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MICEUPDATE

รูจัก
หากพูดถึงอุตสาหกรรมไมซ หลายๆ คนคงจะเกิดขอสงสัย และ
มีคำถามเกิดขึ้นมากมายวาอุตสาหกรรมที่กลาวถึงนี้คืออะไร มี
บริบทการทำงานที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และมีประโยชนตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยางไร  แตถาหากเปลี่ยนคำเรียกเปน
“อุตสาหกรรมการประชุมและการแสดงสินคา” ก็คงจะพอใหหลายๆ
คนเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แตก็ยังสงสัยใครรูวาจะเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจำวันของปุถุชนคนธรรมดาอยางเราๆ ไดอยางไร
ในความเปนจริง “อุตสาหกรรมไมซ” อยูใกลชิดกับเราชนิดเสนผม
บังภูเขา เรียกไดวาอยูกับเราตั้งแตวันจันทรตนสัปดาห ไปจนถึง
วันหยุดสุดสัปดาหเลยทีเดียว อุตสาหกรรมไมซ มาจากกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้

• Meetings การประชุมองคกร  โดยหนุมสาววัยทำงานทุกคน
ก็คงจะตองเคยเขารวมการประชุมองคกร ประชุมประจำปของบริษัท
การประชุมผูถือหุน เปนตน
• Incentives การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล โดยสวนใหญจะ
เปนการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อใหรางวัลแกพนักงานที่สามารถ
ทำงานไดบรรลุเปาหมายขององคกร เชน ตัวแทนขายของบริษัท
ประกันที่สามารถทำยอดขายไดบรรลุเปาหมายก็จะไดรางวัลเปน
ทริปเดินทาง  
• Conventions การประชุมนานาชาติ โดยสวนใหญจะ
เปนการประชุมเชิงวิชาการ หรือการประชุมของสมาคมวิชาชีพ
ตางๆ เชนการประชุมเรื่องโรคหัวใจ การประชุมและสัมมนาเรื่อง
สภาวะโลกรอน เหลานี้เปนตน



• Exhibitions คือการแสดงสินคา สำหรับในอุตสาหกรรม
นี้ถือวาใกลชิดกับชีวิตของเราๆ มากที่สุด เพราะจะเปนธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดงานแฟรตางๆ อาทิเชน งาน Moto Expo งาน
สัปดาหหนังสือแหงชาติ หรือแมกระทั่งงานแสดงของขวัญและของ
แตงบาน เปนตน
เห็นไหมวา...อุตสาหกรรมไมซอยูไมไกลกับชีวิตประจำวันของ
เราเอาเสียเลยและถาพูดถึงในเชิงเศรษฐกิจ..ทราบหรือไมวา
อุตสาหกรรมไมซเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สรางรายไดเขาสูประเทศ
ไทยไดเปนจำนวนมหาศาลตอป ตกราวๆ ปละกวา 60,000 ลาน
บาทเลยทีเดียว ถือเปนการเพิ่มมูลคาตอยอดใหอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยมีนักเดินทางใหเขามายังประเทศไดตลอด
ทั้งป โดยไมมีโลวซีซั่น
ไมเพียงเทานั้น...อุตสาหกรรมไมซ ยังเอื้อประโยชนใหกับธุรกิจ
หลากหลายประเภทใหเติบโตไปพรอมๆ กัน ตั้งแตภาคธุรกิจโรงแรม
สายการบิน รานอาหาร รถโดยสารประจำทางรานขายของที่ระลึก
บริษัทนำเที่ยว อีเวนทออรแกไนเซอร ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ
หรือแมกระทั่งวงการลามแปลภาษา...เรียกไดวาสรางประโยชน
ขยายวงกวางใหกับเศรษฐกิจของประเทศไทยไดมาก
หลายๆ ประเทศในฝงยุโรป และอเมริกาตางก็จับเอาอุตสาหกรรม
ไมซเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ชวยพลิกฟนเศรษฐกิจของตน และ
ประสบความสำเร็จมาแลว อยางประเทศเยอรมันที่ปจจุบันกลาย
เปนประเทศหัวหอกและเปนตลาดหลักที่สำคัญของอุตสาหกรรมงาน
แสดงสินคาของโลก หรือแมกระทั่งเมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
ที่ถือไดวาเปนศูนยกลางของการจัดประชุมนานาชาติของโลก
สำหรับประเทศไทย..รัฐบาลไดใหการสนับสนุนและสงเสริม
อุตสาหกรรมไมซมาตอเนื่องกวา 10 ปโดยจัดตั้ง “สำนักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)” หรือ “ทีเส็บ”
ขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแล สงเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมไมซของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะ
นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้....นับเปนความสำเร็จและเปนความ
ภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ที่เราสามารถผลักดันกรุงเทพมหานคร
สูการเปนเมืองศูนยกลางอีกแหงหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซ
ในระดับนานาชาติ เทียบเคียงกับเมืองชั้นนำตางๆ ในภูมิภาค
เอเชีย อยางเซี่ยงไฮ โซล โตเกียว ฮองกง ปกกิ่ง และสิงคโปร

