ม่ตัวตน จำนวน 279,000 บาที่

9 เงินมัดจัำจั่าย

เง่นมัดจำจ่าย ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่�

2564

บุาท

2563

บุาท

เง่นมัดจําค่าเชี่าสํานักงาน 6,028,037.73 6,028,037.73

เง่นมัดจําอ่�น 71,580.00 71,580.00

รวมเงินมัดจัำาจั่าย 6,099,617.73 6,099,617.73

10 เจั�าหนี�

เจ้าหน่� ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่�

2564

บุาท

2563

บุาท

เจ้าหน่�ในปีระเที่ศ 24,944,652.52 30,593,447.45

เจ้าหน่�ต่างปีระเที่ศ 3,191,916.43 1,868,494.63

ค่าใชี้จ่ายค้างจ่าย 6,414,735.64 3,737,138.40

รวมเจั�าหนี� 34,551,304.59 36,199,080.48

11 เงินประกัน

เง่นปีระกัน ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่�

2564

บุาท

2563

บุาท

เง่นปีระกันสัญญา 12,009,752.35 9,368,850.83

หลักปีระกันเสนอราคา/ผ่ลงาน 83,650.00 284,299.40

รวมเงินประกัน  12,093,402.35    9,653,150.23

12 หนี�สีินหมุนเวียนอื�น

หน่�ส่นหมุนเว่ยนอ่�น ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่�

2564

บุาท

2563

บุาท

รายได้รอการรับรู้โครงการทีุ่นว่จัย 4,139,939.36 -

ภาษ่เง่นได้หัก ณ์ ที่่�จ่ายค้างจ่าย 1,736,855.99 1,545,793.58

ภาษ่มูลค่าเพ่�มค้างจ่าย 392,680.40 337,188.90

รวมหนี�สีินหมุนเวียนอื�น 6,269,475.75 1,882,982.48
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13 Employee benefit obligations

Movement of employee benefit obligations during the year is as follows

2021

Baht

2020

Baht

Opening balance 38,540,687.00 27,447,739.00

Increase during the year 4,951,863.00 11,092,948.00

Closing balance 43,492,550.00 38,540,687.00

14 Other non-current liabilities

Other non-current liabilities as at 30 September 2021 and 2020 are as 
follows:

2020

Baht

2019

Baht

Provisions for decommissioning cost  4,494,000.00  4,494,000.00 

Retentions for contracts  -   280,000.00  

Total other non-current liabilities  4,494,000.00 4,774,000.00

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:

2021

Baht

2020

Baht

Income from registration fees for exhibition 

participation

- 1,516,018.69

Total - 1,516,018.69

16 Personnel expenses

Personnel expenses for the year ended 30 September 2021 and 2020 are 
as follows:

2021

Baht

2020

Baht

Salaries 141,024,725.00 132,005,291.17

Bonus 2,510,750.00 10,159,992.00

Provident fund contribution expenses 9,973,929.27 9,283,786.71

Staff welfare 21,817,853.86 20,349,907.20

Post-employment benefits 4,951,863.00 11,092,948.00

Total personnel expenses 180,279,121.13 182,891,925.08

17 Administrative expenses

Administrative expenses for the year ended 30 September 2021 and 2020 
are as follows:

2021

Baht

2020

Baht

Training expenses 26,353,346.95 19,762,542.50

Travelling expenses 4,890,918.43 18,083,211.99

Rental expenses 27,280,847.46 27,758,926.97

Utility expenses 3,820,417.73 4,280,389.47

Meeting expenses 3,745,750.00 3,358,250.00

Remuneration to external parties 46,878,852.88 41,288,889.63

Other service fees 36,204,386.15 31,055,416.77

Reserve for loss from legal claims - 387,882.86

Organizing exhibition expenses 2,600,687.55 2,058,899.35

Other expenses 9,750,155.74 8,170,249.36

Total administrative expenses 161,525,362.89 156,204,658.90
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13 ภาระผูู้กพันผู้ลประโยชน์พนักงาน

การเปีล่�ยนแปีลงของภาระผู่กพันผ่ลปีระโยชีน์พนักงานระหว่างปีีแสดงได้ดังน่�

2564

บุาท

2563

บุาท

ยอดยกมาต้นปีี 38,540,687.00 27,447,739.00

เพ่�มขึ�นระหว่างปีี 4,951,863.00 11,092,948.00

ยอดคงเหลือสีิ�นปี 43,492,550.00 38,540,687.00

14 หนี�สีินไม่หมุนเวียนอื�น

หน่�ส่นไม่หมุนเว่ยนอ่�น ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่�

2564

บุาท

2563

บุาท

ปีระมาณ์การหน่�ส่นการร่�อถอน  4,494,000.00  4,494,000.00 

เง่นปีระกันสัญญา  -   280,000.00  

รวมหนี�สีินไม่หมุนเวียนอื�น  4,494,000.00 4,774,000.00

15 รายได�ค่าลงทะเบุียนเข�าร่วมงานนิทรรศการ

รายได้ค่าลงที่ะเบย่นเข้าร่วมงานนท่ี่รรศการเป็ีนรายได้ที่่�สำนักงานฯ จดัเกบ็จากผู้่ปีระกอบการ

ภาคเอกชีนในอตุสาหกรรมไมซ์์ในปีระเที่ศไที่ยที่่�มค่วามปีระสงค์เข้าร่วมงาน Trade Show และ 

Road Show กบัสำนกังานฯ เพ่�อจดัก่จกรรมส่งเสรม่การขายและการเจรจาธรุกจ่ระหว่าง 

ผู่ป้ีระกอบการกบัผู่เ้ข้าร่วมงาน มร่ายละเอย่ดดังน่�

2564

บุาท

2563

บุาท

รายได้ค่าลงที่ะเบ่ยนเข้าร่วมงานน่ที่รรศการ - 1,516,018.69

รวม - 1,516,018.69

16 ค่าใช�จั่ายด�านบุุคลากร

ค่าใชี้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับปีี 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่� 

