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MICE UPDATE

ทีเส็บเผยผลการดำ�เนินงานไตรมาสแรกยังโตต่อเนือ่ ง
พร้อมเปิดตัวโปรโมชัน่ พิเศษ ฟืน้ ฟูตลาดไมซ์ไทย

ที

เส็บ สรุปภาพรวมอตุ สาหกรรมไมซ์ไทยไตรมาสแรกประจำ�ปงี บประมาณ 2557(ตลุ าคม – ธันวาคม 2556 )
ยังคงอตั ราการเติบโตอย่างตอ่ เนือ่ งทง้ั จ�ำ นวนนกั เดินทางกลุม่ ไมซ์และรายได้ พร้อมเดินหน้าออกโปรโมชัน่ 
พิเศษกระตุน้ ตลาด เปิดตัวครัง้ แรกในงานเทรดโชว์ AIME 2014 ออสเตรเลีย มน่ั ใจสน้ิ ปงี บประมาณ 2557
สามารถสร้างรายได้จากไมซ์สเู่ ศรษฐกิจไทย 96,9 00 ลา้ นบาท โดยเอเชียยงั ค รองสว่ นแบ่งตลาดหลัก ในขณะท่ี
ตะวันออกกลาง และโอเชียเนียเติบโตในอตั ราตวั เลขสองหลัก (Dou bleDig it)
ผลการด�ำ เนินงานสง่ เสริมอตุ สาหกรรมไมซ์ของทเี ส็บในไตรมาสแรกประจำ�ปงี บประมาณ 2557 ระหว่างเดือน
ตุลาคม –ธนั วาคม 2556 ในภาพรวมมจี �ำ นวนนกั เดินทางกลุม่ ไมซทัง้ สิน้ 186,864คน อตั ราการเติบโต 5.16 %
ทำ�รายได้ 16,0 33 ลา้ นบาท เพิม่ ขึน้ 6.1 6% โดย 10 อนั ดับประเทศทม่ี นี กั เดินทางกลุม่ ไมซ์สงู สุดมาจากเอเชีย
นำ�โดยจนี (38,036 คน) มาเลเชีย (13,103 คน) สงิ คโปร์ (11,741 คน) อินเดีย (9,519 คน) ฟลิ ปิ ปินส์
(6,688คน)ออสเตรเลีย (6,303คน)เกาหลีใต้ (4,859คน)อเมริกา (4,4 47คน)ญป่ี นุ่ (4,0 43คน) และ ฮอ่ งกง
(3,692 คน) จนี ยงั คงถอื เป็นตลาดหลักทใ่ี หญ่และส�ำ คัญต่ออตุ สาหกรรมไมซ์ของไทย โดยพบวา่ ในไตรมาสท่ี
1/2557จนี ขน้ึ มาเป็นตลาดทม่ี สี ว่ นแบ่งตลาดมากทส่ี ดุ และมอี ตั ราการเติบโตถงึ รอ้ ยละ 177เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ไตรมาสท่ี 1/2556 ตลาดเอเชียครองสว่ นแบ่งตลาดสงู สุงคดิ เป็นรอ้ ยละ 72 ของตลาดไมซ์ทง้ั หมดคดิ เป็นการ
เติบโตรอ้ ยละ 20.35
ตลาดตะวันออกกลางถอื เป็นอกี หนึง่ ตลาดทน่ี า่ จบั ตาโดยทผ่ี า่ นมาตลาดตะวันออกลางมอี ตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ 
อย่างตอ่ เนือ่ งโดยเป็นตลาดทม่ี อี ตั ราการเติบโตสงู ทส่ี ดุ ในไตรมาสท่ี 1/2557 มอี ตั ราการเติบโตสงู ถงึ รอ้ ยละ
525นอกจากนีย้ งั มีกลุม่ ตลาดไมซ์ทีม่ อี ตั ราการเติบโตอย่างนา่ สนใจ คอื กลุม่ โอเชียเนีย มอี ตั ราการเติบโตสงู ถงึ
รอ้ ยละ 16 .63
หากเปรียบเทียบสถิตแิ ยกรายอตุ สาหกรรมจะพบวา่ อตุ สาหกรรมการประชุมนานาชาติ (Conventions) เป็น
กลุม่ ตลาดทม่ี ปี ริมาณสงู สุดทง้ั จ�ำ นวนและรายได้ คดิ เป็นจ�ำ นวนนกั เดินทางกลุม่ ไมซ์58,682 คน เติบโตขึน้ รอ้ ย
ละ 9.29 ทำ�รายได้ 5,805 ลา้ นบาท เพิม่ ขึน้ 9.30% รองลงมาคอื กลุม่ อตุ สาหกรรมทอ่ งเทย่ี วเพือ่ เป็นรางวัล
(Incentives)มีจ�ำ นวน 58,5 64คน อตุ สาหกรรมการประชุมองค์กร (Meetings)38,3 15คน และอตุ สาหกรรม
การแสดงสนิ ค้านานาชาติ (Exhibitions) 31,303 คน จากผลการวจิ ยั ตลาดในไตรมาสท่ี 1/2557 พบวา่ 
อุตสาหกรรมการแสดงสนิ ค้าของไทยสามารถกา้ วสตู่ ลาดคณ
ุ ภาพโดยสามารถบรรลุเป้าประมาณการการตลาด
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ทีต่ อ้ งการเพิม่ จำ�นวนนกั เดินทางร้อยละ 5และเพิม่ จำ�นวนรายได้รอ้ ยละ 10โดยจากขอ้ มูลพ บวา่ จ�ำ นวนนกั เดิน
ทางกลุม่ ไมซ์เพิม่ ขึน้ ร อ้ ยละ 5.59และจ�ำ นวนรายได้เพิม่ ขึน้ รอ้ ยละ 10.02
แม้วา่ ประเทศไทยก�ำ ลังเผชิญกับวกิ ฤตทางการเมืองแต่สถานการณ์โดยรวมยงั คอ่ นข้างเป็นไปดว้ ยความสงบ
เรียบร้อย ในชว่ งเวลาทย่ี ากลำ�บากน้ี ทเี ส็บจงึ เร่งด�ำ เนินการการพฒ
ั นาโปรโมชัน่ ทางการตลาดเพือ่ ฟน้ื ฟูความ
เชือ่ มัน่ ให้แก่นกั เดินทางกลุม่ ไมซ์ โดยเฉพาะการน�ำ เสนอความสะดวกสบายและประทับใจกบั อธั ยาศัยไมตรีของ
คนไทย ตลอดจนสง่ิ อ�ำ นวยความสะดวกตา่ งๆ ในการจดั งานระดับเวิลด์คลาสของประเทศไทย ซง่ึ ประกอบด้วย
4โปรโมชัน่ ได้แก่
• “Meetings Bonus” เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงิน มลู ค่า 1 แสนถงึ 1 ลา้ นบาท แก่ผจู้ ดั งานทน่ี �ำ 
งานประชุมองค์กรเข้ามาจดั ในประเทศไทย ขนาดตง้ั แต่ 200-1,000 คน โดยจะตอ้ งมวี นั พกั คา้ งในประเทศไทย
อย่างนอ้ ย 3คนื
• “Conventions Bonus” ให้การสนับสนุนทางการเงิน มลู ค่า 2 แสนถงึ 5 แสนบาท กบั สมาคมตา่ งๆ
ผูจ้ ดั งานประชุมนานาชาติ หน่วยงานรฐั บาล และสถาบันการศกึ ษา ทน่ี �ำ เอางานประชุมนานาชาติขนาดตง้ั แต่
300-1,000คนเข้ามาจดั ในประเทศไทย 
• “Business Up 2 U” เป็นโปรแกรมให้การสนับสนุนการจดั งานแสดงสนิ ค้าในประเทศไทย โดยรายละเอียด
การสนับสนุนจะแตกต่างกนั ไป พจิ ารณาจากผลการจดั งานในปกี อ่ นหน้านน้ั เพือ่ สร้างความมน่ั ใจวา่ ผจู้ ดั งานจะ
ยังสามารถจดั งานแสดงสนิ ค้าดงั กล่าวในประเทศไทยได้ตอ่ ไป
• “Be My Guest” แคมเปญนม้ี งุ่ หวังจะดงึ นกั เดินทางกลุม่ ไมซ์และกลุม่ ผซู้ อ้ื ดา้ นไมซ์ระดับคณ
ุ ภาพจาก
นานาชาติมารว่ มงานไมซ์ทจ่ี ดั ขน้ึ ในเมืองไทย โดยทเี ส็บจะให้การสนับสนุนดา้ นทพ่ี กั ไม่เกินคนละ 2 คนื ตอ่ การ
จัดงานแสดงสนิ ค้า 1งาน
โดยทเี ส็บได้เปิดตัวโปรโมชัน่ ฟน้ื ฟูตลาดไมซ์ไทยเป็นครัง้ แรกในงาน AIME2014ซง่ึ เป็นงานเทรดโชว์ดา้ นการประชุม
และการทอ่ งเทย่ี วทส่ี �ำ คัญมากงานหนึง่ ในภมู ภิ าค ณ เมืองเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยตลาดโอเชียเนีย
นับเป็นหนึง่ ในตลาดทม่ี กี ารขยายตวั อย่างสงู ในไตรมาสท่ี 1

