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MICE UPDATE

กรุงเทพฯ … มหานครแห่งไมซ์ Bangkok... the MICE Metropolis
กรุงเทพมหานคร เป็น เมืองหลวง ของ ประเทศ ไทย และ เป็น เมือง ท่ี  
มี ประชากร มาก ท่ีสุด ในประเทศ ไทย มี ความ ครบครัน ด้าน การ  
ท่องเท่ียว และ มี ช่ือเสียง ด้าน แหล่ง ท่องเท่ียว ทาง ด้าน ประวัติ ศาสตร์ 
วัฒนธรรม และ โบราณสถาน วิถี ชีวิต อาหารการกิน ซ่ึง ได้รับ การ 
หล่อหลอม จาก อารยธรรม นับ ร้อย ปี นับเป็นอัต ลักษณ์ เฉพาะตัว 
ทำาให้ มหานคร แห่งน้ี ได้รับ ความ นิยม จาก นัก เดินทาง กลุ่ม ไมซ์ ให้  
เป็น จุดหมาย ปลาย ทางใน การ จัดงาน ประชุม นิทรรศการ และ  
งาน แสดง สินค้า ต่างๆ

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มี พ้ืนท่ี ท้ังหมด 1,569,000 ตาราง 
กิโลเมตร และ มี จำานวน ประชากร กว่า 9.1 ล้าน คน เป็น ศูนย์กลาง 
การ ปกครอง การ ศึกษา การ คมนาคม ขนส่ง การเงิน การ ธนาคาร  
การ พาณิชย์ การ ส่ือสาร ย่ิง ไป กว่า น้ัน จาก การ จัด อันดับ เก่ียวกับ  
การ ท่องเท่ียว เป็นประจำา ทุกปี ของ เท รเวล แอนด์  เลชเชอร์ 
(Travel & Leisure) นิตยสาร ด้าน การ ท่องเท่ียว ท่ี ได้รับ ความ นิยม 
สูงสุด ใน สหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร ยัง ได้รับ รางวัล เมือง น่า  
ท่องเท่ียว อันดับ 1 ของโลก ประจำาปี 2555 ซ่ึง ต่อเน่ือง เป็น ปี ท่ี 4 
และ ได้รับ รางวัล เมือง ท่องเท่ียว อันดับ 1 ใน เอเชีย ซ่ึง สร้าง ความ 
ภาคภูมิใจ ให้ กับ คน ไทย ท้ังประเทศ  

สำาหรับ ในด้าน ศักยภาพ และ ความ พร้อม ของ กรุงเทพมหานคร ใน 
การ เป็นหน่ึง ใน “นคร แห่ง ไมซ์” ของ ประเทศ ไทยน้ัน จาก สถิติ 
ข้อมูล อ้างอิง โดย สมาคม โรงแรม ไทย รายงาน ว่า กรุงเทพมหานคร  
มี จำานวน โรงแรม ท้ังส้ิน 299 แห่ง มี จำานวน ห้องพัก รวม 59,824 
ห้องโดย กรุงเทพมหานคร ถือเป็น ศูนย์กลาง ของ อุตสาหกรรม ไมซ์ 
ของ ประเทศ ไทย และ เป็น ศูนย์กลาง การ คม นาม คม ของ ประเทศ 
ให้บริการ รถโดยสาร สาธารณะ อัน ทันสมัย และ ครบครัน อาทิ  
รถโดยสาร ประจำา ทาง รถแท็กซ่ี รถไฟ รถโดยสาร ประจำา ทาง ด่วน 
พิเศษ (BRT) รถไฟฟ้า บี ที เอส รถไฟฟ้า ใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้า ขนส่ง 
มวลชน ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (Airport Rail-link) เรือโดยสาร 
ทาง แม่น้ำา เจ้าพระยา และ เรือโดยสาร คลอง แสน แสบ เป็นต้น

นอกจากน้ี กรุงเทพมหานคร ยังมี ศูนย์ การ ประชุม และ นิทรรศการ 
ขนาดใหญ่ ท่ี ทันสมัย ท้ังส้ิน 7 แห่ง มี พ้ืนท่ี การ จัดงาน รวมท้ังส้ิน 
105,306 ตารางเมตร

จาก ความ เป็น ศูนย์กลาง ของ อุตสาหกรรม ไมซ์ ของ ประเทศ ไทย 
กรุงเทพมหานคร จึง มี ประสบการณ์ ใน การ รองรับ และ จัด กิจกรรม 
ใน อุตสาหกรรม ไมซ์ ใหญ่ๆ มากมาย ท้ัง ใน ส่วน ของ การ ท่องเท่ียว 
เพ่ือ เป็น รางวัล การ ประชุม นานาชาติ และ การ จัดงาน แสดง สินค้า 
นานาชาติ โดย มี ตัวอย่าง งาน ท่ี สำาคัญๆ ดังน้ี APEC 2003, World 
Allergy Congress 2007, 91st Lions Clubs International 
Convention 2008, 12th International Gynecologic 
Cancer Society Conference, 19th International 
Congress of Nutrition 2009, 19th World Congress of 
Neurology, IT&CMA and CTW 2009-2011, Herbalife Asia-
Pacific Extravaganza 2011, 2012 Rotary International 
Convention,  ITU Telecom World 2013, Herbalife Asia 
Pacific Extravaganza 2013 เป็นต้น

และ เพ่ือ ส่งเสริม ให้ กรุงเทพมหานคร เป็น จุดหมาย ท่ี สำาคัญ สำาหรับ 
นัก เดินทาง กลุ่ม ไมซ์ พร้อมกับ ผลักดัน ให้ กรุงเทพมหานคร เป็น 

ศูนย์กลาง ของ อุตสาหกรรม ไมซ์ ใน ระดับ เอเชีย กรุงเทพมหานคร 
จึง จัด แพ คเกจ สนับสนุน เพ่ิมเติม จาก แพ คเกจ ของสำานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ให้ ผู้ ท่ี 
สนใจ ท่ีจะ จัดงาน ไมซ์ ใน กรุงเทพมหานคร ดังน้ี

1. กรณี มี ผู้ มา ประชุม จำานวน ต้ังแต่ 100-200 คน ข้ึน ไป 
กรุงเทพมหานคร จะ มี รถ เทศกิจ นำา ท่าน จาก สนามบิน สู่ โรงแรม ท่ีพัก 
พร้อม ป้าย ต้อนรับ ท่ี สนามบิน