Let’s get to know “MICE”
When mention is made of the MICE industry,
many people have several questions. Some ask
what the MICE industry is. How is it related to
business? How can it benefit the Thai economy?
How can the MICE industry be incorporated in our
daily lives?
The fact is that the MICE industry is invisibly
connected to our lives in many ways that often go
unnoticed. As the Thai proverbs says: “A strand of
hair before the eye obscures a whole mountain.”
In fact MICE lives with us from Monday to Sunday.
The MICE industry comprises many activities as
mentioned herewith:
l Meetings: As salary workers, we all know about
meetings as we’ve attended lots of company meetings,
annual meetings and shareholder meetings.
l Incentives:
Special offers and activities
companies offer their staff, especially salespeople
with outstanding performances who achieve the
company’s set targets who may have a chance to
take a trip abroad as a reward.
l Conventions: Including academic meetings.
Examples include meetings of heart disease
specialists and on global warming.
l Exhibitions: The MICE industry is incorporated in
all our lives - think Motor Expo, Thailand Book Fair,
Thailand Gifts & Premium Fair, and many more.
It goes without saying that the MICE industry has
become part of our lives. From an economic point
of view, it is one of Thailand’s major industries that

continuously generates over 60 billion baht into
the Thai economy every year. The industry also
potentially adds value to domestic tourism, as is
evident from steadily increasing number of travellers
throughout the year. In other words, there is no low
season for the MICE industry.
Furthermore, the MICE industry is a driving force,
boosting growth rates in various sectors – hotels,
airlines, food, public bus services, souvenir shops,
tour operators, event organisers, public relations,
advertising and translating/interpreting. The industry
contributes to Thailand’s annual economic growth
rate and takes the overall national economy to the
next level.
Countries in Europe and North America have
embraced the MICE industry to help revive their
national economies, resulting in significant growth in
various territories. For example, Germany has now
become a spearhead and a major MICE industry
market. Similarly Brussels has become a centre for
hosting international conferences and conventions.
The Thai government has continually supported
and promoted the MICE industry for over 10 years,
including establishing the Thailand Convention &
Exhibition Bureau (TCEB) to monitor, promote and
drive the industry.
The resulting marked success makes Thais proud
of their record of successfully positioning Bangkok
as a centre of the MICE industry at international
level, following other leading cities in the Asia region
including, Shanghai, Seoul, Tokyo, Hong Kong,
Beijing and Singapore.



SPECIALFEATURE

เปิดมุมมอง

“เชียงใหม่”

เมืองไมซ์แห่งล้านนา
เชียงใหมเปนเมืองศูนยกลางทางภาคเหนือที่สำคัญของประเทศไทย ที่สามารถเชื่อมตอไปยังประเทศ
เพื่อนบานที่มีศักยภาพ ถึงแมวาเชียงใหมจะเปนเมืองที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจเปนอยางสูง แตคน
สวนใหญจะรูจักเมืองเชียงใหมในฐานะแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม สงผลใหเศรษฐกิจของเมืองเชียง
ใหมขึ้นอยูกับฤดูทองเที่ยวเปนหลัก