TCEB sees growth in the first quarter,
launching Thailand’s MICE rewards

T

CEB has put its fiscal year 2013-2014 (October-December 2013) Q1 performance in perspective, telling of steady growth
in numbers of MICE travellers and revenue. In the wake of political unrest, TCEB launched special promotions at the AIME
2014 international tradeshow in Australia to re-establish confidence among clients and recover the overall industry. The MICE
industry is expected to generate approximately 96,900 million baht this year. Asia is still the major market, while the Middle
East and Oceania markets have been seeing double digit growth.
In Q1 of fiscal year 2013-2014, Thailand welcomed a total of 186,864 MICE travellers, up by 5.16% from the previous year.
They generated 16,033 million baht in revenue, up by 6.16%. The top ten countries where MICE travellers came from were
China (38,036), Malaysia (13,103), Singapore (11,741), India (9,519), The Philippines (6,688), Australia (6,303), South Korea
(4,859), the United States (4,447), Japan (4,043), and Hong Kong (3,692). China still ranks the number one market with 177%
growth compared to the same period of the previous year.
Asia accounts for 72% of the market and grew by 20.35%. The Middle East emerged as a promising market with a high growth
rate of 525% in the first quarter. In addition, TCEB has identified potential in the Oceania region that saw 16.63% growth.
Breaking the MICE industry down into sectors, conventions is the leader in terms of volume and revenue with a total of 58,682
MICE travellers, up by 9.29%, and total revenue of 5,805 million baht, up by 9.30%. Second is incentives which welcomed a
total of 58,564 MICE travellers. Meetings and exhibitions attracted 38,315 and 31,303 MICE travellers respectively. According
to market research in Q1/2014, the exhibitions sector was able to penetrate the high-valued market and achieved its targets
for growing the numbers of MICE travellers and revenue. Statistics showed that MICE travellers increased by 5.59%, above the
target of 5.0%, with total revenue growth of 10.02% compared to a target of 10%.
Despite the political unrest in Thailand, the overall situation remained steady. Nevertheless, TCEB realises the challenges
presented by the volatile situation. In response, it launched special promotion packages to boost MICE business and recover
confidence among MICE travellers from all over the world. The promotions offer more convenience to customers with worldclass facilities, while emphasising Thai hospitality as the country’s strongest point. The packages include:
• “Meetings Bonus” 100,000-1,000,000 baht subsidies for organisers of meetings with 200-1,000 delegates with a minimum
three nights stay in Thailand.
• “Conventions Bonus” 200,000 to 500,000 baht subsidies for associations, international MICE organisers, government
agencies, and educational institutes that organise meetings with 300-1,000 delegates in Thailand.
• “Business Up 2 U” offers particular organisers support for organising an exhibition. Supports differ depending on the past
performances and achievements of particular organisers. This is to ensure that the organisers have the potential to organise
effective exhibitions in Thailand.
• “Be My Guest” offers support for accommodation for not over two nights per exhibition in order to attract high value
international MICE travellers and buyers to Thailand.