2. กรณี มี ผู้ มา ประชุม จำานวน 
ต้ังแต่ 500 คน ข้ึน ไป ผู้บริหาร หรือ  
ผู้แทน ของ กรุงเทพมหานคร ให้
เกียรติ กล่าว ต้อนรับ คณะ และ 
อนุญาต ให้ ใช้ ลาน คนเมือง บริเวณ 
หน้า ศาลา ว่าการ กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือ ทำา กิจกรรม ได้ โดย ไม่คิด ค่า ใช้จ่าย 

เมือง แห่งน้ี ยัง เป็นท่ี รู้จัก ใน ฐานะ เป็น เมือง ท่ี 
เต็มไปด้วย ความ หลากหลาย ของ อาหาร ไทย 
ใคร ท่ี เคย มา เยือน เมือง น้ี จะ สัมผัสได้ ว่า แทบ 
ทุก ตรอก ซอกซอย ของ กรุงเทพมหานคร เต็มไป
ด้วย ของ อร่อย ท่ี โด่งดัง เช่น ต้มยำา กุ้ง ผัด ไทย 
ส้มตำา หลากหลาย ครบ รส และ ยังเป็น สวรรค์ 
ของ นัก ช็อป ท่ี พร้อม มี แหล่ง ค้า ขายสินค้า 
มากมาย ให้ จับจ่าย ใช้สอย ท่ัว ทุก มุม ของ เมือง ขณะ 
เดียวกัน ผู้มาเยือน ยัง สามารถ ด่ืมด่ำา บรรยากาศ ยาม 
ค่ำาคืน และ ชม ทิวทัศน์ ตลอด สอง ฝ่ัง แม่ นำา เจ้าพระยา 
ท่ี สวยงาม รวมไปถึง การ เป็น ศูนย์กลาง ความ  
เจริญ ทาง ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และ วิถี ชีวิต ความ เป็น 
อยู่ท่ี มี ประวัติ ศาสตร์ อัน ยาวนาน ทำาให้ ต่างชาติ ขนาน
นาม เมือง กรุงเทพมหานคร เป็น ”นคร เวนิส แห่ง ดินแดน 
ตะวันออก” ดินแดน ท่ี เป่ียม ไป ด้วย เสน่ห์ และ มี ความ 
พร้อม สำาหรับ โอกาส งาน ไมซ์ ทุก ระดับ

นอกจากน้ี กรุง เทพ ฯ ยังเป็น ท่ีต้ัง ของ แลนด์ 
มาร์ค ท่ี มี ช่ือเสียง ระดับโลก อย่าง วัด พระ แก้ว 
เพราะ ความ ท่ีวัด พระ แก้ว มี ความ งดงาม หา 
ท่ีใด เทียบ ไม่ได้ รวมไปถึง พระ บรมมหาราชวัง 
ท่ี สะท้อน ให้ เห็น ถึง ศิลปะ วัฒนธรรม ไทย เปรียบ 
เสมือน เป็น หัวใจ แห่ง กรุง รัตนโกสินทร์ ท่ี ยังคง ความ  
ย่ิงใหญ่ และ งดงาม  แสดงให้เห็น ถึง ความ รุ่งเรือง ของ ราชอาณาจักร 
แห่งน้ี นอกจากน้ี อีกท้ัง กรุง เทพ ยังเป็น ศูนย์รวม ของ กิจกรรม 
มากมาย เช่น สนาม เทนนิส กอล์ฟ สปา ท้ัง ยังมี แหล่ง ช็อป ป้ิง 
มากมาย ท้ัง ใน ห้าง เช่น สยาม พารากอน เซ็นทรัลเวิร์ลและ ตลาด
นัดสุดสัปดาห์ เช่น ตลาดนัด จตุจักร ท่ี ทุกคน สามารถ เลือก ซ้ือส่ิงของ
ของท่ีหลากหลาย  หรือ ของ ท่ีระลึก ต่างๆ ต้ังแต่ ต้นไม้ ไป จนถึง สัตว์
เล้ียง แสน น่ารัก เรียก ได้ว่า กรุง เทพฯ เป็น อีก หน่ึง สถานท่ี ท่ี หาก ไม่
ได้ มาแสดงว่า  คุณ มา ไม่ถึง ประเทศ ไทย 

International Gynecologic Cancer Society Conference (2008), 
19th International Congress of Nutrition (2009), 19th World 
Congress of Neurology, IT&CMA and CTW (2009-2011), 

Herbalife Asia-Pacific Extravaganza 2011, 2012 Rotary 
International Convention,  ITU Telecom World 2013, 
Herbalife Asia Pacific Extravaganza 2013 and many more. 

To promote Bangkok as an ideal destination for MICE 
travellers and reinforce its position as a regional MICE hub 
for Asia, Bangkok Metropolitan Administration (BMA) offers 
a MICE support package for event organisers in addition 
to that offered by TCEB. Those interested in organising 
MICE events in Bangkok will receive the following extra 
privileges for participants:

1. For groups of 100 participants or more, BMA will 
provide free vehicle escorts from the airport to the hotel. 

2. For meetings of 500 participants or more, a BMA 
executive or representative will deliver a welcome speech 
to participants, and will allow free use of the plaza in front 
of City Hall for event-related activities.

Bangkok is also known as a city that offers wide varieties 
of Thai cuisine and as a shopper’s paradise. Almost every 
soi in Bangkok houses excellent restaurants, especially 
those serving Thai food, not least Tom Yum Kung, Pad 
Thai, Som Tum and many more. The city is also known for 
having shopping centres located in every corner offering 
maximum convenience to tourists for whom shopping is an 
indispensable part of their travel experience. Meanwhile, 
the magnificent view of Chao Phraya River and stunning 
high-altitude views of the city can be enjoyed at night. 
Moreover, Bangkok is also known as a centre of civilisation 
for its arts, culture and way of life with long history. This 
makes foreign tourists around the world to name Bangkok 
as “the Venice of the East”, the charming tourist destination 
that has full readiness to organise the MICE events at all 
levels. 

Furthermore, visitors can also visit Wat Phra Kaew or the 
Temple of the Emerald Buddha, one of the most popular 
landmarks in Bangkok because of its endless beauty and 
the Grand Palace that reflects the authentic Thai arts 
and represents the heart of the prosperous and beautiful 
Rattanakosin era. Such places reflect the prosperity of the 
Kingdom of Thailand. Furthermore, Bangkok is the centre 
of many interesting activities such as tennis, golf, spa and 
the place where visitors can shop until drop both indoor 
and outdoor, day and night. Interesting shopping centres 
include Siam Paragon, CentralWorld and Chatuchak market 
where visitors can buy a variety of items, ranging from 
plants to pets. It goes without saying that if you come to 
Thailand, but don’t visit Bangkok, you are making a big 
mistake! 