2564

บุาท

2563

บุาท

เง่นเด่อน 141,024,725.00 132,005,291.17

เง่นรางวัลปีระจําปีี 2,510,750.00 10,159,992.00

เง่นสมที่บกองทีุ่นสํารองเล่�ยงชี่พ 9,973,929.27 9,283,786.71

ค่าสวัสด่การพนักงาน 21,817,853.86 20,349,907.20

ค่าใชี้จ่ายผ่ลปีระโยชีน์พนักงานหลังออกจากงาน 4,951,863.00 11,092,948.00

รวมค่าใช�จั่ายด�านบุุคลากร 180,279,121.13 182,891,925.08

17 ค่าใช�จั่ายในการดำเนินงาน

ค่าใชี้จ่ายในการดำเน่นงานสำหรับปีี 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่�

2564

บุาท

2563

บุาท

ค่าใชี้จ่ายในการฝ่ึกอบรม 26,353,346.95 19,762,542.50

ค่าใชี้จ่ายในการเด่นที่าง 4,890,918.43 18,083,211.99

ค่าเชี่า 27,280,847.46 27,758,926.97

ค่าสาธารณ์ูปีโภค 3,820,417.73 4,280,389.47

ค่าเบ่�ยปีระชีุม 3,745,750.00 3,358,250.00

ค่าตอบแที่นบุคคลภายนอก 46,878,852.88 41,288,889.63

ค่าจ้างเหมาบร่การอ่�น 36,204,386.15 31,055,416.77

สํารองค่าใชี้จ่ายหน่�ส่นคด่ฟิ้องร้องที่างกฎหมาย - 387,882.86

ค่าใชี้จ่ายในการจัดปีระชีุม 2,600,687.55 2,058,899.35

ค่าใชี้จ่ายอ่�น 9,750,155.74 8,170,249.36

รวมค่าใช�จั่ายในการดำาเนินงาน 161,525,362.89 156,204,658.90
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18 Marketing and promotion expenses

Marketing and promotion expenses for the year ended 30 September 
2021 and 2020 are as follows:

2021

Baht

2020

Baht

Marketing supplies 705,862.95 6,261,313.00

Public relation expenses 74,680,657.01 93,956,982.23

Booth expenses 6,213,592.81 9,178,666.84

Area and equipment rental 6,930,068.50 13,318,436.21

Marketing and research expenses 59,048,454.57 57,220,659.06

Promotion expenses 70,706,141.78 92,198,079.77

Total marketing and promotion expenses 218,284,777.62 272,134,137.11

19 Grants

Grants for the year ended 30 September 2021 and 2020 are as follows:
2021

Baht

2020

Baht

Grants - Non-profit private organization 52,048,081.79 27,450,731.60

Grants - Overseas private organization 167,045.40 21,654,229.74

Grants - Thai private organization 52,544,497.04 39,785,826.18

Grants - Government bureau 11,336,074.78 10,825,126.04

Total grants 116,095,699.01 99,715,913.56

20 Non-operating income (expense)

Non-operating income (expense) for the year ended 30 September 2021 
and 2020 is as follows:

2021

Baht

2020

Baht

Gain on foreign exchange translation (516,988.01)  (249,704.74)

Amortized equipment / Intangible assets (117,293.70) -

Total non-operating income (expense) (634,281.71) (249,704.74)

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:

2021

Baht

2020

Baht

Less than 1 year 174,502,431.30 175,114,957.55

Over 1 year but less than 5 years - 12,056,075.46

Total commitments 174,502,431.30 187,171,033.01

22 Lawsuits 

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:

As of 30 September 2021, the lawsuit Details and progress 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.
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18 ค่าใช�จั่ายสี่งเสีริมการตลาด

ค่าใชี้จ่ายส่งเสร่มการตลาดสำหรับปีี 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่� 
2564

บุาท

2563

บุาท

ค่าวัสดุที่างการตลาด 705,862.95 6,261,313.00

ค่าปีระชีาสัมพันธ์ 74,680,657.01 93,956,982.23

ค่าบูธ 6,213,592.81 9,178,666.84

ค่าเชี่าพ่�นที่่�และอุปีกรณ์์ 6,930,068.50 13,318,436.21

ค่าว่จัยตลาด 59,048,454.57 57,220,659.06

ค่าส่งเสร่มที่างการตลาด 70,706,141.78 92,198,079.77

รวมค่าใช�จั่ายสี่งเสีริมการตลาด 218,284,777.62 272,134,137.11

19 ค่าใช�จั่ายเงินอุดหนุน

ค่าใชี้จ่ายเง่นอุดหนุนสำหรับปีี 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่� 

2564

บุาท

2563

บุาท

ค่าใชี้จ่ายเง่นอุดหนุนองค์กรเอกชีนที่่�ไม่หวังผ่ลกําไร 52,048,081.79 27,450,731.60

ค่าใชี้จ่ายเง่นอุดหนุนองค์กรเอกชีนต่างปีระเที่ศ 167,045.40 21,654,229.74

ค่าใชี้จ่ายเง่นอุดหนุนองค์กรเอกชีนไที่ย 52,544,497.04 39,785,826.18

ค่าใชี้จ่ายเง่นอุดหนุนหน่วยงานราชีการ 11,336,074.78 10,825,126.04

รวมค่าใช�จั่ายเงินอุดหนุน 116,095,699.01 99,715,913.56

20 รายได� (ค่าใช�จั่าย) ที�ไม่ได�เกิดจัากการดำเนินงาน

รายได้ (ค่าใชี้จ่าย) ที่่�ไม่ได้เก่ดจากการดำเน่นงานสำหรับปีี 2564 และ 2563 ม่ราย

ละเอ่ยดดังน่�

2564

บุาท

2563

บุาท

กําไร(ขาดทีุ่น)จากการแปีลงค่าเง่นตราต่างปีระเที่ศ (516,988.01)  (249,704.74)