ส �ำ หรับแผนงานดา้ นการตลาดในไตรมาสท่ี 2/2557 นน้ั ทเี ส็บได้เร่งปรับกลยุทธ์ตลาดเพือ่ ดงึ ก ลุม่ ตลาด
หลัก ได้แ ก่ อนิ เดีย ญป่ี นุ่ เกาหลีใต้ และฮอ่ งกง ให้กลับคนื มาเน้นสร้างและขยายเครือข่ายภาคีพนั ธมิตร
ด้วยการรว่ มกนั ด�ำ เนินงานมากยง่ิ ขึน้ สะท้อนความเชือ่ มัน่ ผา่ นภาพลักษณ์ “ทมี ไทยแลนด์” เพือ่ สง่ เสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยทง้ั ในและตา่ งประเทศเน้นการดงึ กลุม่ ตลาดคณ
ุ ภาพส�ำ หรับธรุ กิจประชุมและ
ท่องเทย่ี วเพือ่ เป็นรางวัล ดา้ นธรุ กิจการประชุมนานาชาติจะเน้นการขยายตลาดการประชุมนานาชาติ
ไปสรู่ ายอตุ สาหกรรมอน่ื ๆ ทเ่ี ป็นตลาดคณ
ุ ภาพสงู เช่น ภาคการศึกษา (Education) อตุ สาหกรรม
เทคโนโลยี โทรคมนาคม การเงินและการบญ
ั ชี และอตุ สาหกรรมสร้างสรรค์ดา้ นธรุ กิจการแสดงสนิ ค้า
นานาชาติ ยงั คงรกั ษาตลาด ขยายตลาด และเพิม่ จำ�นวนงานแสดงสนิ ค้าไปสอู่ ตุ สาหกรรมอน่ื ๆ อาทิ
อุตสาหกรรมทอ่ งเทย่ี ว อตุ สาหกรรมอากาศยาน อตุ สาหกรรมสร้างสรรค์ 
ไตรมาสท่ี 2 ทเี ส็บตง้ั เป้านกั เดินทางกลุม่ ไมซ์จ�ำ นวน 296,000 คน สร้างรายได้ 29,0 70 ลา้ นบาท โดย
เชือ่ มัน่ วา่ อตุ สาหกรรมไมซ์ยงั คงเป็นกลไกส�ำ คัญในการขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ ทเี ส็บมน่ั ใจวา่ 
จากโปรโมชัน่ พเิ ศษฟน้ื ฟูตลาดไมซ์ไทย รว่ มกับแผนสนับสนุนทางการตลาดภายใต้แบรนด์ Thailand
CONNECT ตลอดจนแนวทางสง่ เสริมต ลาดตา่ งๆทีท่ เี ส็บด�ำ เนินการมาตลอดจะชว่ ยผลักดันการขยายตัว
ของอตุ สาหกรรมไมซ์ไทยในปี2557ให้เจริญเติบโตได้อย่างตอ่ เนือ่ งโดยทเี ส็บก�ำ หนดเป้าหมายวา่ ปนี จ้ี ะมี
นักเดินทางกลุม่ ไมซ์จากทว่ั โลกเข้ามาทง้ั สิน้ 987,000 คน เพิม่ ขึน้ 5% และสร้างรายได้ให้กบั 
อุตสาหกรรมไมซ์เพิม่ ขึน้ 10%คดิ เป็นมลู ค่า 96,90 0ลา้ นบาท
แม้วา่ ประเทศไทยจะประสบปัญหาความไม่สงบทางการเมือง แต่ดว้ ยสถานะทางการตลาดทเ่ี ข้มแข็ง
ปีนท้ี างผจู้ ดั งานไมซ์ตา่ งๆ ยงั คงยนื ยันเลือกประเทศไทยเป็นจดุ หมายปลายทางการจดั งาน อาทิ การ
ประชุมและทอ่ งเทย่ี วเพือ่ เป็นรางวัลในงาน the Unic ity Glob al Conv en tion , งานประชุมนานาชาติ
ทีส่ �ำ คัญๆ หลายงาน เช่น the 3rd Global Congress for Consensus, The 10th International
MycologicalCongress(IMC)และ theInternationalCongressofPharmaceuticalSciences–
FIP 2014 และงานแสดงสนิ ค้านานาชาติ ได้แก่ INTERMACH 2014, PROPAK 2014 และ Food &
HotelThailand2014




The promotions were implemented for the first time at AIME 2014, one of the MICE
tradeshows most recognised in the Oceania region. The event was held in Melbourne,
Australia, and Oceania was one of the fastest-growing MICE markets for Thailand in the
first quarter.
Looking ahead to the marketing plan for Q2/2014, TCEB has adjusted its strategy to recover
clients in major markets, including India, Japan, South Korea, and Hong Kong, by focusing
on strengthening networks of MICE allies under a “Team Thailand” marketing campaign.
It is expected that strong cooperation between allies will revive confidence among
international MICE organisers and promote Thai MICE both at home and overseas. The
target group is high-value clients in the incentives market. TCEB also plans to expand the
conventions market to more industries, including education, IT, finance & accounting, and
creative economy. Regarding the exhibitions market, the main targets are tourism, aviation,
and creative industries.
In Q2, TCEB aims to attract 296,000 MICE travellers and generate 29,070 million baht in
revenue. The MICE industry continues to be seen as a catalyst for the country’s economic
development based on TCEB’s initiatives and promotions, coupled with its effective
marketing strategy under the banner of “Thailand CONNECT” and other such initiatives.
Consequently, it is expected that this year, Thailand will draw 987,000 MICE travellers
from all over the world, up by 5% from last year, growing revenue by 10% to some 96,900
million baht.
Despite the current political turmoil, Thailand’s MICE industry expertise and high
capacity continue to be recognised. Thailand continues to be selected to host numerous
international events such as the Unicity Global Convention, the 3rd Global Congress for
Consensus, The 10th International Mycological Congress (IMC), the International Congress
of Pharmaceutical Sciences – FIP 2014, and INTERMACH 2014, PROPAK 2014 Food & Hotel
Thailand 2014, among others.
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SPECIAL FEATURE

2 กิจกรรมไซเบอร์โปรโมทอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ชวนสาธารณชนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ไมซ์ผา่ นสือ่ ออนไลน์