Packed with lots of tourism facilities, Bangkok, Thailand’s 
capital city with the largest population in Thailand, has 
long had a reputation as an exciting tourist destination 
because of its history, culture and historic sites, way of 
life and food which complement its over 100-year-old 
civilisation. Thai culture is what has made Bangkok so 
popular among Thai and international tourists from around 
the world for many years.

Currently, Bangkok with an area 
of 1,569,000 square kilometres 
and a total registered population 
of over 9.1 million, serves as the 
country’s administrative, education, 
commercial, financial, transport 
and communication hub. Moreover, 
according to a survey conducted 
annually by Travel & Leisure magazine, 
one of the most popular travel 
magazines in the US,  Bangkok ranked 
No. 1 in the “2012 World’s Best City 
Awards” for the fourth consecutive 
year and grabbed the award for Asia’s 
No.1 tourist destination, bringing 
great pride to the Thai people.

Regarding its readiness and potential 
to be a “MICE City”, Bangkok is 
considered the hub for Thailand’s 
MICE industry. The Thai Hotels 
Association reports that Bangkok is 
home to a total of 299 hotels and 
59,824 rooms in the city centre 
alone. This fully-fledged city is also 
equipped with a modern mass transit 
system, including efficient taxis, 
trains, buses and express bus services 
(Bangkok Rapid Transport or BRT, 
the BTS Skytrain and subway (MRT) 

train networks and Airport Rail Link). The city centre is 
just 20 minutes from Suvarnabhumi International Airport 
if travelling by the fast Airport Rail Link. There are also 
alternative transportation modes around the city providing 
convenience to travellers, including ferries plying the Chao 
Phraya River and canals such as Saen Saeb Canal.

Moreover, Bangkok has a total of seven world-standard 
convention and exhibition centres, with a total of 105,306 
square metres of floor space. 

In terms of experiences in the country’s MICE industry, 
Bangkok has a long and impressive record of hosting major 
international MICE events, including incentive tourism, 
international conferences and trade exhibitions. Examples 
include: APEC Summit (2003), World Allergy Congress 
(2007), 91st Lion Clubs International Convention (2008), 12th 

Convention and Exhibition Centres in Bangkok include:

Source: The Trade Fair Industry of Asia 9th Edition, 2013)



unveils ‘Thailand CONNECT’ Brand with the focus on ‘3-pillar 
2014 strategy’ to boost Thai MICE in global market
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SPECIAL FEATURE

อุตสาหกรรมไมซ์นับได้ว่าเป็นกลจักรที่สำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับมหภาค 
และในระดับจุลภาค  และเป็นฟันเฟืองท่ีสำาคัญที่มีส่วนช่วยขยายการเติบโตของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทย โดยมูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 8.95 ของภาค
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในภาพรวม โดยนำารายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ได้อย่างมหาศาล คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ พร้อมกันนี้อุตสาหกรรม 
ไมซ์ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจในระดับชุมชน ต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางการค้า 
พร้อมทั้งยังมีส่วนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อต่อยอดสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้ยกระดับ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ปรับโฉมอุตสาหกรรมไมซ์สู่การเป็นผู้เชื่อมโยงธุรกิจอันต่อยอดสู่
ความสำาเร็จในระดับโลกภายใต้แบรนด์ Thailand CONNECT โดยนำาเสนอเสาหลักสำาคัญ 3  
ประการอันเป็นเสมือนหัวใจแห่งความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจไมซ์ จุดหมายปลายทางที่ 
หลากหลาย (Destination) ศูนย์กลางการดำาเนินธุรกิจ (Business) บุคลากรและบริการท่ีได้
มาตรฐาน (People) และเป็นเสาหลักที่ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่คัญของประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดย
ทั้ง 3 เสาหลักจะเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ไทย และยกระดับสู่การเป็นผู้เชื่อมโยง
ความสำาเร็จระดับโลก 

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำานวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “การดำาเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
ของไทยในปี 2557 ทีเส็บจะยังคงดำาเนินงานภายใต้แผนแม่บท 5 ปี อุตสาหกรรมการจัดประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ (2555-2559) โดยดำาเนินการตามกลยุทธ์หลักองค์กร คือ การดึงงาน 
(WIN) การส่งเสริมการตลาด (PROMOTE) และการพัฒนาธุรกิจ (DEVELOP) โดยด้านการส่งเสริม 
การตลาด (PROMOTE) นั้น ทีเส็บพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
แนวทางพัฒนาแบรนด์ทีเส็บ (Growth Driver) ควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของ
ประเทศภายใต้แบรนด์ Thailand CONNECT : Your Global Business Events Connections 
หรือ ‘ประเทศไทยเช่ือมโยงธุรกิจระดับโลกเพื่อความสำาเร็จในการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า’ 
นอกจากนี้ ทีเส็บยังตั้งเป้าดึงดูดนักเดินทางไมซ์จำานวน 987,000 คน ภายในปี 2557 เพื่อสร้างเม็ด
เงินต่างประเทศกว่า 96,900 ล้านบาท ภายใต้ Thailand CONNECT ทีเส็บจะยึด 5 บทบาทหลัก 
ได้แก่ 1) Strategic Business Partner 2) Thought Leader 3) Solution Provider 4) Business 
Connector 5) Capabilities Developer เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจไมซ์” 

Thailand CONNECT จะเป็นการชู 3 เสาหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่เป็นปัจจัยสำาคัญใน
การสร้างความเข้มแข็ง และเป็นจุดขายของประเทศไทยสำาหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลก 
ประกอบไปด้วย

1. จุดหมายปลายทางที่หลากหลาย (Destination) นำาเสนอที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์ของเอเชีย ความพร้อมของสิ่งอำานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคระดับมาตรฐาน  
สนามบินนานาชาติท่ัวประเทศจำานวน 6 แห่ง ที่พร้อมเชื่อมต่อ 190 จุดหมายปลายทางทั่วทุก 
มุมโลก ด้วยเที่ยวบินกว่า 500 เที่ยวบินต่อวัน พร้อมกันน้ียังมีศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า
ทั้งหมด 9 แห่ง มีขนาดพื้นที่รวม 222,984 ตารางเมตร สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังมีไมซ์ซิตี้ 
จำานวน 5 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และขอนแก่น พร้อมเพิ่มทางเลือกในการ
จัดกิจกรรมไมซ์หลากหลายรูปแบบ 