การสงเสริมอุตสาหกรรมการประชุมและแสดงสินคา หรืออุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหม จะ
เปนกุญแจดอกสำคัญที่จะไขปญหาและชวยสงเสริมเศรษฐกิจในเมืองเชียงใหมใหมีการหมุนเวียนไดอยาง
คลองตัวตลอดทั้งป และเมืองเชียงใหมเองก็เปนเมืองที่มีศักยภาพสูงในการจัดงานไมซในทุกๆ ดาน
ไมวาจะเปนจำนวนโรงแรมและหองพักภายในจังหวัดรวมกวา 33,000 หอง มีสนามบินนานาชาติที่ใหญ
เปนอันดับ 3 ของประเทศไทยรองจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง โดยมีการบินภาย
ในประเทศสัปดาหละ 401เที่ยว และการบินระหวางประเทศสัปดาหละ 76เที่ยว มีเที่ยวบินขึ้นลงรวม 1
2,377เที่ยวบิน และรองรับผูโดยสารไดถึง 8ลานคนตอป

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหมอยูในระหวางการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ ซึ่งมีชื่อ
พระราชทานวา “ศูนยประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา” ซึ่งจะเปนศูนยประชุม
และแสดงสินคาเต็มรูปแบบแหงแรกของภาคเหนือ ที่สามารถรองรับการจัดงานและผูเขารวมงานไมซได
ครั้งละมากกวา 10,000คน ซึ่งจะมีสวนสำคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซของจังหวัด

ดวยความพรอมในทุกมิติของจังหวัดเชียงใหม
ประกอบกับความตองการที่จะสงเสริมและสราง
รายไดใหแกภาคธุรกิจและประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหมไดอยางสม่ำเสมอตลอด
ทั้งป รัฐบาลจึงไดประกาศใหป พ.ศ.25
56 เปน “ปแหงไมซจังหวัดเชียงใหม”
โดยสำนักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องคการมหาชน)
หรือ ทีเส็บ เปนหนวยงานหลักใน
การดำเนินงาน และลาสุดไดรวมมือ
กับหนวยงานในพื้นที่ 8หนวยงาน ไดแก
จังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม หอการคาจังหวัดเชียงใหม สมาคม
ธุรกิจทองเที่ยวเชียงใหม สำนักงานพาณิชยจังหวัดเชียง
ใหม สำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจำจังหวัด
เชียงใหม เชียงใหมเมืองสรางสรรค (ChiangMa
iCreativeCity –CMCC) และมหาวิทยาลัย
เชียงใหมในนามผูแทนมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
8 แหง เพื่อรวมกันวางกรอบแผนแมบท
การทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
เปนหนึ่งในศูนยกลางของอุตสาหกรรม
ไมซของประเทศและภูมิภาคอาเซียนใน
ระยะเวลา 5 ป โดยการวางแนวทาง
ในครั้งนี้จะเปนกรอบและตนแบบ
สำหรับการพัฒนาจังหวัดและ
เมืองที่มีศักยภาพอื่นๆ ของ
ประเทศไทยตอไป

เมืองเชียงใหมยังถือไดวาเปน
ศูนยกลางของการจัดประชุม
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
และการประชุมนานาชาติ
ในภาคเหนือ โดยมีจุดเดน


อันเปนเอกลักษณในรูปแบบของการจัดงานไมซเชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ หรือแมกระทั่งการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ โดยมีศักยภาพสูงในกลุมประเทศ GMS,BIMSTEC และในกลุมประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)