การตัดจําหน่ายส่นที่รัพย์ไม่ม่ตัวตน / อุปีกรณ์์ (117,293.70) -

รวมรายได� (ค่าใช�จั่าย) ที�ไม่ได�เกิดจัากการดำาเนินงาน (634,281.71) (249,704.74)

21 ภาระผูู้กพัน

สำนักงานฯ ที่ำสัญญาเชี่าอาคารและบร่การเพ่�อใชี้เปี็นสำนักงาน ณ์ อาคารสยามพ่วรรธ

น์ที่าวเวอร์ และสัญญาจ้างดำเน่นงาน ยอดรวมของจำนวนเง่นขั�นต�ำที่่�ต้องจ่ายในอนาคต

ม่ดังน่� 
2564

บุาท

2563

บุาท

ภายใน 1 ปีี 174,502,431.30 175,114,957.55

เก่นกว่า 1 ปีี แต่ไม่เก่น 5 ปีี - 12,056,075.46

รวมภาระผูู้กพัน 174,502,431.30 187,171,033.01

22 คดีฟ้องร�องทางกฎหมาย 

ในปีี 2551 ถึงปีี 2553 สำนักงานฯ ถูกฟิ้องร้องเปี็นจำเลยในคด่ความที่่�ม่สาระสำคัญ เก่�ยว

กับการให้สำนักงานฯ ชีดใชี้ค่าเส่ยหาย ตามสัญญา ซ์ึ�งเก่�ยวข้องกับกรณ์่ที่่�สำนักงานฯ 

ระงับการจ่ายเง่นให้คู่สัญญาในปีีงบปีระมาณ์ 2550 เน่�องจากม่การตรวจสอบสัญญาและ

พบความผ่่ดปีกต่ สำนักงานฯ ได้ส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานคณ์ะกรรมการปี้องกัน

และปีราบปีรามการทีุ่จร่ตแห่งชีาต่ ตั�งแต่วันที่่� 4 ธันวาคม 2550 คด่ดังกล่าวปีระกอบด้วย 

3 คด่ ม่ทีุ่นที่รัพย์รวม 50.75 ล้านบาที่ 

ณ์ วันที่่� 30 กันยายน 2564 คด่ความดังกล่าว ม่รายละเอ่ยดและความค่บหน้า ดังต่อไปีน่�

1) เม่�อวันที่่� 30 เมษายน 2551 บร่ษัที่เอกชีนแห่งหนึ�ง ย่�นฟิ้องสำนักงานฯ ต่อศาล

ปีกครองกลาง เปี็นคด่หมายเลขดำที่่� 1524/2551 เร่ยกให้ชีดใชี้เง่นเน่�องจากผ่่ด

สัญญาจ้างที่ำของ ค่ดเปี็นทีุ่นที่รัพย์ จำนวน 22.27 ล้านบาที่ ศาลปีกครองกลางม่

คำพ่พากษาเม่�อวันที่่� 30 เมษายน 2557 ให้สำนักงานฯ ชีำระเง่นจำนวน 3.13 ล้าน

บาที่ พร้อมดอกเบ่�ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วัน

ที่่�คด่ถึงที่่�สุด สำนักงานฯ ได้ย่�นอุที่ธรณ์์คำพ่พากษาเม่�อวันที่่� 8 พฤษภาคม 2557 และ

ศาลปีกครองสูงสุดได้ม่คำพ่พากษาเม่�อวันที่่� 31 ตุลาคม 2562 ให้สำนักงานฯชีำระเง่น

จำนวน 3.13 ล้านบาที่ พร้อมดอกเบ่�ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีี และสำนักงานฯได้

วางเง่นพร้อมดอกเบ่�ย เม่�อวันที่่� 21 พฤศจ่กายน 2562 เปี็นเง่นจำนวน 5.76 ล้านบาที่ 

ต่อศาลปีกครองแล้ว คด่จึงเปี็นอันส่�นสุดในระหว่างปีีงบปีระมาณ์ 2563
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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. and on October 21, 2020, the Supreme Administrative Court 
dismissed the plaintiff. Causing the TCEB to not have to pay according 
to the lawsuit. The case was therefore ended.

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, and the Supreme Administrative Court issued a judgment on 1 
February 2021, requiring TCEB to pay the amount of Baht 5.00 million 
with interest at the rate of 7.5 percent per year and TCEB has paid 
the money and interest on 18 March 2021 in the amount of Baht 7.75 
million per Administrative Court The case was therefore ended.

23 Budgeting report 

Budgeting report for the year ended 30 September 2021 and 2020 is as 
follows:

2021

Total

Baht 

Reserve

Baht

PO/Contract

Baht

Payment

Baht

Ending

Baht

Budget plan

Government grant budget 786,556,600.00 - - 786,556,600.00 -

Total 786,556,600.00 - - 786,556,600.00 -

2020

Total

Baht 

Reserve

Baht

PO/Contract

Baht

Payment

Baht

Ending

Baht

Budget plan

Government grant budget 829,409,500.00 - - 829,409,500.00 -

Total 829,409,500.00 - - 829,409,500.00 -

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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2) เม่�อวันที่่� 23 กุมภาพันธ์ 2553 บร่ษัที่เอกชีนแห่งหนึ�ง ย่�นฟิ้องสำนักงานฯ ต่อศาล