2. ศูนย์กลางการดำาเนินธุรกิจ (Business) ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มภูมิภาค
เอเชีย และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน และเมื่อเข้าสู่การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ที่จะเกิดการถ่ายเทสินค้า บริการ ฝีมือแรงงาน 
และการค้าการลงทุนระหว่างกัน ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยประชากรของ
ภูมิภาคกว่า 600 ล้านคน ทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมฐานะของประเทศไทยให้เป็นประตูสู่อาเซียน และ 
ประเทศไทยยงัเปน็ฐานการผลติและสง่ออกทีส่ำาคญัในอตุสาหกรรมหลกั     อาทิ     อตุสาหกรรมยานยนต ์
และชิ้นส่วนประกอบ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และไอที เป็นต้น 

3. บุคลากรและบริการที่ได้มาตรฐาน (People) ประเทศไทยมีความพร้อมด้านอัธยาศัยและการ 
ให้บริการของบุคลากร รวมทั้งมาตรฐานท่ีส่งเสริมการจัดงานไมซ์ระดับโลก อาทิ มาตรฐานด้าน 
การจัดการพลังงาน มาตรฐานความปลอดภัยสำาหรับสถานที่จัดงานไมซ์ และมาตรฐานการบริหาร
จัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน 

สำาหรับแคมเปญสื่อสารโฆษณาภายใต้แบรนด์ Thailand CONNECT ในปี 2557 เป็นการนำาเสนอ
ในรูปแบบลายเซ็นต์โดยนำามาพัฒนาเป็นภาพประกอบการถ่ายทอดเนื้อหาสื่อสารอุตสาหกรรมไมซ์
ไทย ซ่ึงสะท้อนความหมายของการตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ และการเช่ือมโยงสู่ความสำาเร็จ 
นอกจากนี้ ทีเส็บยังได้จัดเตรียมแพ็คเกจส่งเสริมการตลาดสำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (Thailand 
CONNECT Exclusive) ดังต่อไปนี้ 

The MICE industry has long been an essential economic mechanism of the country 
both at the macro level and micro level and is an important cog that helps expand 
the growth of tourism industry of Thailand, representing 8.95 percent of the 
country’s tourism industry as a whole and generating the national GDP by 0.6%. 
The MICE industry also helps strengthen the local economy and increase the local 
trade opportunities, encouraging the continual development of infrastructure in 
each community. 

To further strengthen the country’s MICE industry to sustainable 
growth, the Thailand Convention and Exhibition Bureau 

(Public Organisation) or TCEB has elevated 
the image of 

1. Diversity of Destinations. Thailand’s strategic location at the heart of Asia, 
together with convenient facilities and infrastructure, offer visitors an unrivalled 
choice of destinations. Thailand’s six international airports across the country 
connect to 190 destinations worldwide with over 500 flights per day. With nine 
purpose-built international conference and exhibition venues, the combined total 
exhibition space of 222,984 square meters is the highest in the region. Thailand’s 
five officially-designated ‘MICE Cities’ (Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai and 
Khon Kaen) offer unbeatable diversity of choice or MICE events of any type and 
scale. 

2. Unrivalled Business Opportunities. With fast and convenient connections to all 
other countries in the region, ASEAN’s second largest economy is poised to play 
a leading role in the forthcoming unified regional market of the ASEAN Economic 
Community, or AEC in 2015. Economic integration will remove trade barriers and 
bring free transfer of goods, services, skilled labor, trade and investment among 
ASEAN members and its population of almost 600 million. Thailand is itself a major 
production and export base for key industries such as automotive and industrial 
components, computers and IT, energy, rubber and plastics. 

3. High Quality Professionals. In addition to its legendary hospitality and quality of 
service, Thailand’s MICE industry has led the world in introducing global standards 
such as Energy Management (ISO 50001), Food Safety Management System (ISO 
22000), MICE Security Management System (TISI 22300), and most recently, the 
new  Event Sustainability Management System (ISO 20121). 

Together with the Thailand CONNECT campaign, the bureau also launches the 
latest advertising campaign for 2014, reflecting the philosophy of promoting 
business cooperation, both within Thailand and across the Asian region and 
successful business agreement. The campaign incorporates a number of exciting 
market promotion packages to support MICE business success under the ‘Thailand 
CONNECT Exclusive’ scheme.

1) CONNECT Destinations: TCEB offers financial support of THB 200,000 for 
events with more than 200 participants for meetings and incentive travel groups. 
Participants must stay at least 5 nights in Thailand, including an overnight stay in 
at least one other province apart from the main meeting location.

2) CONNECT People: For international conferences, TCEB offers unique promotional 
support for events from ASEAN+6 countries including Brunei, Cambodia, Indonesia, 
Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Vietnam, Korea, Japan, New 
Zealand, Australia, India, Taiwan and China (including Hong Kong and Macau).

3) CONNECT Business: For international exhibitions, TCEB offers special support 
for business matching activities for trade visitor groups of 15 or more delegates 
from ASEAN+6 and BIMSTEC countries, who travel to attend TCEB-supported 
international events in Thailand. To qualify for special support of USD 150 per 
person, the groups must stay a minimum of 3 days/2nights, with at least 45 
business matching appointments. Each participant will need at least three business 
matchmaking appointments; for groups with less than 45 appointments in total, the 
level of support will be USD 100 per person.

 “In 2014, TCEB forecasts growth of 5 percent in MICE travelers, to a total of 
987,000 visitors by year-end, with revenues up 10 percent to THB 96.9 billion. 
TCEB is confident that the debut of the “Thailand CONNECT” and other promotional 
marketing campaign will help propel Thailand’s MICE industry to continue to grow 
even more steadily,” concluded Mr Nopparat. 