ด้

วยตระหนักถงึ ความส�ำ คัญของสอ่ื สงั คมออนไลน์ในฐานะชอ่ งทาง
การสอ่ื สารท่มี ีประสิทธิภาพของยคุ ดจิ ติ อลอย่างปจั จุบนั ทีเส็บ
จึงริเริ่มการใช้ส่อื ออนไลน์ให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการ
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมไมซ์
ในประเทศไทยให้เป็นท่ปี ระจักษ์อย่างอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ท่วั โลก อีกท้งั ยังเป็นการส่อื สารสองทางระหว่างทีเส็บและ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
โปรโมททางเลือกของการจัดงานไมซ์ในเมืองไมซ์ซิต้ี ได้แก่
กรุงเทพฯ พ ัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ แ ละขอนแก่น
โดยในปี 2556 นน้ั  ทีเส็บได้ด�ำ เนินงานโปรเจคทส่ี �ำ คัญ อาทิ โครงการ
จัดประกวดภาพถ่ายภายใต้หวั ข้อ Inspiring Thailand เพือ่ สง่ เสริม
ภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นศนู ย์กลางของการจดั งานไมซ์ในภมู ภิ าคท่ี
ให้ประสบการณ์พเิ ศษอนั หลากหลาย  และอกี หนึง่ โครงการส�ำ คัญดา้ น
การตลาดออนไลน์ คอื “โครงการแข่งขันคดั เลือกนกั จดั งานมอื อาชีพ
และบล็อกเกอร์ในส่อื อุตสาหกรรมไมซ์จากท่วั โลก หรือ “MICE
DestinationReviewComp etition”นบั เป็นโครงการตอ่ เนือ่ งระหว่าง
ปีงบประมาณ 2556-2557 ทท่ี เี ส็บรว่ มกับ บริษทั การบนิ ไทย จ�ำ กัด
(มหาชน)และหน่วยงานภาคีอตุ สาหกรรมไมซ์ เปิดรบั สมัครบลอ็ กเกอร์
และนกั จ ดั งานมอื อาชีพซ ง่ึ ม ผี สู้ นใจสมัครเข้าร่วมโครงการทง้ั สิน้ ก ว่า  10 0    คน
จาก 20 ประเทศทว่ั โลก ทางคณะกรรมการได้คดั เลือกผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัติ
โดยพจิ ารณาจากประสบการณ์และความส�ำ เร็จในฐานะของนกั จดั 
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วางแผนการประชุมหรือบลอ็ กเกอร์ทเ่ี กีย่ วข้องในธรุ กิจไมซ์ทม่ี ผี ตู้ ดิ ตาม
ในสอ่ื สงั คมออนไลน์เป็นจ�ำ นวนมาก จนกระทัง่ มผี พู้ ร้อมด้วยคณ
ุ สมบัติ
ดังกล่าวผา่ นการคดั เลือกเข้าถงึ รอบชงิ ชนะเลิศเพียง 5 ทา่ น ได้แก่
โรเบิรต์ ชเรเดอร์ บลอ็ กเกอร์ทอ่ งเทย่ี วชอ่ื ดังจากสหรัฐอเมริกา วกิ ตอเรีย
ฟิลพอตต์ บลอ็ กเกอร์จากสหราชอาณาจักร สเตฟานนี ซเี ลสนิค บลอ็ กเกอร์
จากสหรัฐอเมริกา เจนเิ ฟอร์ ลี นกั จดั งานมอื อาชีพจาก บริษทั ยบู เี อ็ม
เอเชียเทรดแฟร์ ประเทศสงิ คโปร์ และเหงียน ฮวง ผอู้ �ำ นวยการ Hanoi
ForeignAffairs Servic eCenterจากประเทศเวียดนาม โดยทง้ั 5ทา่ น
ได้รบั มอบหมายให้ไปเยีย่ มชมเมืองไมซ์ซติ ้แี ต่ละแห่ง ระหว่างวนั ท่ี
19-25 มกราคม เพือ่ น�ำ ประสบการณ์ทแ่ี สดงถงึ ศกั ยภาพของเมืองไมซ์
ซิต้ี ทง้ั สาธารณูปโภค คมนาคมขนส่ง โรงแรม ศนู ย์ประชุมและแสดง
สินค้า และสถานทท่ี อ่ งเทย่ี วส�ำ คัญ มาเขียนในบล็อกของตนเพีอ่ เผย
แพร่ขอ้ มูลทม่ี ปี ระโยชน์และสร้างแรงบนั ดาลใจให้แก่กลุม่ เป้าหมายใน
อุตสาหกรรมไมซ์ทว่ั โลก รางวัลชนะเลิศแบ่งออกเป็น 2สาขา คอื รางวัล
บล็อกทม่ี ผี เู้ ข้าชมมากทส่ี ดุ ได้รบั รางวัลเงินสดและของรางวัลอน่ื ๆ มลู ค่า
5,000 เหรียญสหรัฐ และรางวัลบล็อกทม่ี เี นือ้ หาดที ส่ี ดุ จะได้รบั รางวัล
เงินสดและของรางวัลอน่ื ๆมลู ค่า 3,000เหรียญสหรัฐ 
โรเบิรต์ ชเรเดอร์ บลอ็ กเกอร์ทอ่ งเทย่ี วชาวอเมริกนั ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ในการถา่ ยทอดเรือ่ งราวเกีย่ วไมซ์ในกรุงเทพฯ กล่าววา่ “นอกเหนือ
จากความพร้อมดา้ นสถานทก่ี ารจดั งานและสง่ิ อ�ำ นวยความสะดวกทด่ี ี
เยีย่ มแล้ว สง่ิ ทผ่ี มประทับใจและเห็นว่าเป็นจดุ แข็งของอตุ สาหกรรมไมซ์

ของไทยคอื น�ำ้ ใจและอปุ นิสยั เป็นมิตรของคนไทย”
เจนเิ ฟอร์  ลี ในฐานะนกั จดั งานทผ่ี า่ นอเี วนต์ระดับโลกมากมาย ได้รบั 
มอบหมายให้ถา่ ยทอดประสบการณ์ของเมืองพัทยากล่าววา่ “จดุ แข็ง
ของอตุ สาหกรรมไมซ์ของไทยคอื การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐทต่ี อ่ เนือ่ ง
เช่น ทเี ส็บ ซง่ึ เป็นตวั กลางในการอ�ำ นวยความสะดวกในการด�ำ เนินงาน
รวมทง้ั ทศั นคติเชิงบวกของทมี งานในการตอบสนองความตอ้ งการของ
นักลงทุนหรือนกั จดั งานในทกุ กรณี”
ในขณะทบ่ี ลอ็ กเกอร์ชาวเวียดนาม เหงียน ฮวง ได้ก ล่าวในท�ำ นองเดียวกนั
ว่า “ไมซ์ซิต้ขี องไทยน้นั มีความโดดเด่นในเรื่องโครงสร้างพ้นื ฐาน
สิง่ อ�ำ นวยความสะดวก รวมทง้ั สถานทท่ี อ่ งเทย่ี วและวฒ
ั นธรรมประเพณี
ท้องถิน่ ทง่ี ดงาม นา่ สนใจ โดยเฉพาะจงั หวัดขอนแก่นนน้ั ผมเชือ่ วา่ จะไม่
เพียงสามารถเป็นศนู ย์กลางการจดั งานไมซ์ในภาคอีสานเท่านน้ั แต่ยงั มี
ศักยภาพสงู ในการเป็นศนู ย์กลางอตุ สาหกรรมไมซ์ในแถบอนิ โดจีนและ
กลุม่ ประเทศลมุ่ น�ำ้ โขงดว้ ย”
ทง้ั นี้ เมือ่ จบภารกิจของทง้ั 5ทา่ นแล้ว ทเี ส็บคาดว่าจะมผี ตู้ ดิ ตามบลอ็ กเกอร์
จำ�นวนมาก ซง่ึ จะเป็นการเผยแพร่ขอ้ มูลและศกั ยภาพของไมซ์ซติ ใ้ี น
ประเทศไทยไปยงั กลุม่ เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากยง่ิ ขึน้
โดยจะสง่ ผลดีตอ่ การตอกย�ำ้ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ
ศูนย์กลางการจดั งานไมซ์ทง้ั ในระดับภมู ภิ าคและระดับโลก