นอกจากนี้ในดานของการจัดงานแสดงสินคานานาชาติ การกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติจังหวัดเชียงใหมที่กำลังจะกอสรางแลวเสร็จ จะชวยยกระดับและเสริมศักยภาพในการจัดแสดง
สินคาและนิทรรศการของเมืองเชียงใหมโดยเฉพาะทางดานกลุมหัตถอุตสาหกรรม สิ่งทอ สมุนไพรและ
สปา สุขภาพ และอาหาร ที่ผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหมมีขีดความสามารถในการแขงขันคอนขางสูง
ในระดับนานาชาติ ซึ่งการจัดงานนิทรรศการที่ใหญที่สุดในเชียงใหมที่ผานมาที่เปนที่รูจักของชาวไทยและ
ชาวตางชาติเปนอยางดี ก็คือ งาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549(Royal Flor
aRatchapruek2006)โดยถือเปนการจัดงานนิทรรศการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ระดับ A
1ซึ่งเปนมาตรฐานมหกรรมขึ้นสูงสุด จากสำนักงานมหกรรมโลก (BureauInternationaldesExposition
s:BIE)โดยประเทศไทยนับเปนประเทศที่ 3ในทวีปเอเชียที่ไดรับรองการจัดงานมหกรรม ระดับโลกจาก B
IEตอจากประเทศจีน และญี่ปุน

ในเชิงเศรษฐกิจ ในป 2555 ที่ผานมาเมืองเชียงใหมมีการจัดงานไมซในจังหวัดทั้งสิ้นรวม 491 ครั้งโดยมี
นักเดินทางกลุมไมซในประเทศจำนวน 22,150 คน นักเดินทางกลุมไมซชาวตางชาติจำนวน 46,826 คน
ซึ่งสงผลใหเกิดรายไดหมุนเวียนในจังหวัดกวา 3,859ลานบาท 

ดวยการสรางรายไดจำนวนมหาศาลตอปสูเมืองเชียงใหม จึงสงผลใหในวันนี้ ทุกภาคสวนในจังหวัดเชียง
ใหม ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคสังคม และประชาชน ตางขานรับและพรอมใจ
รวมกันผลักดันใหเชียงใหมเปน “นครแหงไมซ”หรือ MICECityอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทย 
และในวันนี้เมืองเชียงใหมพรอมแลวที่จะเปดประตูบานตอนรับนักเดินทางกลุมไมซที่จะหลั่งไหลเขามา
จัดงานไมซทามกลางอารยธรรมและมนตเสนหแหงลานนา 

“Chiang Mai”,
MICE City of Lanna

ceremonies. Each MICE event in Chiang Mai also reflects a harmonious blend of
the province’s culture and environment which are among its strongest selling points.
Meanwhile, health tourism attracts a huge number of travellers to the province
each year. The province has high potential for the Greater Mekong Subregion
(GMS) countries, the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and
Economic Cooperation (BIMSTEC) countries and ASEAN Economic Community
(AEC) countries.

Chiang Mai the city and Chiang Mai the province in Northern Thailand are uniquely
well-connected with neighbouring countries. Even as Chiang Mai offers abundant
diversified economic opportunities, it has gained a reputation as a centre of
cultural tourism. As a result, the overall province’s economy heavily relies on the
tourist season.

Moreover, international convention and exhibition events organised in the province
will be greatly enhanced by the construction of the International Convention and
Exhibition Centre Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary
which is scheduled for completion very soon. This will bring bright opportunities for
many types of local products, including industrial crafts, textiles, herbal and spa
products, health products and food which have high capability to compete in the
global arena.

Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions (MICE), or MICE, in Chiang Mai
is a major key to solving the city’s and province’s economic hardships and make
it flow smoothly throughout the year. The province has high potential for MICE
events in every respect, as is evident from over 33,000 premium class hotel rooms
in every category. The province is also home to Chiang Mai International Airport,
Thailand’s third largest international airport, which operates 401 weekly flights and
76 international flights each week, or a total of 12,377 flights annually, serving
around 8 million passengers.
The construction of the International Convention and Exhibition Centre
Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary, situated in Chiang
Mai, shows signs of positive progress. The Centre will be the very first international
convention and exhibition centre in northern Thailand when it is completely built.
It will be equipped with comprehensive event facilities and able to serve over
10,000 people. The Centre will also play a crucial role in MICE development in the
province.
Enhanced by the full readiness of Chiang Mai, together with passion and
commitment, to help promote the province and bring more revenue into its business
and public sectors throughout the year, the Thai government has declared 2013
as “Chiang Mai’s Year of MICE”. The Thailand Convention & Exhibition Bureau
(TCEB) has been ordered by the government to be a core organisation bringing
the campaign concept of “Chiang Mai’s Year of MICE” to reality.