ทีเส็บ เปิดแบรนด์ ‘Thailand CONNECT’
ชูไทยศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงธุรกิจสู่ความสำาเร็จระดับโลก 

 

1) CONNECT Destinations สำาหรับกลุ่มการประชุมและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล จะให้
เงินสนับสนุนจำานวน 200,000 บาท สำาหรับลูกค้าองค์กรท่ีมีจำานวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย  
200 คน และพำานักในประเทศไทยอย่างน้อย 5 คืน และมีการค้างคืนในจังหวัดอื่นๆ อีก 1 จังหวัด
เพิ่มเติมจากจังหวัดที่จัดงาน

2) CONNECT People สำาหรับกลุ่มการประชุมนานาชาติท่ีพร้อมมอบการสนับสนุนพิเศษ
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 ได้แก่ ประเทศ
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเก๊า

DESTINATION
Dynamic Abundance 
of Asia’s Linkage

BUSINESS
Opportunities Abound

PEOPLE
Service in Sense of
Superior

DESTINATION
Dynamic Abundance 
of Asia’s Linkage

BUSINESS
Opportunities Abound

PEOPLE
Service in Sense of
Superior

TCEB unveils ‘Thailand CONNECT’ to push Thailand 
to become a centre of business linkage for the global success

3) CONNECT Business สำาหรับกลุ่มการแสดงสินค้านานาชาติที่พร้อมมอบการสนับสนุน
พิเศษสำาหรับกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจโดยเฉพาะโปรโมชั่นนี้ครอบคลุมคณะนักธุรกิจ 
(Trade Visitor) จำานวน 15 คนขึ้นไปจากประเทศกลุ่มอาเซียน +6 และ BIMTEC ที่เดิน
ทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยท่ีสนับสนุนโดยทีเส็บ และจะต้อง
พำานักในประเทศไทยขั้นต่ำา 3 วัน 2 คืนขึ้นไป โดยคณะนักธุรกิจที่มีกิจกรรมจับคู่ทาง
ธุรกิจ 45 นัดหมายข้ึนไปจะได้รับการสนับสนุนพิเศษคนละ 150 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้  
คณะนักธุรกิจท่ีมีจำานวนเกินกว่า 15 คนข้ึนไป แต่ละคนจะต้องมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจละ 3 นัดหมาย  
จึงจะได้การสนับสนุนพิเศษคนละ 150 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนคณะที่ต่ำากว่า 45 นัดหมายจะได้รับการ
สนับสนุน 100 ดอลลาร์สหรัฐ

“ในปี 2557 นี้ ทีเส็บคาดว่าประเทศไทยจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจำานวน 
987,000 คน ด้านรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นจำานวน 96,900 ล้านบาท และทีเส็บมั่นใจการ
เปิดตัวแบรนด์ Thailand CONNECT และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ นั้นจะช่วยขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถเดินหน้าเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง” นายนพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

Thailand 
and reshaped 

the MICE industry to 
become a business linkage 

in order to continue further 
global success, under the brand 

of “Thailand CONNECT”, by offering 
three key pillars as the backbone 

of success in the MICE business. The 
three pillars include Destination (various 

destinations), Business (centre for business) and 
People (personnel and services with standards) 
which can be considered as another core pillar of 
Thailand. All three pillars will be major factors 

in driving the Thai MICE business 
and lifting the MICE industry 

standards to become 
a business linkage for 

global success. 

Mr Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s President, disclosed that “For 2014, TCEB’s 
promotion of Thailand’s MICE sector will continue under the 5-year Master Plan 
(2012-2016), with its three fundamental strategies – WIN, PROMOTE and DEVELOP. 
TCEB will promote development and global visibility of the Thailand brand through 
its new campaign: ‘Thailand CONNECT: Your Global Business Events Connection’, 
in line with TCEB’s Growth Driver brand development. Furthermore, in 2014, 
Thailand expects to attract 987,000 MICE travelers from overseas, with revenues 
reaching THB 96.9 billion  (USD 3.2 billion). Under Thailand Connect, TCEB will 
play 5 main roles: 1) Strategic Business Partner 2) Thought Leader 3) Solution 
Provider 4) Business Connector and 5) Capabilities Developer to create MICE 
business sustainability.”

The Thailand CONNECT campaign focuses on three strengths:
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“Meetings Industry Day 2013” ดึง
ผู้ประกอบการไมซ์ร่วมสัมมนาทิศทาง
อุตสาหกรรมการประชุม ณ เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี

เปิดตัวจุดจอดจักรยาน ศูนย์ฯ สิริกิต์ิ 
สร้างทางเลือกใหม่ของการจัดงานไมซ์
อย่างย่ังยืน 

“Bicycle parking” project at QSNCC, 
a new alternative way for organising 
sustainable MICE event

TCEB in collaboration with the Queen 
Sirikit National Convention Centre (QSNCC) 
has initiated the the “QSNCC’s Bicycle 
Parking Initiative” to promote the image 
of MICE entrepreneur in order to increase 
competitiveness with other countries and to 
encourage the concept of “Sustainability”, as 
a new selling point for organising the MICE 
event in Thailand and facilitating travellers’ 
convenience in terms of parking space in order 
to urge public awareness on using a bicycle 
for travelling and exercising and organising 
the environmentally friendly business events. 
The project was inaugurated by Mrs. Nichapa 
Yoswee, Director of TCEB’s MICE Capabilities 
Department and Mr.Sakchai Patarapreechakul, 
Vice President of N.C.C Management & 
Development Co.,Ltd as well as executives of 
QSNCC at QSNCC.

IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2013, 
aiming to expand a network of 
Thailand’s MICE industry in the global 
markets

H.E. Mr.Yukol Limlamthong, Deputy Prime 
Minister and Minister of Agriculture and 
Cooperatives chaired the opening ceremony 
of the IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2013 
held under cooperation between TCEB in 
cooperation with TTG Asia Media Co., Ltd. 
The event is one of the most ultimate MICE 
events and trade shows for the meetings and 
inventive travels in the Asia-Pacific region. The 
event is organised to be a stage for the global 
business event where MICE entrepreneurs from 
around the world have the opportunity to have 
business matching, exchange cultures, create a 
cooperation among MICE buyers and sellers. 
The event was held on 1 October 2013 at the 
Athenee Crystal Hall, Plaza Athenee Bangkok. 

“Meetings Industry Day 2013”, Pooling 
MICE Entrepreneurs to join the industry 
seminar in Pattaya, Chonburi

TCEB held the annual entrepreneurs’ meeting 
or “Meetings Industry Day 2013” in Pattaya. 
The event was chaired by Mr. Nopparat 
Maythaveekulchai, president of TCEB. The 
event aims to build the motivation of network 
creation and connect business relationship in 
MICE industry.

Over 200 representatives from public and private 
organisations including MICE entrepreneurs 
joined in the prestigious symposium in Pattaya, 
Chonburi, during 22-23 August 2013, at PEACH 
Conference Center. At the event, TCEB also 
revealed strategic plan on the complete 
advancement of meetings industry and map 
out the direction of Thai meetings industry 
and presented figures on the Thailand’s MICE 
industry to share their insights and knowledge 
under the concept “Remix the MIC The Winning 
Formula”. 