Online activities to promote Thailand’s
MICE destinations

R

ealising the importance of social networking as an
effective media channel in digital business nowadays,
TCEB has initiated digital campaigns believed to be
instrumental in proactive communication with target groups
and promoting the capacity of Thailand’s MICE industry
on the international scene, especially spreading better
understanding about Thailand’s MICE cities – Bangkok,
Pattaya, Phuket, Chiang Mai, Khon Kaen – as world-class
MICE destinations.
In 2013, TCEB launched two major online marketing
campaigns. “Inspiring Thailand” was a photo contest to
promote Thailand as a regional MICE hub that provides
exceptional MICE experiences. “MICE Destination Review
Competition” is a continuous project throughout fiscal year
2013-2014 in collaboration with Thai Airways International
Public Company Limited and allied organisations in the
MICE industry. The project invites bloggers and professional
organisers to share their Thai MICE experiences with the
world via social media. A total of 100 candidates from 20
countries participated in the campaign.
The qualified candidates must be online bloggers or
professional organisers who have related knowledge
and experiences about the MICE industry with success

in a number of online followers or subscribers. After
consideration, the Campaign Committee identified five
qualified finalists from four countries for the final round:
Mr Robert Schrader, a travel blogger from the US;
Mrs Victoria Philpott, a travel blogger from the UK;
Ms Stephanie Selesnick, an American blogger; Ms Jennifer
Lee, a professional organiser from UBM Asia Trade Fairs
Pte. Ltd., Singapore, and; Mr Nguyen Hoang, director of
Hanoi Foreign Affairs Service Centre from Vietnam.
Each blogger was assigned a mission to review one of
Thailand’s five MICE cities (Bangkok, Pattaya, Chiang Mai,
Khon Kaen, Phuket). Conducted from 19-25 January, the
reviews had to cover the cities’ MICE capacity in terms of
infrastructure, transportation, accommodation, conference
and exhibition centres as well as tourist attractions. First
prize was divided into two categories: The Most Viewed
Blog, offering cash and other prizes valued at US$5,000,
and; The Most Knowledgeable Blog, with cash and other
prizes valued at US$3,000.
“In addition to the high-standard of MICE venues and
complete facilities, I think the strongest advantage
of Thailand’s MICE industry is Thai hospitality,” said
Mr Robert Schrader about Bangkok, the city he was

assigned to work on.
Jennifer Lee, a professional organiser with extensive
experience on a number of world-class events, said about
Pattaya: “Thailand’s MICE is strong thanks to positive
support from government agencies, especially the TCEB
which facilitates all possibilities. The ‘can do’ attitude of
Thai personnel helps meet all requirements of international
investors and organisers.”
Meanwhile, Vietnamese blogger Nguyen Hoang said:
“Thailand’s MICE cities are outstanding for their excellent
infrastructure and facilities as well as the fascinating
culture and local colour. This is especially true in Khon
Kaen where I did my review. In my opinion, Khon Kaen is
not only a MICE centre for Thailand’s northern region but
is also a promising centre for the whole Greater Mekong
Sub-region.”
With the finalists having completed their mission and their
stories spreading through social media networks, TCEB
believes that public participation will have a viral impact
on the MICE market, thereby accentuating Thailand’s
stature as an ideal MICE destination at both regional and
international levels.

กิจกรรม Ph otoContestInspiringThailand 
“Photo Contest Inspiring Thailand” หรือการประกวดภาพถ่าย
ภายใต้หวั ข้อ “Inspiring Thailand” เป็นอกี หนึง่ กจิ กรรมภายใต้
นโยบายหลักของทีเส็บในการเดินหน้าประชาสมั พันธ์ศกั ยภาพของ
ประเทศไทยในฐานะศนู ย์กลางการจดั งานไมซ์ โดยเน้นการชจู ดุ แข็ง
ด้านความหลากหลายของสถานทท่ี อ่ งเทย่ี วและวฒ
ั นธรรมซง่ึ จะเติมเต็ม
ประสบการณ์และความประทับใจท่มี ากกว่าการจดั งานไมซ์ให้แก่
ผเู้ ข้ารว่ มงาน
ทง้ั นี้ ทเี ส็บได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทว่ั ไป ไม่จ�ำ กัดเพศ การศกึ ษา และ
อายุ รว่ มสง่ ภาพถ่ายผา่ นทางเว็บไซต์ www.facebook.com/Bus iness
EventsThailand/app_477948252227620 ซง่ึ ตอ้ งเป็นภาพถ่ายท่ี
สะท้อนความงดงามของประเทศไทยในแง่มมุ ตา่ งๆ โดยก�ำ หนดเป็น 3
ประเภท ได้แก่ Attraction (สถานทท่ี อ่ งเทย่ี ว) Culture (วฒ
ั นธรรม)
และ Lifestyle (ผคู้ นและวถิ ชี วี ติ ) ผชู้ นะเลิศในแต่ละประเภทได้รบั 
รางวัลเงินสดพร้อมบตั รก�ำ นัลหอ้ งพักมลู ค่ารวม 3 0,000บาท 
คณะกรรมการจากทีเส็บได้ทำ�การคัดเลือกภาพถ่ายท่ีส่งเข้ามา
จำ�นวนมาก โดยพิจารณาจากเทคนิคการถ่ายภาพ การจัด
องค์ประกอบของภาพ แนวคิดและความหมายของภาพ ตลอดจน
ความสวยงามของภาพ โดยผชู้ นะทง้ั 3 ทา่ น ได้แก่ นายโกสินทร์
สขุ มุ (Attraction) นายศุภชยั ปราชปิติ (Culture) และนายกรพจน์
สวุ รรณประเสริฐ (Lifestyle) โดยภาพถ่ายท่ไี ด้รบั รางวัลจะถกู น�ำ
ไปใช้ในเอกสารประชาสมั พันธ์อตุ สาหกรรมไมซ์ของไทยผา่ นชอ่ งทาง
การสอ่ื สารตา่ งๆ เพือ่ สร้างแรงบนั ดาลใจแก่กลุม่ นกั จดั งานทว่ั โลกให้
เลือกจดั งานประชุมและอเี วนต์ตา่ งๆในประเทศไทย 