ปีกครองกลาง เปี็นคด่หมายเลขดำที่่� 318/2553 เร่ยกให้ชีดใชี้เง่นเน่�องจากผ่่ด

สัญญาจ้างที่ำของ ค่ดเปี็นทีุ่นที่รัพย์จำนวน 23.32 ล้านบาที่ ศาลปีกครองกลางม่คำ

พ่พากษาเม่�อวันที่่� 30 ส่งหาคม 2556 ให้สำนักงานฯ ชีำระเง่นจำนวน 15.16 ล้าน

บาที่ พร้อมดอกเบ่�ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีี นับถัดจากวันฟิ้องเปี็นต้นไปีจนกว่าจะ

ชีำระเสร็จ สำนักงานฯ ได้ย่�นอุที่ธรณ์์คำพ่พากษาเม่�อวันที่่� 27 กันยายน 2556 และ

หลังวันส่�น’ปีีงบปีระมาณ์ 2563 เม่�อวันที่่� 21 ตุลาคม 2563 ศาลปีกครองสูงสุดได้ม่คำ

พ่พากษายกฟิ้องผู่้ฟิ้องคด่ สำนักงานฯ จึงไม่ต้องชีำระเง่นตามฟิ้อง คด่จึงเปี็นอันส่�นสุด 

3) เม่�อวันที่่� 30 พฤศจ่กายน 2554 บร่ษัที่เอกชีนแห่งหนึ�ง ย่�นฟิ้องสำนักงานฯ ต่อศาล

ปีกครองกลาง เปี็นคด่หมายเลขดำที่่� 2014/2554 เร่ยกให้ชีดใชี้เง่นเน่�องจากผ่่ด

สัญญาจ้างที่ำของ ค่ดเปี็นทีุ่นที่รัพย์จำนวน 5.16 ล้านบาที่ ศาลปีกครองกลางม่คำ

พ่พากษาเม่�อวันที่่� 11 ธันวาคม 2557 ให้สำนักงานฯ ชีำระเง่นจำนวน 6.75 ล้าน

บาที่ พร้อมดอกเบ่�ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่่�

คด่ถึงที่่�สุด สำนักงานฯ ได้ย่�นอุที่ธรณ์์คำพ่พากษาเม่�อวันที่่� 9 มกราคม 2558 และศาล

ปีกครองสูงสุดได้ม่คำพ่พากษาเม่�อวันที่่� 1 กุมภาพันธ์ 2564 ให้สำนักงานฯชีำระเง่น

จำนวน 5.00 ล้านบาที่ พร้อมดอกเบ่�ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีี และสำนักงานฯได้

วางเง่นพร้อมดอกเบ่�ย เม่�อวันที่่� 18 ม่นาคม 2564 เปี็นจำนวนเง่นรวม 7.75 ล้านบาที่ 

ต่อศาลปีกครองแล้ว คด่จึงเปี็นอันส่�นสุด

23 รายงานฐานะเงินงบุประมาณรายจั่าย

รายงานฐานะเง่นงบปีระมาณ์รายจ่ายปีระจำปีี 2564 และ 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่�

2564

งบุสีุทธ

บุาท

การสีำารอง

เงิน

บุาท

ใบุสีั�งซื�อ / 

สีัญญา

บุาท

เบุิกจั่าย

บุาท

คงเหลือ

บุาท

แผ่นงบปีระมาณ์

งบอุดหนุน 786,556,600.00 - - 786,556,600.00 -

รวม 786,556,600.00 - - 786,556,600.00 -

2563

งบุสีุทธ

บุาท

การสีำารอง

เงิน

บุาท

ใบุสีั�งซื�อ / 

สีัญญา

บุาท

เบุิกจั่าย

บุาท

คงเหลือ

บุาท

แผ่นงบปีระมาณ์

งบอุดหนุน 829,409,500.00 - - 829,409,500.00 -

รวม 829,409,500.00 - - 829,409,500.00 -

รายการเบ่กจ่ายเป็ีนเง่นงบปีระมาณ์ท่ี่�ได้รับจากรัฐบาลที่่�ได้ม่การเบ่กมาใชี้ภายในสํานัก

งานฯ และบันที่ึกเปี็นรายได้จากเง่นงบปีระมาณ์ในงบแสดงผ่ลการดําเน่นงานที่างการเง่น
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F I N A N C I A L   S T A T E M E N T 
A N A L Y S I S

Analysis of the strengths of the Statement of 
Financial Position shows that total assets of TCEB 
in 2021 were 786.74 million baht, an increase of 
94.75 million baht or a 14% increment in 2020, 
caused by the increase of total assets by 94.71 
million baht and the reduction of total liabilities 
by 0.04 million baht.

• Total assets in 2021 were 887.64 million 
baht, an increase of 94.71 million baht from 
792.93 million baht in 2020 or an increase of 
12% when compared to the previous year. 
Cash and cash equivalents increased by 
75.12 million baht from 652.34 million baht 
in 2020 to 727.46 million baht in 2021. Short-
term investments increased by 6.18 million 
baht from 59.15 million baht in 2020 to 65.33 
million baht in 2021, equipment increased by 
19.76 million baht from 23.05 million baht 
in 2020 to 42.81 in 2021. Intangible assets 
decreased by 5.92 million baht from 41.38 
million baht in 2020 to 35.46 million baht in 
2021. 

• Total Liabilities in 2021 were 100.90 
million baht, a decrease of 0.04 million 
baht from 100.94 million baht in 2020.This 
represented the reduction of provisions 
for legal claims by 4.94 million baht from 
52.92 million baht in 2020 to 47.99 in 2021. 
Account payables decrease 1.65 million baht 

from 36.29 million baht in 2020 to 34.55 in 
2021. Other current liabilities increased by 
6.83 million baht from 11.54 million baht in 
2020 to 18.36 in 2021.

Statement of Financial Performance in 2021 
recorded the total revenues from operations at 
801.17 million baht, total operating expenses at 
705.79 million baht, and non-operating income 
(expense) at (0.63) million baht. The revenues 
over (under) expenses in 2021 were 94.75 million 
baht, a decrease from 2020 – which was recorded 
at 132.23 million baht – to 37.48 million baht.