TCEB Synergises with Royal Initiative 
Development Foundation and Leading 
Airlines to launch “DOMESTIC MICE: A 
Royal Trail Inspiration” Campaign

TCEB in conjunction with Royal Initiative Discovery 
(Pid Thong Lung Phra) Foundation (R.I.D) and 5 
leading airlines, namely Thai Airways International 
and THAI Smile, Bangkok Airways, AirAsia, 
and Nok Air launched a new campaign, titled 
“Domestic MICE: A Royal Trail Inspiration”. The 
campaign offers public and private organisations 
endless opportunities to discover several novel 
ways of team building in 14 Royally-initiated 
projects in 5 provinces of Thailand – Chiang Mai, 
Chiang Rai, Nan, Sakon Nakhon and Krabi which 
have potential and readiness to organise the MICE 
activities in various forms. Those provinces also 
surround the important MICE cities nationwide. 
The campaign runs from September 2013 to March 
2014, and interested organisations may partake 
of the exclusive privileges and attractive discount 
being offered by participating airlines and receive 
full support from TCEB for organising the MICE 
activities in the project areas.

ASEAN CORNER

ASEAN We Stand เสริมความแข็งแกร่งอาเซียน  
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าระดับภูมิภาค

เปิดตัวโครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมือง
ไทย... อ่ิมใจ ตามรอยพระราชดำาริ”

“Today, MICE industry has become a national agenda for the 
government as it is a mechanism to drive the economy and we 
will focus on the “Win, Promote and Develop” to accelerate the 
Thailand’s MICE industry,” – Ms Jaruwan.
This MICE Journal has featured the vision and future cooperation 
between the Thailand’s MICE industry and other ASEAN 
countries. Those views and vision on such issue are reflected by 
the experts in the MICE industry and exhibition industry from 
many countries in ASEAN region at the stage, entitled “ASEAN 
Corner”, organised by the Thailand Convention & Exhibition 
Bureau (TCEB) in preparation for the upcoming establishment of 
the ASEAN Economic Community (AEC).
The event is held to be a stage to share experiences and to be 
a linkage to create a collaborative network to drive the MICE 
industry at the regional level in order to position Thailand as 
the centre of ASEAN’s exhibition industry. This is to bring the 
representatives of state agencies and private agencies from 
international countries so as to exchange various views on 
the guidelines for MICE cooperation in the ASEAN Economic 
Community and the Greater Mekong Sub-region (GMS).
The highlight of the event is the gathering of the exhibition-
related government agencies and private agencies from nine 
ASEAN countries including Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia and Thailand. 
The activity comprises 3 important issues. They include 1) GMS 
Panel Discussion: a stage to exchange views and cooperation 
between countries in the Greater Mekong Sub-Region (GMS) 
to welcome the AEC. 2) AEC Networking Reception: Building a 
network of cooperation among ASEAN member countries through 
the presentation of an overview of the exhibition industry in 
ASEAN and the creation of collaborative networks of authorized 
persons for making the decision. 3) TCEB’s Exhibition Dinner 
Forum: presenting the overview and directions in promoting the 
TCEB’s exhibition industry to increase competitiveness in the 
international arena. 
 “TCEB has recognised the importance of building networks of 
cooperation with partners both domestically and internationally. 
TCEB joins forces with Thailand Incentive & Convention 

ASEAN We Stand to strengthen and drive the exhibition industry at the regional level

“ปัจจุบัน อุตสาหกรรมไมซ์ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความ
สำาคัญเป็นอันดับต้นๆ ในฐานะกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เราจะ 
มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์หลัก คือ “Win (กลยุทธ์การดึงงาน), Promote (กลยุทธ์ 
ส่งเสริม) และ Develop (กลยุทธ์พัฒนา) เพ่ือช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
ไมซ์ไทย” คุณจารุวรรณ กล่าว

MICE Journal ฉบับนี้ได้นำาเสนอถึงวิสัยทัศน์และแนวทางในอนาคตสำาหรับ
ความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยกับชาติอื่นๆ ในอาเซียน 
โดยมุมมองและวิสัยทัศน์เรื่องดังกล่าวนั้น ถูกนำาเสนอผ่านผู้แทนที่คร่ำาหวอด
ในอุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าจากนานาประเทศใน 
ภูมิภาคอาเซียน ผ่านเวที “ASEAN We Stand” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำานักงาน 
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เพื่อ
เตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี 

งาน ASEAN We Stand จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแบ่งปันประสบการณ์และเป็น
จุดเช่ือมโยงในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
ระดับภูมิภาค เพื่อวางจุดยืนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าแห่งอาเซียน โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนจากนานาประเทศเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปล่ียนมุมมอง แนวทาง
ความร่วมมือด้านไมซ์ของกลุ่มอาเซียนและอนุภาคลุ่มน้ำาโขง 

สำาหรับไฮไลท์ของงาน คือ การรวมตัวกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าแห่งอาเซียน รวม 9 ประเทศ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา 
และประเทศไทย โดยมีการแบ่งกิจกรรมเป็น 3 เร่ืองสำาคัญ 1) กิจกรรม 
GMS Panel Discussion เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำาโขงเพื่อรองรับ AEC 2) กิจกรรม 
AEC Networking Reception สร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ผ่านการนำาเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน และสร้างเครือข่ายระดับผู้มีอำานาจในการตัดสินใจ และ 3)  
กิจกรรม TCEB’s Exhibition Dinner Forum เปิดแผนภาพรวมและ 
ทิศทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของทีเส็บ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีนานาชาติ 

“ทีเส็บเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทั้ง
ในและต่างประเทศ จึงร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 
หรือ ทิก้า สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) การบินไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดงาน ASEAN We Stand ขึ้น โดยโครงการ ASEAN We Stand  
เป็นการต่อยอดความสำาเร็จของโครงการพันธมิตรไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN 