Inspiring Thailand Photo Contest
“Photo Contest Inspiring Thailand” was initiated under
the concept “Inspiring Thailand” as part of TCEB’s
marketing strategy to promote Thailand as a regional MICE
centre with high capacity complemented by diversity of
culture and tourist destinations that offer different MICE
experiences to business travellers.
The contest was opened to the general public regardless
of gender, age or educational level, to submit photos that
portray the beauty and impression of Thailand in three

categories: Attractions, Culture, and Lifestyle. The winner in
each category received cash and accommodation voucher
valued at 30,000 baht.
Considerations covered photographic techniques, composition,
concept & meaning, and aesthetics. The winners were
Mr Kosin Sukum (Attraction), Mr Supachai Pradpiti (Culture),
and Mr Kornpoj Suwanpraser (Lifestyle). Their photos will
be publicised through TCEB public relations materials via
different media to inspire MICE organisers all over the
world.
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NEWS IN BRIEF

กิจกรรม “Domestic Familiarisation ‘Domestic Familiarisation Trip 2014’ ประสานความร่วมมือภาครัฐ
Trip 2014” ชูขอนแก่นเมืองไมซ์แห่งใหม่ proclaiming Khon Kaen the new city ขับเคลือ่ นไมซ์ไทย
of MICE

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ ทีเส็บ ร่วมกับ สมาคม
ส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) จัดกิจกรรม Domestic
Familiarisation Trip 2014 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม
2557 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แนะนำ�
บทบาทหน้าทีข่ องทีเส็บ และนำ�เสนอข้อมูลความพร้อมของ
จังหวัดขอนแก่นในการรองรับการจัดประชุมสัมมนา    เช่น     สถานที่
จัดประชุม ทีพ่ กั สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว  กิจกรรมสันทนาการ Team
Building และกิจกรรมจิตอาสา โดยนำ�ผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐจำ�นวน 30 หน่วยงานเข้าชมสิง่ อำ�นวยความสะดวก
เชิงไมซ์ของจังหวัด อาทิ การเยีย่ มชมโรงแรมทีเ่ ปิดตัวใหม่ใน
จังหวัดขอนแก่น อย่าง โรงแรมเทอมินลั และโรงแรม เดอะ ฌาร์ม
นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยีย่ มสนามกอล์ฟสิงห์ และโรงผลิตเบียร์สงิ ห์
ทีใ่ ช้ระบบบำ�บัดน�ำ้ เสียตามแนวคิดในโครงการพระราชดำ�ริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ของโครงการแหลมผักเบีย้
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The Department of Domestic MICE under supervision
of TCEB, in collaboration with Thailand Incentive and
Convention Association (TICA), organised “Domestic
Familiarisation Trip 2014” in Khon Kaen province
during 28-30 January 2014.
The purpose of the activity was to introduce the
role of the TCEB and show the readiness of the
province by providing information about meetings
accommodation, including venues, residential areas
and tourist attractions. TCEB also held recreational
activities aimed at team building and Corporate
Social Responsibility activities.
Thirty government agencies participated in the
activity, including visiting new venues to be used
to host MICE meetings. They included new hotels
in Khon Kaen such as The Terminal Hotel and The
Charm Boutique Resort Thailand. Representatives
also had a chance to visit Singha Golf Course and
Khon Kaen Brewery where the wastewater treatment
system initiated by His Majesty the King at Laem Pak
Bia is rigorously applied.

ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญของการผนึกความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคีทร่ี ว่ มขับเคลือ่ นธุรกิจไมซ์ ทีเส็บจึง
ได้จดั “กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรและ
หน่วยงานภาครัฐเพือ่ การสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ภายใน
ประเทศ (Familiarisation Trip 2014)” โดยฝ่ายบริหารรัฐกิจ
วิสาหกิจ เมือ่ วันที่ 8–10 มกราคม 2557 ณ เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบพันธกิจของ  
ทีเส็บ และความสำ�คัญของอุตสาหกรรมไมซ์มากยิง่ ขึน้ รวมถึง
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีเส็บและทุกหน่วยงาน ผ่าน
กิจกรรมสันทนาการ สร้างการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมโดยเชิญ
ผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 16 หน่วยงาน รวมทัง้ สิน้ 54 คน อาทิ กรมการกงสุล
กรมศุลกากร สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัท การท่า
อากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นต้น

Cooperating with government sector to
move forward Thailand’s MICE industry
Recognising the importance of authentic collaboration
with government agencies and partners in helping
accelerate the MICE business, TCEB organised the
Familiarisation Trip 2014 with an aim to expand
collaborative network with partners and government
agencies to support Thailand’s MICE industry. The
activity was staged by Government and Corporate
Affairs Department at Khao Yai, Nakhon Ratchasima
during 8-10 January 2014.
The purpose of the activity is to make government
affiliates more familiar with the mission of TCEB and
the importance of the MICE industry. The activity
also aims to strengthen relations between TCEB and
government partners through recreational activities
for creating team building.
Fifty-four representatives of 16 partner agencies
among public and private sector members of
the TCEB joined the project. Concerned agencies
include the Department of Consular Affairs, Customs
Department, Immigration Bureau, Airports Authority
of Thailand and many more.

ทีเส็บสนับสนุนจัดการแข่งขันนักกอล์ฟสตรี TCEB supports ‘Honda LPGA Thailand MICE 101 สูอ่ าชีวศึกษา
2014’
ระดับโลก

MICE 101 to Vocational Level

นายนพรัตน์ เมธาวีกลุ ชัย ผูอ้ �ำ นวยการ ทีเส็บ (ซ้าย) แถลงข่าว
ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก
ฮอนด้า แอลพีจเี อ ไทยแลนด์ 2014 เป็นการแข่งขันของ
นักกอล์ฟสตรี 60 คนจากการจัดอันดับของแอลพีจเี อ ประจำ�
ปี 2557 และนักกอล์ฟรับเชิญอีก 10 คน รวม 70 คน ร่วม
แข่งขันชิงเงินรางวัล 1.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 46 ล้านบาท พร้อมรางวัลพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว การสนับสนุนการจัดงาน
ครัง้ นีจ้ ะเป็นการตอกย�ำ้ ถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ
จุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ โดย
เฉพาะเป็นสถานทีข่ องการจัดกิจกรรมกอลฟ์อนั เป็นทีน่ ยิ มของ
ลูกค้ากลุม่ การประชุมและการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล

TCEB - MICE Capabilities Department is expanding
the knowledge & skills required for MICE industry
to vocational level which could be adopted from
MICE 101 curriculum. The seminar on “MICE: the
benefit for Thailand” has been conducted at Bangna
Commercial College on 4th February 2014. The
college is ready to implement MICE 101 curriculum
in this coming May 2014. This activity is part of
the partnership between TCEB & education sectors
to achieve the goal for Thailand as ASEAN MICE
Education Hub.