• Total revenues from operations 
decreased by 61.49 million baht or a 
decrease of 7% from 862.66 million baht 
in 2020 to 801.17 million baht in 2021 
because Government budget appropriations 
decreased by 42.85 million baht from 829.41 
million baht to 786.56 million baht, the 
income from registration fees for seminar 
participation decreased by 0.49 million baht 
from 1.16 million baht to 0.67 million baht, 
the interest income from deposits at financial 
institutions decreased by 1.83 million baht 
from 4.94 million baht to 3.10 million baht, 
income from reversal of provisions for legal 
claims decreased by 23.02 million baht from 
25.15 million baht to 2.41 million baht.

• Total operating expenses in 2021 
decreased by 24.78 million baht, or a decrease 
of 3% from 730.18 million baht in 2020 to 
705.79 million baht in 2021 when compared 
to the previous year. This was caused by 
the reduction of  marketing and promotion 
expenses decreased by 53.85 million baht 
and personnel expenses decreased by 2.61 
million baht. Nevertheless, grants increased 
by 16.38 million baht, administrative 
expenses increased by 5.32 million baht and 
depreciation and amortisation increased by 
2.26 million baht.
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บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ 
ง บ ก า ร เ งิ น

การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของงบุแสีดงฐานะทางการ

เงิน ในปีี พ.ศ. 2564 ส่นที่รัพย์สุที่ธ่ของ สสปีน. เที่่ากับ 

786.74 ล้านบาที่ เพ่�มขึ�นจากปีี พ.ศ. 2563 จำนวน 

94.75 ล้านบาที่ หร่อเพ่�มขึ�น 14% โดยสาเหตุหลักมาจาก

ส่นที่รัพย์รวมเพ่�มขึ�น 94.71 ล้านบาที่และหน่�ส่นลดลง 

0.04 ล้านบาที่

• สีินทรัพย์ทั�งหมด ในปีี พ.ศ. 2564 เที่่ากับ 887.64 

ล้านบาที่ เพ่�มขึ�น 94.71 ล้านบาที่ จาก 792.93 

ล้านบาที่ในปีี พ.ศ. 2563  หร่อเพ่�มขึ�น 12% เม่�อ

เปีร่ยบเที่่ยบกับปีีก่อน เง่นสดและรายการเที่่ยบเที่่า

เงน่สดเพ่�มขึ�น 75.12 ล้านบาที่ จาก 652.34 ล้านบาที่ 

ในปีี พ.ศ. 2563 เปี็น 727.46 ล้านบาที่ ในปีี พ.ศ. 