ทีเส็บ ร่วมกับ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ นำาร่อง
พัฒนา “โครงการจุดจอดจักรยานของศูนย์ฯ สิริกิต์ิ”  เพ่ือ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการไมซ์ ตามแนวทาง
การจัดประชุมอย่างย่ังยืน เสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ พร้อมผลักดันแนวคิดเร่ือง 
Sustainability สร้างจุดขายใหม่สำาหรับการจัดงานไมซ์ใน 
ประเทศไทย รวมท้ังอำานวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง 
ในเร่ืองการหาจุดจอดรถจักรยาน ปลุกกระแสความนิยม 
ในการใช้จักรยานเพ่ือการสัญจร การออกกำาลังกาย 
และการจัดงานเชิงธุรกิจท่ีให้ความสำาคัญกับส่ิงแวดล้อม  
โดยได้รับเกียรติจาก นางนิชาภา ยศวีร์  ผู้อำานวยการ  
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ และ
นายศักด์ิชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด  
ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ร่วมเปิดตัวจุดจอด
จักรยานท่ีได้มาตรฐาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน  IT&CMA and CTW Asia-
Pacific 2013 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีเส็บและ 
บริษัท ทีทีจีเอเชียมีเดีย จำากัด นับเป็นสุดยอดงาน 
เทรดโชว์ด้านการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัลแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพ่ือเป็นเวทีให้ 
ผู้ประกอบการไมซ์ทั่วโลกได้พบปะและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมรวมถึงสร้างเครือข่ายในหมู่ผู้ประกอบการไมซ์
จากทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและ 
ผู้ขายจากอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2556 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอททินี

ทีเส็บ จัดงานประชุมผู้ประกอบการธุรกิจการประชุมประจำา
ปี หรือ “Meetings Industry Day 2013” ท่ีเมืองพัทยา 
โดยมีคุณนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำานวยการทีเส็บ เป็น
ประธานเปิดงาน งานจัดข้ึนภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการสร้างเครือข่าย และเช่ือมสัมพันธ์ทางธุรกิจใน 
อุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีตัวแทนจากองค์กรจากภาครัฐและ
เอกชนรวมแล้วกว่า 200 รายเข้าร่วมงานในเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี 22-23 สิงหาคม 2556 ภายใน
งาน ทีเส็บยังได้เผยแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมการประชุมอย่างเต็มระบบ พร้อมกำาหนด
ทิศทางของอุตสาหกรรมการประชุมไทย รวมถึงระดมผู้มี
ความรู้ความสามารถด้านอุตสาหกรรมการประชุมระดับ
แนวหน้าถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด 
“Remix the MIC The Winning Formula”

MICE Collaboration) ซ่ึงเป็นโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ 
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย โดยทีเส็บมุ่งเน้นการ 
ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคกับหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์
ของไทยและของภูมิภาคอาเซียน เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอาเซียน 
สู่การเป็นผู้นำาระดับโลก” นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำานวยการฝ่ายการ
แสดงสินค้านานาชาติ ทีเส็บ เผย 

นายดาเนียล โฮ (Mr Daniel Hoe) รองประธานบริษัท SACEOS ของ
สิงคโปร์ เผยว่า “การมาของสิงคโปร์ในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศไทยให้แน้นแฟ้นยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์ด้านการ
ศึกษากับประเทศไทย และผมเชื่อว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ จะนำามาซึ่งความ
ร่วมมือและการประสานงานที่งดงาม”

ด้าน ประธาน The Chamber of Commerce of the Philippines Islands 
นายโจเซ่ หลุยส์ ยูโล่ (Mr Jose Luis Yulo) กล่าวว่า “ประเทศไทยจะเป็นผู้ 
พลิกโฉมธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า โดยฟิลิปปินส์พร้อมที่จะเข้ามาร่วม 
จัดงานแสดงสินค้าที่ประเทศไทยในอนาคค พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้าน
การส่งเสริมทางการตลาดในธุรกิจดังกล่าวร่วมกับประเทศไทย โดยเฉพาะ
การร่วมมือจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหาร โดยที่ผ่านมารัฐบาลฟิลิปปินส์มี
การจัดงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น WOFEX, IFXX เป็นต้น”

ด้าน นาย Myo Thet ในฐานะรองประธานของ The Republic of the 
Union of Myanmar Federation and Chamber of Commerce and 
Industry กล่าวว่า “พม่าเป็นประเทศท่ีกำาลังพัฒนา และเป็นประเทศท่ีน่า
เข้ามาลงทุนทั้งในเรื่องระบบสาธารณูปโภค และเทคโนโลยี และเป็นประเทศ
ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ ก๊าซธรรมชาติ น้ำามัน และ
สินค้าเกษตร นอกจากนี้ พม่ายังเป็นจุดเชื่อมต่อของประเทศในลุ่มแม่น้ำาโขง
ทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศนี้ยังมีศักยภาพในการจัดงานใหญ่ๆ ได้ใน
อนาคต เช่น งาน 2013 ASEAN SEA Games และ 2014 Chair of ASEAN 
และมีนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งหมด 18 โซน”

สำาหรับทิศทางการดำาเนินงานสำาหรับตลาดงานแสดงสินค้าในปี พ.ศ. 
2557 ทีเส็บยังเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์องค์กร ท้ัง Win, Promote และ 
Develop ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ Win: ทีเส็บจะมุ่งเน้นการดึงงานระดับ Mega 
Event เข้ามาจัดในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น และให้ความสำาคัญกับการ
จัดงานในอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำามันและก๊าซ
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมโปรโมชั่นส่งเสริมการ

ตลาดโดยเน้นแนวคิด ASEAN Centric เน้นการสนับสนุนตลาดอาเซียนเป็น
ตลาดหลัก

การดำาเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Promote: เน้นการเป็นศูนย์กลางของข้อมูล
ด้านงานแสดงสินค้านานาชาติ พัฒนา Content Marketing ควบคู่ไปกับ
การสื่อสารแบบดิจิทัล โดยทีเส็บจะเป็นผู้รวบรวม พัฒนาเน้ือหาที่ได้รับจาก
ภาคเอกชนและแหล่งข้อมูลสำาคัญ ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางของ
การดำาเนินงานด้าน อุตสาหกรรมการแสดงสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้
ข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการดำาเนินธุรกิจ

ภายใต้กลยุทธ์ Develop: จะเร่งทำาหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ พร้อมผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไมซ์ใน 
ภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม 
ไมซ์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระบบ

ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีจำานวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากอุตสาหกรรม
การแสดงสินค้านานาชาติ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 จำานวน 152,820 คน 
เติบโตขึ้น 15.68% ทำารายได้ 11,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.68% คาดว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมาย 172,660 คน สร้างรายได้ 14,100 ล้านบาท เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2556

ด้านเป้าหมายของอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2557 ทีเส็บตั้งเป้าการเติบโตด้าน
จำานวนผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ร้อยละ 5 และการเติบโตด้านรายได้ร้อยละ 10 
โดยคิดเป็นจำานวนผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ 987,000 คน สร้างรายได้ 96,900 ล้าน
บาท ด้านอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านั้นตั้งเป้าผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ในปี พ.ศ.
2557 คิดเป็นจำานวน 181,200 คน สร้างรายได้จำานวน 15,400 ล้านบาท 