One of the largest exhibitions held in Chiang Mai was the “Royal Flora Ratchapruek”
event held in 2006. The exhibition was successfully and beautifully staged
and gained much attention from both Thais and foreigners. The professional
arrangement of the exhibition was guaranteed by the Bureau International des
Expositions: BIE with A1 global standard. Thailand is only the third country to
receive this standard from the BIE, following China and Japan.

Eight agencies have joined TCEB in a tight cooperation, including Chiang Mai
province, Chiang Mai Provincial Administration Organisation, the Chiang Mai
Chamber of Commerce, Chiang Mai Tourism Business Association, Office of
Commercial Affairs, Chiang Mai, Tourism Authority of Thailand (TAT), Chiang Mai
Office, Chiang Mai Creative City – CMCC and Chiang Mai University.

From an economic point of view, in 2012 Chiang Mai hosted 491 MICE events
involving around 22,150 domestic and 46,826 foreign travellers and generating
over 3.8 billion baht.

With all these agencies joining forces, the TCEB will draft a framework and model
for developing Chiang Mai into a MICE centre in Thailand and ASEAN within
five years. The framework and model will be further applied for developing other
potential provinces and cities in Thailand.
Chiang Mai is also a centre for hosting international meeting and tourism events
in northern Thailand. Each year, the province hosts a string of award-giving

With huge revenues flowing into the province each year, this is a driving force why
all sectors in Chiang Mai including government sector, business sector, education
sector, social sector and public sector agencies, stand proudly together to push
Chiang Mai to become another “MICE City” of Thailand.
Today, Chiang Mai is ready to open a door of opportunity to welcome MICE
visitors who come to organise and join MICE events in the province, where
civilized life and the glamorous charm of Lanna can be experienced all across the
northern province.
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ทีเส็บ เปดบ านรับ “คณะสำรวจสำนักงานมหกรรมโลก” โชว
ศักยภาพ “อยุธยา” โคงส ุดทายกอนชิงชัยเจาภาพเวิลด เอ็กซโป
ทีเส็บ เผยผลการดำเนินงานปี 55 ทะลุเป้า นักเดินทางไมซ์ทะลุ 2020
895,224 คน
เพิ่มขึ้นรอยละ 19 คิดเปนจำนวนทั้งสิ้น 895,224
คน คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเขาสูประเทศไทย
เปนจำนวน 79,770 ลานบาท โดยนักเดินทางกลุม
ไมซจากภูมิภาคเอเชียครองสัดสวนสูงถึงรอยละ 65
TCEB beats 2012 target with 895,224
MICE travellers to Thailand

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ เดินหนาโชว
สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ศักยภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประเทศ
(องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ โชวความสำเร็จ เผย
ไทย โคงสุดทายกอนการประกาศผลการประมูล
ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2555 ดัน
สิทธิ์ประเทศเจาภาพจัดงานมหกรรมโลกเวิลด
อุตสาหกรรมไมซไทยโตเกินเปาหมายจากเดิมที่
เอ็กซโป 2020 จัดกิจกรรมตอนรบคณะสำรวจ
ตั้งเปานักเดินทางกลุมไมซไวจำนวน 750,000 คน
จากงานมหกรรมโลก (BIE Enquiry Mission) ที่
เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการเพื่อลง
สำรวจพื้นที่ในอยุธยา และศึกษาความคืบหนาของ
ตอกย้ำความร่วมมือผลักดันจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองไมซ์
tination – นครแหงชีวิตและความมั่งคั่งและ การดำเนินงาน พรอมนำทีมเขาพบหารือรวมกับ
นครที่เปนที่สุดแหงความสงางามทางวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรี ผูนำระดับสูงของรัฐบาล ภาคธุรกิจ
และจัดทำแผนเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป ภาคประชาสังคม และภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อตอบขอสงสัย และขอรับขอมูลเพิ่มเติมจากฝาย

Tight cooperation to push Chi- ไทยซึ่งเปนประเทศแรกกอนเดินทางเยือนประเทศ
บราซิล รัสเซีย ตุรกี และอาหรับเอมิเรตส ตอไป
angmai to be “A City of MICE”
The Thailand Convention and Exhibition
Bureau (TCEB) revealed its outstanding performance in fiscal year 2012. TCEB reported
that MICE visitor numbers to Thailand in
2012 reached 895,224, exceeding its target
of 750,000 and generating over 7.9 billion
baht. The Asian market represented 65 percent of all MICE travellers.