Mr Nopparat Maythaveekulchai, President of the
Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB),
(left), led a press conference to launch “Honda LPGA
Thailand 2014”, the premier ladies’ golf tournament.
Seventy lady golfers will enter the competition, 60
of which are LPGA 2014 ranking with the other 10
entrants specially invited to participate. Total prize
money of US$1.5 million (approximately THB 46
million) will be presented to the winners. The press
conference was held at Centara Grand at Central
Plaza Ladprao. The support will also help further
Thailand’s reputation in the international arena as
a preferred destination for MICE activities in the
region. Moreover, this will help promote the golf
industry among corporate and incentive travels
groups while injecting more golf-associated revenue
into our economy.

ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ รุกขยายฐานสูอ่ าชีวศึกษา
ผลักดันหลักสูตร MICE 101 ร่วมบรรยายในหัวข้อ “MICE:
ประโยชน์ท่ปี ระเทศไทยได้รับ” ในการประชุมผู้บริหาร
คณาจารย์และนักเรียน ทีก่ �ำ ลังจะสำ�เร็จการศึกษาระดับ ปวช. ณ
หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เมือ่ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 และทางวิทยาลัยพร้อมจะ
เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขา
การจัดประชุมและนิทรรศการ ในปีการศึกษานีเ้ ช่นกัน ในเดือน
พฤษภาคม 2557 ซึง่ กิจกรรมนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการก้าวสู่
เป้าหมายหลักศูนย์กลางการศึกษาด้านไมซ์ในภูมภิ าคอาเซียน

ASEAN CORNER

ทีเส็บ เปิดมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานครัง้ แรกในอาเซียน

พั

นธกิจหลักของทีเส็บคือการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ตัง้ แต่ระดับรากฐาน โดยมงุ่ หมายให้เกิดการพฒ
ั นาตอ่ เนือ่ งอย่างยง่ั ยืน ใน
ขณะทอ่ี ุตสาหกรรมไมซ์กำ�ลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นพื้นที่ทางธุรกิจใหม่
ที่กำ�ลังได้รับค วามสนใจจากภาคธุรกิจในระดับป ระเทศและภูมิภาคนั้น ทีเส็บ
เห็นว่าควรจะต้องมีเครื่องมือวัดมาตรฐานคุณภาพอย่างเป็นระบบใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถานที่สำ�หรับการจัดงานไมซ์
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและเอื้อให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้ง่ายขึ้น ทั้งเรื่องระบบความคิดในการดำ�เนินธุรกิจ
การบริหารจัดการ และการลงทุน เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจไมซ์เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล จงึ เป็นทม่ี าของการจดั ทำ�มาตรฐานสถานทจ่ี ดั งานประเทศไทย
หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) โดยมีทีเส็บเป็นผู้ริเริ่ม
ความคิดและพัฒนาแผนการดำ�เนินงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็น
ประเทศแรกในอาเซียน
ข้อดีที่จะได้รับจากการใช้มาตรฐานการจัดงานประเทศไทยนั้นมีหลาย
ประการ สิ่งแรกคือเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้
บริการและสถานทจ่ี ดั งาน ในขณะเดียวกนั กเ็ ป็นการขยายพน้ื ทก่ี ารจดั งานไมซ์
ที่ได้มาตรฐานออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระจายลูกค้าใน
ธุรกิจไมซ์ออกสู่พื้นที่ต่างจังหวัดและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น นอกจากนี้
ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS จะปรากฏชื่ออยู่ใน
‘Approved List’ ซึ่งจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกในฐานะสถานที่
จัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐานสากล โดยทีเส็บจะทำ�หน้าที่จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการขอรับมาตรฐานและแสดงให้เห็นถึงผลดีของการได้รับ
การรับรองมาตรฐานการจัดงานไมซ์ และจากการที่ได้ร่วมพูดคุยโดยตรง
กับผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเล็งเห็นว่า
มาตรฐาน TMVSจะเป็นเครื่องมือท ี่การรันตศี ักยภาพของสถานที่จัดงานไมซ์
ของไทยทไี่ด้มาตรฐานระดับน านาชาติ 
นอกจากนี้ ทีเส็บถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่มีโอกาสได้นำ�แนวความคิดของ
มาตรฐาน TMVS ไปเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยว
แห่งอาเซียน ASEANNationalTourismOrganizatio ns’Meeting(NTOs)
ในการประชุม ASEAN Tourism Forum 2014 (ATF 2014) ณ เมืองคูซิง
รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา
โดยนำ�เสนอให้ผนวกแผนพัฒนาธุรกิจไมซ์เข้ากับกรอบความร่วมมือใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับอาเซียน และนำ�มาตรฐาน TMVS ไปพัฒนา
ต่อยอดเป็น ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) เพื่อยกระดับ
มาตรฐานและเพิม่ ขดี ความสามารถอตุ สาหกรรมไมซ์ของอาเซียนในตลาดโลก
ซึ่งได้รับการตอบรับและความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี โดยมี

ความเห็นตรงกนั วา่ อตุ สาหกรรมไมซ์จะเป็นพืน้ ทท่ี างธรุ กิจใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพสงู
และสามารถขยายผลกำ�ไรจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อีกมาก