2564 เง่นลงทีุ่นระยะสั�นเพ่�มขึ�น 6.18 ล้านบาที่ 

จาก 59.15 ล้านบาที่ ในปีี พ.ศ. 2563 เปี็น 65.33 

ล้านบาที่ ในปีี พ.ศ. 2564 อุปีกรณ์์เพ่�มขึ�น 19.76 

ล้านบาที่ จาก 23.05 ล้านบาที่ ในปีี พ.ศ. 2563 เป็ีน 

42.81 ล้านบาที่ ในปีี พ.ศ. 2564 ในขณ์ะที่่�ส่นที่รัพย์

ไม่ม่ตัวตน ลดลง 5.92 ล้านบาที่ จาก 41.38 ล้านบาที่ 

ในปีี พ.ศ. 2563 เป็ีน 35.46 ล้านบาที่ ในปีี พ.ศ. 2564 

• หนี�สีินทั�งหมด ในปีี พ.ศ. 2564 เที่่ากับ 100.90 

ล้านบาที่ ลดลง 0.04 ล้านบาที่ จาก 100.94 ล้านบาที่

ในปีี พ.ศ. 2563 สาเหตุมาจากการลดลงของปีระมาณ์

การหน่�ส่น 4.94 ล้านบาที่ จาก 52.92 ล้านบาที่ในปีี 

พ.ศ. 2563 เปี็น 47.99 ล้านบาที่ในปีี พ.ศ. 2564 เจ้า

หน่�ลดลง 1.65 ล้านบาที่ จาก 36.29 ล้านบาที่ในปีี 

พ.ศ. 2563 เปี็น 34.55 ล้านบาที่ในปีี พ.ศ. 2564  

ในขณ์ะที่่�หน่�ส่นหมุนเว่ยนอ่�นเพ่�มขึ�น 6.83 ล้านบาที่ 

จาก 11.54 ล้านบาที่ในปีี พ.ศ. 2563 เปี็น 18.36  

ล้านบาที่ในปีี พ.ศ. 2564 

ผู้ลการดำเนินงาน รายได้จากการดำเนน่งานปีี พ.ศ. 2564 

เท่ี่ากบั 801.17 ล้านบาที่ ค่าใชี้จ่ายจากการดำเน่นงาน 

เที่่ากับ 705.79 ล้านบาที่ และค่าใชี้จ่ายอ่�นที่่�ไม่ได้เก่ด

จากการดำเน่นงาน เที่่ากับ (0.63) ล้านบาที่ ที่ำให้รายได้

สูง (ต�ำ) กว่าค่าใชี้จ่ายสุที่ธ่ปีี พ.ศ. 2564 เที่่ากับ 94.75 

ล้านบาที่ ลดลง 37.48 ล้านบาที่ จาก 132.23 ล้านบาที่

ในปีี พ.ศ. 2563   

• รายได�จัากการดำเนินงาน ลดลง 61.49 ล้านบาที่

หร่อลดลง 7% จาก 862.66 ล้านบาที่ในปีี พ.ศ. 2563 

เปี็น 801.17 ล้านบาที่ในปีี พ.ศ. 2564 เน่�องจาก 

รายได้จากเง่นงบปีระมาณ์ลดลง 42.85 ล้านบาที่ จาก 

829.41 ล้านบาที่เปี็น 786.56 ล้านบาที่ รายได้จาก

การจัดอบรมสัมมนาลดลง 0.49 ล้านบาที่ จาก 1.16 

ล้านบาที่เปี็น 0.67 ล้านบาที่ รายได้จากดอกเบ่�ย 

เง่นฝ่ากสถาบันการเง่นลดลง 1.83 ล้านบาที่ จาก 

4.94 ล้านบาที่เปี็น 3.10 ล้านบาที่ รายได้จากการ 

กลับปีระมาณ์การหน่�ส่นคด่ฟิ้องร้องลดลง   23.02 

ล้านบาที่ จาก 25.15 ล้านบาที่ เปี็น 2.41 ล้านบาที่

• ค่าใช�จั่ายจัากการดำเนินงาน ลดลง 24.78 

ล้านบาที่หร่อลดลง 3% จาก 730.18 ล้านบาที่ในปีี 

พ.ศ. 2563 เปี็น 705.79 ล้านบาที่ในปีี พ.ศ. 2564 

เม่�อเปีร่ยบเที่่ยบกับปีีก่อนสาเหตุเน่�องจากค่าใชี้จ่าย

ส่งเสร่มการตลาดลดลง 53.85 ล้านบาที่ ค่าใชี้จ่าย

ด้านบุคลากรลดลง 2.61 ล้านบาที่ ในขณ์ะที่่�ค่าใชี้จ่าย

เง่นอุดหนุนเพ่�มขึ�น 16.38 ล้านบาที่ ค่าใชี้จ่ายในการ

ดำเน่นงานเพ่�มขึ�น 5.32 ล้านบาที่ และค่าเส่�อมราคา

และค่าตัดจำหน่ายเพ่�มขึ�น 2.26 ล้านบาที่  
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R E P O R T   O F   T H E   O P E R A T I O N S
O F   T H E   T C E B   A U D I T   C O M M I T T E E
F O R   F I S C AL   Y E A R   2 0 2 1 

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. 2563 (2020), and the Audit Committee Charter, namely:

Having carried out its duties independently in 
compliance with the Audit Committee Charter, 
the Audit Committee placed emphasis on the 
verification of the adequacy and efficiency of 
TCEB’s internal control system; the effectiveness 
of operations; the reliability of financial reports; 
and TCEB’s management and operations to 
ensure compliance with the law and related 
regulations. The Audit Committee also held 
meetings by agendas with TCEB’s executives, 
internal auditors and auditors to discuss 
related topics and make recommendations, 
and reported its performances to the Board of 
Directors of TCEB on a quarterly basis.

1. Ms. Supawan Tanomkieatipume Chairman              

2. Mr. Thongchai Sridama Committee

3. Mr. Napong Sirikantayakul Committee

4. Mrs. Jariya Muangkaew Committee

5. Assistant Professor Dr. Nipapan  Kuwisetsang Committee

The Internal Audit Director was appointed as the Secretary of the Audit Committee.

In fiscal year 2021, the Audit Committee held 
a total of eight meetings, and a constituted 
quorum was present at every meeting. The 
significant performances during fiscal year 2021 
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 fiscal year 2020 to ensure that the 
financial statements were made accurately 
and in line with the regulations of accounting 
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 
verification of financial statements.
The Audit Committee expressed its views that 
the financial statements were accurate in main 
points and in line with the Public Accounting 
Standards and Policy. In addition, the disclosure 
of financial statement information was 
adequate.

The Audit Committee considered the auditors 
selected and presented by TCEB, 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 of 
audit remuneration for Fiscal Year 2022.
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คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้ปีฏ่ิบัต่หน้าที่่�อย่างเป็ีนอ่สระ 

เป็ีนไปีตามกฎบัตรคณ์ะกรรมการตรวจสอบ     โดยม่

วัตถุปีระสงค์มุ่งเน้นไปีที่่�การสอบที่านความเพ่ยงพอ 

และความม่ปีระส่ที่ธ่ภาพของระบบการควบคุมภายใน 

ปีระสท่ี่ธผ่่ลของการดำเนน่งาน ความน่าเชี่�อถอ่ของรายงาน

ที่างการเงน่ การบรห่าร การปีฏ่ิบตัง่านตามกฎหมายและ 

กฎระเบย่บที่่�เก่�ยวข้อง รวมที่ั�งได้ม่การปีระชีมุร่วมกับผู่บ้รห่าร 

ผู่้ตรวจสอบภายใน   และผู่้สอบบัญช่ี   ในวาระท่ี่�เก่�ยวข้อง 

เพ่�อหาร่อและเสนอแนะข้อค่ดเห็น   และได้สรุปีรายงาน 

ผ่ลการดำเน่นงานเพ่�อเสนอต่อคณ์ะกรรมการส่งเสร่มการ

จัดปีระชีุมและน่ที่รรศการเปี็นรายไตรมาส 

ปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 ม่การปีระชีุมคณ์ะกรรมการ

ตรวจสอบจำนวน 8 ครั�ง โดยม่กรรมการตรวจสอบเข้า

ปีระชีุมครบองค์ปีระชีุมทีุ่กครั�ง สรุปีสาระสำคัญในการ

ปีฏิ่บัต่หน้าที่่�ของคณ์ะกรรมการตรวจสอบได้ดังน่�

1. นางสาวศภุวรรณ์ ถนอมเกย่รตภู่ม ่ ปีระธานกรรมการ              

2. นายธงชียั ศรด่ามา กรรมการ   

3. นายณ์พงศ์ ศ่รข่นัตยกลุ กรรมการ   

4. นางจรย่า ม่วงแก้ว กรรมการ   

5. ผู่ช่้ีวยศาสตราจารย์ ดร.ณ์ศ์่ภาพรรณ์ คูวเ่ศษแสง กรรมการ   

โดยมผู่่อ้ำนวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน เป็ีนเลขานกุารคณ์ะกรรมการตรวจสอบ 