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน) หรือทีเส็บ พรอมดวย 8 หนวยงาน
พันธมิตร ไดแก จังหวัดเชียงใหม องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม หอการคาจังหวัดเชียงใหม
สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม สำนักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม  เชียงใหม
เมืองสรางสรรค หรือ Chiang Mai Creative City
(CMCC) และมหาวิทยาลัยเชียงใหมในนามผูแทน
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 8 แหง ประกาศเจตนารมณ
รวมมือกันวางกรอบแผนแมบทการทำงานเพื่อ
พัฒนาและผลักดันเชียงใหมใหเปน MICE Des-

Thailand Convention and Exhibition Bureau
(TCEB) in cooperation with eight business
partners including Chiang Mai Province,
Chiang Mai Provincial Administration Organisation, Chiang Mai Chamber of Commerce,
Chiang Mai Tourism Business Association,
Office of Commercial Affairs, Chiang Mai,
Tourism Authority of Thailand (TAT), Chiang
Mai Office, Chiang Mai Creative City – CMCC
and Chiang Mai University, declared and affirmed tight cooperation to help each other
draft a framework and model for developing
Chiang Mai into a MICE Destination, a city of
prosperity and cultural charms. The planned
framework will be further proposed to the
Cabinet for its consideration.

ทีเส็บ ดันไทยสู่ ASEAN MICE Education Hub เดินหน้าบรรจุ
“ตำราไมซ์” ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคเหนือ
TCEB pushes Thailand to
become the ASEAN MICE
Education Hub, initiating
“MICE Curriculum” in
northern educational
institutes

ทีเส็บเดินหนายกระดับประเทศไทยสู “ศูนยกลาง
การศึกษาดานไมซในภูมิภาคอาเซียน” (ASEAN
MICE Education Hub) บรรจุ “หลักสูตรไมซ
มาตรฐานสากล” เพิ่มเติมสูสถาบันอุดมศึกษาอีก
16 สถาบัน ครอบคลุมทั่วภาคเหนือ โดยมีวัตถุ
ประสงคเพี่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหบุคลากร
ไมซไทยในอนาคตสามารถตอสูกับการเคลื่อนยาย
แรงงานตางชาติในภูมิภาค และคาดวาจะสามารถ
เพิ่มจำนวนบุคลากรสูอุตสาหกรรมไมซจากจำนวน
นิสิต นักศึกษาที่เขาเรียนรายวิชาการจัดประชุม
และนิทรรศการทั้งจาก 44 สถาบัน ไดราว 24,000
คน ภายในป 2558 อันจะนำไปสูการปฏิรูปการ
ศึกษา และเตรียมความพรอมบุคลากรสายอาชีพ
ใหกับอุตสาหกรรมไมซทั่วประเทศ ทั้งในสวนกลาง
และระดับภูมิภาค เพื่อรองรับการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน


Thailand Convention and Exhibition Bureau
(TCEB) is taking Thailand to the next level by
pushing the country to become the “ASEAN
MICE Education Hub” and launching the
“MICE Curriculum” which will be used as a
teaching tool in 16 educational institutes in
northern Thailand. The primary objective is
to develop human resources for the MICE
Industry going forward and to learn how to
effectively cope with labour issues around
the region. This will create a strong force of
around 24,000 students from 44 educational
institutes and lead to education reform. With its
primary focus, the TCEB is aiming to develop
manpower equipped with MICE knowledge
in order to strengthen MICE potential in the
country to prepare for the upcoming formation
of the ASEAN Economic Community.