จาก ThailandMICEVenueStandard
สู่ ASEANMICEVenueStandard 

มาตรฐานสถานที่การจัดงานไมซ์ประเทศไทย (TMVS) ได้รับการพัฒนาขึ้น
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรม นักวิชาการ ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลูกค้า และ
ได้ทำ�การศึกษา วิจัย วิเคราะห์ หลักการและแนวทางของมาตรฐานสากล
จากสถาบันที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับโลก เช่น International
Association of Convention Center (IACC), Convention Industry
Council(CIC),TheInternationalAssociationProfessionalCongress
Organisers(IAPCO )เป็นต้น 
นอกจากนี้ มาตรฐาน TMVS ยังนำ�มาตรฐานคุณภาพ ISO มาประยุกต์ใช้
ในการประเมินคุณภาพใน 4 ด้านหลักด้วยกัน ได้แก่ มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย มาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานการจัดการและบริหารงานธรุ กิจ
การจดั งานอีเวนต์อย่างยง่ั ยืน และมาตรฐาน
การจดั การพลังงาน ตลอดจนมีพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมของไทย
มาใช้ร่วมด้วย มาตรฐาน TMVS จึงถือเป็น
เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานที่มีข้อบ่งชี้
และวิธีการชัดเจนตามหลักการและมาตรฐาน
สากลที่ได้รับก ารยอมรับทั่วโลก 
สำ�หรับสถานที่จัดงานไมซ์ แบ่งเป็น 3ประเภท
ได้แก่ 1. ศูนย์ประชุม 2. ห้องประชุมในโรงแรม
หรือรีสอร์ต และ 3.ห้องประชุมทั่วไปใน
องค์กรของภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ
ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้อง
ได้รับการประเมินมาตรฐานตามมาตรวัดที่
กำ�หนดใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านกายภาพ เช่น
ความสวยงามและความพร้อมของห้องประชุม
และสถานที่โดยรอบ พื้นที่การจัดนิทรรศการ
ฯลฯ 2. ด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบน้ำ�  ระบบ
ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ ล่ามแปล

ภาษา ฯลฯ และ 3. ด้านบริการ เช่น คุณภาพการให้บริการของพนักงาน
บุคลิกภาพพนักงาน บ ริการอาหารและเครือ่ งดืม่ ฯ ลฯ โดยผปู้ ระกอบการทวั่ ไป
สามารถยื่นแสดงความจำ�นงเพื่อรับคู่มือและด�ำ เนินการทำ�รายงานการ
ประเมินตนเองและส่งให้ทีเส็บพ ิจารณา ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด
จะได้รับตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองว่ามีศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพในการ
จัดงาน แ ละจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก
ทั้งนี้ เนื้อหาและกฎเกณฑ์ต่างๆของมาตรฐาน TMVSได้รับมติเห็นชอบจาก
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ให้พัฒนาต่อยอด
เป็นมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อ าเซียน ASEAN MICE Venue Standard
(AMVS)เพื่อเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับอ าเซียน ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถรองรับก ลุ่มเป้าหมายที่มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มข ีดความสามารถ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์อาเซียนในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน TMVS แล้วก็จะได้
ชื่อว่าได้รับการรับรองมาตรฐาน AMVS โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมคาดว่า
น่าจะสามารถประกาศใช้มาตรฐาน A MVSได้ในปี พ .ศ.2558

Thailand leads ASEAN MICE Venue Stand

T

he primary mission of TCEB is to push forward the
development of the MICE industry with the aim of
creating continuity and sustainability. As the MICE industry
is growing rapidly, it is becoming increasingly focused on
by business sectors at both domestic and regional levels.
As such, TCEB recognises that there should be a standard
tool to systematically measure the quality of venues for
hosting MICE events in Thailand in order to raise standards
and provide opportunities for entrepreneurs to develop
their potential in terms of systematic thinking in business,
management and investment, so as to ensure that operators
can run MICE businesses in accordance with international
standards. To this end, TCEB has developed a Thailand
MICE Venue Standard (TMVS) for the first time in Thailand
and the ASEAN region.

It was also considered a great opportunity for TCEB to
present the concept of TMVS to the ASEAN National
Tourism Organizations (NTOs) at its meeting held as
part of the ASEAN Tourism Forum 2014 (ATF 2014), in
Kuching, Sarawak, Malaysia, during 15-18 January 2014.
At the meeting, TCEB proposed integrating the MICE
business development plan and the ASEAN Tourism
Industrial cooperative framework. TCEB’s proposal
suggested that TMVS should be further developed to
becomethe ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) in a bid
to raise standards and empower ASEAN’s MICE industry
in the global market. The proposal was approved by the
member countries with a consensus that MICE is now
an industry with high potential for new business and
which can enhance the profits of the tourism industry.

There are many advantages to the adoption of TMVS.
TMVS can inspire and motivate entrepreneurs and small
businesses across the country and give them opportunities
to develop and enhance the quality of services and venues.
Such tools can also expand high standard MICE events to
different regions. This, in turn, can expand MICE customers
into different provinces and create income distribution
channels among locals.

From Thailand MICE Venue Standard
to ASEAN MICE Venue Standard

Entrepreneurs certified by TMVS will appear on the
‘Approved List’ and will be publicised worldwide as
good venues that meet international standards. TCEB will
arrange seminars explaining TMVS and demonstrating
its benefits. After direct discussions with operators, the
majority responded that the tool is very effective. They
said that they now understand that TMVS is a tool which
guarantees that Thailand’s MICE venues have real potential
and are on par with international standards.

The Thailand MICE Venue Standard (TMVS) has been
developed with emphasis on the participation of all
parties involved, ranging industry experts, academics,
representatives of related associations and customers.
TCEB has studied the principles and guidelines of
credible institutions in the MICE industry around the
world, including International Association of Convention
Center (IACC), Convention Industry Council (CIC), The
International Association Professional Congress Organisers
(IAPCO) among others.
Furthermore, TMVS applies ISO quality standards of
quality assessment in four main areas, including food
safety standards, security system standards, business

management & administration of sustainable events, and
energy management standards, as well as construction and
environment laws in Thailand. As such, TMVS is considered
a tool to assess quality standards that have clear indicators
and methods in accordance with principles and standards
that are accepted worldwide.
MICE venues are divided into three categories: 1.
Convention centres; 2. Meeting rooms in hotels or resorts;
3. General meeting rooms of government and private
organisations.
Entrepreneurs who wish to participate in the project
must be assessed against standard gauges in three
areas. 1. Physical: Conference facilities and surrounding
landscape must be attractive and orderly. 2. Technology:
Adequate water systems, lighting in conference rooms,
Internet-WiFi, audio-visual systems and built-in interpreter
facilities. 3. Services: quality and personality of staff
and foods and beverage services. Business operators can
request guidelines and a manual on how to conduct
a self-assessment and report its findings to TCEB for
consideration. Operators who meet the requirements will
be allowed to show a symbol that confirms to the world
that they have the quality to organise events.
At a meeting of senior ASEAN tourism figures, the TMVS
rules and contents were approved for further development
into an ASEAN MICE Venue Standard (AMVS). The
AMVS can activate more target groups and increase the
international competitiveness of the ASEAN MICE industry.
Thai operators who received TMVS will also automatically
get AMVS. The meeting is expected to declare AMVS for
official use in 2015.
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