1. การสีอบุทานงบุการเงินและรายงานของผูู้�สีอบุบุัญชี 

คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้สอบที่านงบการเงน่และรายงาน

ของผู่้สอบบัญชี่พร้อมรายงานผ่ลการตรวจสอบ สำหรับ

ปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2563 เพ่�อให้มั�นใจว่าการจัดที่ำ 

งบการเง่นได้จัดที่ำขึ�นถูกต้องเป็ีนไปีตามข้อกำหนดของ

กฎหมายและมาตรฐานบัญชี่ที่่�รับรองโดยที่ั�วไปี   ม่การ

เปีิดเผ่ยข้อมูลที่่�ม่ความสำคัญเพ่ยงพอเชี่�อถ่อได้   โดย 

คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้ม่การปีระชุีมร่วมกับผู่้สอบ

บัญชี่ เพ่�อหาร่อรับที่ราบถึงปีระเด็นที่่�สำคัญจากการสอบ

ที่านงบการเง่น 

คณ์ะกรรมการตรวจสอบม่ความเห็นว่างบการเง่นม่

ความถูกต้องตามที่่�ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานและ

นโยบายการบัญช่ีภาครัฐ    และม่การเปีิดเผ่ยข้อมูลใน 

งบการเง่นครบถ้วนเพ่ยงพอ 

คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้พ่จารณ์าผ่ลการคัดเล่อกผู่้สอบ

บญัชีท่ี่่�สำนกังานเสนอ โดยให้ความเห็นชีอบในการนำเสนอ 

คณ์ะกรรมการ สสปีน. พ่จารณ์าแต่งตั�งบร่ษัที่สอบบัญชี่  

ด่ ไอ เอ อ่นเตอร์เนชีั�นแนล จำกัด   เปี็นผู่้สอบบัญชี่ของ 

สำนกังาน รวมที่ั�งกำหนดค่าตอบแที่นของผู่ส้อบบญัชีป่ีระจำ

ปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2565

2. การสีอบุทานการดำเนินงาน

คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้สอบที่านการดำเน่นงานของ

สำนักงานจากรายงานผ่ลการตรวจสอบของฝ่่ายตรวจสอบ

ภายในตามแผ่นการตรวจสอบปีระจำปีีและม่การปีระชุีม

ร่วมกับผู่้บร่หาร เพ่�อให้ข้อเสนอแนะในการปีฏิ่บัต่งาน

เปี็นไปีตามกฏิหมาย มต่คณ์ะรัฐมนตร่ ข้อบังคับ ระเบ่ยบ 

ปีระกาศ และคำสั�งว่ธ่ปีฏิ่บัต่งานที่่�เก่�ยวข้อง

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น
ป ร ะ จำ า ปี ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ป ร ะ จำ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ   พ . ศ . 2 5 6 4

คณ์ะกรรมการส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการเปี็นผู่้แต่งตั�งคณ์ะกรรมการตรวจสอบ โดยม่องค์ปีระกอบและคุณ์สมบัต่เปี็นไปีตามที่่�กำหนดไว้ในระเบ่ยบคณ์ะกรรรมการส่งเสร่ม

การจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ ว่าด้วยคณ์ะกรรมการตรวจสอบและฝ่่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ (องค์การมหาชีน) พ.ศ. 2563 และกฎบัตร

คณ์ะกรรมการตรวจสอบ ปีระกอบด้วย
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2. Verification of operations
The Audit Committee verified TCEB’s operations 
from the audit report of the Internal Audit 
Department according to the annual audit plan. 
The Audit Committee also held a meeting with 
TCEB’s executives and made recommendations 
for TCEB’s operations to be in compliance 
with law, the Cabinet’s resolutions, rules, 
regulations, announcement and orders relating 
to operations.
The Audit Committee had its opinions and 
made recommendations to TCEB to consider 
and improve its operations relating to some 
findings and to follow up the improvement 
of its operations in accordance with the 
recommendations of the Audit Committee.

3. Verification of internal control and risk 
management systems
The Audit Committee verified the annual report 
on the evaluation of TCEB’s internal control 
and risk management systems to ensure that its 
internal control and risk management systems 
were adequate, effective and in line with the 
internal control standards, as well as covering 
significant risk factors and devising an efficient 
risk management plan and guidelines. 

The Audit Committee had the opinions that 
TCEB’s internal control and risk management 
systems were adequate and suited to its 
operations. Additionally, the development of 
internal control and risk management systems 
has been constantly implemented.

4. Operation development of the 
Audit Committee and the Internal Audit 
Department
The Audit Committee reviewed the Audit 
Committee Charter to be in accordance with 
the scope of its responsibility and operation. 
The Audit Committee also reviewed the Internal 
Audit Charter and performed self-assessment 
to ensure that the Audit Committee’s 
implementation was in line with the Audit 
Committee Charter.

The Audit Committee followed up the Internal 
Audit Department’s operations to be in line 
with the audit and operational supervision 
plans. The Audit Committee also verified and 
approved the three-year internal audit plan (for 
fiscal years 2022 – 2024) and the internal audit 
plan for fiscal year 2022. Recommendations 
were made by the Audit Committee to TCEB’s 
Internal Audit Department to revise the 
appropriate number of days for auditing and 

to consider guidelines on operations during a 
period of working from home to allow staff of 
the Internal Audit Department to carry out their 
tasks without interruption. In addition, the Audit 
Committee encouraged internal auditors to 
participate in online training organised by TCEB 
and other organisations, as well as verifying the 
operations manual and self-assessment of the 
Internal Audit Department.