“ท้ังน้ี เม่ือการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 น้ัน 
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าภายในปี พ.ศ. 2558 ประมาณการว่าจะเติบโต
ถึงร้อยละ 30 โดยคาดว่าจะมีนักธุรกิจเดินทางเข้ามาร่วมงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยประมาณ 545,000 คน และสร้างรายได้ประมาณ 46,500 ล้านบาท

“ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำาคัญ
เป็นอันดับต้นๆ ในฐานะกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทีเส็บมุ่งหวัง
ว่าอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะงานแสดงสินค้าจะเข้ามามีบทบาทมากข้ึนใน
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นภาคส่วนสำาคัญในการส่งเสริม
การเติบโตและสร้างโอกาสทางการตลาดด้วยขนาดของประชากรในอาเซียน
ที่มีจำานวนรวมมากกว่า 600 ล้านคนเพ่ือรับการเปิดฉากของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

Association (TICA), Thai Exhibition Association (TEA), THAI 
Airways and related agencies to organise the ASEAN We Stand 
to continue the success of the ASEAN MICE Collaboration project 
initiated to welcome the upcoming emergence of the ASEAN 
Economic Community of Thailand. The ASEAN We Stand is 
an importance stage in building the network and exchanging 
cooperation and information among ASEAN member countries 
to support for the upcoming ASEAN Economic Community by 
the year 2015,” Ms Jaruwan Suwannasat, Director of Thailand 
Convention & Exhibition Bureau (TCEB), revealed.
Mr Daniel Hoe, Vice President of SACEOS, revealed that 
“Relationship is what I am here to sell. Singapore is looking to 
tighten cooperation with Thailand, particularly in the aspect of 
education. I believed that such movement will be considered as 
the beauty of symphysis and collaboration.”  
President of the Chamber of Commerce of the Philippines 
Islands, Mr Jose Luis Yulo, said that “Thailand will be a game 
changer in exhibition business. Philippines has awaited to join 
forces with Thailand to hold the prestigious exhibitions in the 
future and to support exhibition market with Thailand especially 
in food fair. For years, the Philippines Government has annually 
organised world food exhibitions including World Food Expo 
(WOFEX), IFXX and so on.”
Mr Myo Thet, Vice President of The Republic of the Union of 
Myanmar Federation and Chamber of Commerce and Industry 
said that “Myanmar is now one of the developing countries. 
Everyone should come to invest in Myanmar, especially in 
infrastructures and technologies. Further, Myanmar has richness 
in national resources such as mineral resources, natural gas, 
oil and agricultural products. Also, Myanmar is strategically 
situation in the GMS zones where every ASEAN country can be 
linked to. This county also has great potential in organising the 
world-class exhibitions including 2013 ASEAN SEA Games and 
2014 Chair of ASEAN and has 18 industrial zones in the whole 
country.”
For the operational plan in 2014, TCEB still continues to move 
forward by focusing on its Win, Promote and Develop strategy. 
Under the Win strategy, TCEB will focus on attracting the Mega 

Event to be held more in Thailand and will prioritize on the 
importance of organising the event in the outstanding industries 
in Thailand. Those include oil and natural gas industry, food 
and agricultural industry, tourism industry and automobile 
industry. Furthermore, TCEB is also prepared to launch marketing 
promotions by sticking with the concept of ASEAN Centric which 
focuses on supporting the ASEAN markets.
Under the Promote strategy, TCEB will focus on being the 
information centre of an international exhibition along with 
prioritizing on the development of Content Marketing along 
with the digital communications. TCEB will gather and develop 
contents received from private sector and important sources 
as well as will conduct a trend analysis and directions of trade 
show and exhibition industry so that customers can use such 
useful information to promote and develop the trade show and 
business. 
Under the Develop strategy: TCEB will act as a linkage 
connecting government agencies to each other and to drive 
the movement of MICE industry in the ASEAN region. However, 
this must be done in parallel with the development of human 
potential in the MICE industry for the sustainable development 
in the whole system. 
For the goal of the MICE industry in the year 2014, TCEB sets the 
target growth of MICE travelers by 5% with the revenue growth 
of 10%, accounting for 987,000 MICE travelers and the total 
revenues worth around 96,900 million baht. For the trade show 
industry, TCEB sets to reach the 2014 target of a total of 181,200 
MICE travelers with the total revenues of 15,400 million baht.
 “Upon the entering of the ASEAN Economic Community in 2015, 
the trade show industry in the year 2015 is expected to grow by 
30%. It is expected that there will be approximately 545,000 
MICE travelers visiting the exhibition and trade show in Thailand 
with a circulation of revenues of around 46,500 baht.”
Today, MICE industry has become a national agenda for the 
government as it is a mechanism to drive the economy and 
played an important part in promoting the growth and building 
the market opportunities with a total population of more than 
600 million people once the AEC opens its door. 

ทีเส็บ ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 
พระราชดำาริ และ 5 สายการบินช้ันนำา จัดทำา 14 ตัวอย่าง
เส้นทางจัดประชุม พร้อมนำาเสนอโปรโมช่ันพิเศษเพ่ือ 
ส่งเสริมการประชุมท่ัวไทยผนวกการเรียนรู้จากพ้ืนท่ี
โครงการพระราชดำาริภายใต้ช่ือโครงการ “ลัดฟ้าประชุม
เมืองไทย... อ่ิมใจ ตามรอยพระราชดำาริ” ระหว่างเดือน
กันยายน 2556 – มีนาคม 2557 โดยจะเปิดโอกาสให้
องค์กรท่ีเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมประชุม
ภายในประเทศตามเส้นทางพระราชดำาริใน 5 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน สกลนคร และกระบ่ี ซ่ึง
จุดหมายปลายทางท้ังหมดน้ีล้วนเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพ 
ความพร้อมสามารถรองรับกิจกรรมไมซ์ได้หลากหลาย 
รูปแบบ อีกท้ังยังเป็นจังหวัดท่ีอยู่รายรอบไมซ์ซิต้ีสำาคัญ 
ท่ัวประเทศ ลูกค้ากลุ่มองค์กรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับโปรโมช่ันบัตรโดยสารเคร่ืองบินราคาพิเศษจากสาย 
การบินท่ีเข้าร่วมโครงการฯ รวมท้ังสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ไมซ์ขององค์กร หรือหน่วยงาน ในพ้ืนท่ีโครงการฯ
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