In summary, in fiscal year 2021, the Audit 
Committee has performed its duties 
independently in compliance with the Audit 
Committee Charter and has the opinion that 
TCEB was determined to implement its tasks 
in order to achieve its goals and placed an 
importance on its operations with transparency 
and verification. TCEB has also complied with 
good corporate governance practices and had 
the proper internal control and risk management 
systems, enabling its operations to achieve the 
goals set by the Board of Directors of TCEB.

(Ms. Supawan Tanomkieatipume)
Chairman of the Audit Committee
21 December 2021
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คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้ม่ความเห็นและข้อเสนอ

แนะให้สำนักงานพ่จารณ์าดำเน่นการปีรับปีรุงแก้ไข 

การดำเน่นงานในปีระเด็นข้อตรวจพบต่างๆ   และม่การ

ต่ดตามผ่ลการแก้ไขการดำเน่นงานของสำนักงานตาม 

ข้อเสนอแนะ

      

3. การสีอบุทานระบุบุการควบุคุมภายในและระบุบุการ

บุริหารความเสีี�ยง 

คณะกริริมการิตริวิจสอบัไดั�สอบัทานิริายงานิการิปริะเมนิิผู้ลั 

ริะบับัการิควิบัคุมภายในิแลัะริะบับัการิบัริิหาริควิามเสี�ยง

ปริะจำปีของสำนิักงานิ เพื�อให�มั�นิใจวิ่าการิดัำเนิินิงานิของ

สำนิักงานิมีริะบับัการิควิบัคุมภายในิแลัะริะบับัการิบัริิหาริ

ควิามเสี�ยงที�ดัีเพียงพอ มีปริะสิทธิิผู้ลั เป็นิไปตามมาตริฐานิ 

การิควิบัคมุภายในิคริอบัคลัมุปัจจัยเสี�ยงที�สำคญั มแีผู้นิงานิ

แลัะแนิวิทางการิบัริิหาริควิามเสี�ยงที�มีปริะสิทธิิภาพ 

คณะกริริมการิตริวิจสอบัเห็นิว่ิาริะบับัการิควิบัคุมภายในิ

แลัะริะบับัการิบัริิหาริควิามเสี�ยงของสำนิักงานิมีควิาม

เพียงพอเหมาะสมกับัสภาพการิดัำเนิินิงานิ ริวิมทั้งมีการิ

พัฒนิาริะบับัการิควิบัคุมภายในิแลัะริะบับัการิบัริิหาริ

ควิามเสี�ยงอย่างต่อเนิื�อง

4. การพัฒนางานของคณะกรรมการตรวจัสีอบุและ

ฝ่่ายตรวจัสีอบุภายใน              

คณ์ะกรรมการตรวจสอบที่บที่วนกฎบตัรให้มค่วามสอดคล้อง

กับขอบเขตความรับผ่่ดชีอบในการดำเน่นงาน รวมที่ั�งได้

ที่บที่วนกฎบัตรฝ่่ายตรวจสอบภายในและม่การปีระเม่น

ตนเองของคณ์ะกรรมการตรวจสอบ เพ่�อให้มั�นใจว่าการ

ปีฏิ่บัต่งานของคณ์ะกรรมการตรวจสอบเปี็นไปีตาม

กฎบัตรคณ์ะกรรมการตรวจสอบที่่�กำหนดไว้ 

คณ์ะกรรมการตรวจสอบได้ต่ดตามการดำเน่นงานตาม

แผ่นการตรวจสอบและการกำกับดูแลการปีฏ่ิบัต่งานของ 

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน ได้พ่จารณ์าสอบที่านและอนุมัต่

แผ่นการตรวจสอบระยะยาว 3 ปีี (ปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2565 

– 2567) และแผ่นการตรวจสอบปีระจำปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 

2565                 โดยมข้่อเสนอแนะใหป้ีรับระยะเวลาการดำเนน่งาน 

ตรวจสอบให้ม่ความเหมาะสม และควรพ่จารณ์าแนวที่าง 

การดำเน่นงานในชี่วงระหว่าง Work From Home ให้

สามารถปีฏิบ่ตัง่านไดอ้ยา่งตอ่เน่�อง                ตลอดจนสนบัสนนุให้ 

เจ้าหน้าที่่�เข้ารับการฝึ่กอบรมออนไลน์ที่ั�งของสำนักงาน 

และหน่วยงานภายนอก รวมที่ั�งสอบที่านคู่มอ่การปีฏิบ่ตัง่าน

และการปีระเม่นตนเองของฝ่่ายตรวจสอบภายใน 

โดยสรุปีในปีีงบปีระมาณ์ พ.ศ. 2564 คณ์ะกรรมการ 

ตรวจสอบได้ปีฏิ่บัต่หน้าที่่�ตามที่่�กำหนดไว้ในกฎบัตร 

คณ์ะกรรมการตรวจสอบด้วยความเป็ีนอส่ระอย่างเพย่งพอ 

และม่ความเห็นว่าสำนักงานม่ความมุ่งมั�นในการปีฏ่ิบัต่

งานเพ่�อให้บรรลุเปี้าหมายที่่�ตั�งไว้   โดยให้ความสำคัญต่อ

การดำเน่นงานที่่�โปีร่งใสและตรวจสอบได้ ม่การกำกับดูแล

ก่จการที่่�ด่ ตลอดจนม่การควบคุมภายในและการบร่หาร

ความเส่�ยงที่่�เหมาะสม    ที่ั�งน่�เพ่�อให้การดำเน่นงานบรรลุ

ตามวัตถุปีระสงค์ที่่�ได้รับมอบหมายจากคณ์ะกรรมการ 

ส่งเสร่มการจัดปีระชีุมและน่ที่รรศการ 

(นางสาวศุภวรรณ์ ถนอมเก่ยรต่ภูม่)              

ปีระธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่่� 21 ธันวาคม 2564
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