TCEB welcomes the Bureau of International Expositions (BIE) Enquiry Mission
to show the potential of Ayutthaya before
bidding to host World Expo 2020
The Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) organised an event to welcome
the BIE Enquiry Mission that paid an official
visit to Thailand to explore proposed sites
for the project in Ayutthaya and track the
progress of preparations. The event was held
before the final decision on who is to host the
2020 World Expo is to be announced. The
group also met the Thai prime minister and
high ranking government officials and leaders in business, civil society and related sectors, to obtain further information on various
issues. They then left to visit Brazil, Russia,
Turkey and the United Arab Emirates.

ทีเส็บเดินหนามุงข ยายตลาดเอเชีย

สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ เดินหนามุงขยาย
ตลาดเอเชีย ออกโรดโชวสามตลาดเศรษฐกิจใหม
ในสาธารณรัฐอินเดีย เมืองคอมบาตอร เมืองมัง
กาลอร และเมืองปูเน เพื่อเปดโอกาสในการ
นำเสนอสินคาและบริการดานไมซ พรอมเจรจา
ทางธุรกิจกับกลุมผูซื้อในตลาดอินเดียตั้งเปาตลาด
อินเดียปนี้รั้งอันดับหนึ่งของ ผูเดินทางกลุมไมซมา
ไทย คาดกลุมประชุมปนี้กวาดรายไดกวา 55,000
ลานบาท โดยอินเดียนับเปนตลาดที่ติดอันดับสูงสุด
ของผูเดินทางกลุมไมซที่เขามายังประเทศไทยโดย
ในป พ.ศ. 2555 มีจำนวน ผูเดินทางกลุมไมซกวา
74,941 คน อันเปนผลจากการวางแผนกลยุทธและ
การสนับสนุนดานการตลาดของทีเส็บที่มีมาอยาง
ตอเนื่อง
ดานเมืองเศรษฐกิจหลักทั้งสามของอินเดีย
อยางเมืองคอมบาตอรนั้น เปนเมืองศูนยกลาง
ทางดานอุตสาหกรรมและใหญเปนอันดับสองใน
รัฐทมิฬ นาฑู เปนเมืองแหงอุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนต อุตสาหกรรมทอผา ดานเมืองมังก าลอร
และเมืองปูเนนั้น เปนเมืองอุตสาหกรรมที่สามารถ
ผลิตยานยนตทุกประเภท บริษัทชั้นนำของโลกได
ตั้งโรงงานผลิตกันหลายราย อาทิ บริษัท ทาทา
มอเตอรส บริษัทเมอรเซเดส เบนซ บริษัท ฟอรด
มอเตอร บริษัท เดมเลอรไครสเลอร เปนตน

TCEB eying the Asia market
The Thailand Convention and Exhibition
Bureau (TCEB) is forging ahead with its
market expansion plan with the intention of
expanding its market territories in Asia. The
plan is to launch a series of road shows in
cities in India, an emerging economy, with
an aim to promote Thailand’s MICE products
and services in the Asia market. The cities
include Coimbatore, Mangalore and Pune.
Meanwhile, the TCEB will seek to open a
business dialogue with Indian entrepreneurs.
TCEB has also targeted India as the number
one market for MICE travellers, hoping to
generate over 55 billion baht in 2013. Thanks
to well planned strategies and continuous
support from the TCEB, in 2012 India ranked
among the top markets for MICE visitors
to Thailand, with 74,900 MICE travellers
recorded.
Coimbatore State is the second largest
industrial city in Tamil Nādu and has major
auto parts and weaving industries. Mangalore and Pune are renowned as industrial cities producing all types of auto parts. Several
leading car companies have set up factories
in these two cities, including TATA Motors
Limited, Mercedes Benz Company, Ford
Motor Company and DaimlerChrysler Company.

ASEAN CORNER

รูจักสำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียน

Digging Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) in the ASEAN region
อุตสาหกรรมไมซในภูมิภาคอาเซียนมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกๆ ป ประกอบกับการเปดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ที่ทำใหทุกภูมิภาคทั่วโลกตางหันมาจับจอง และใหความสนใจ
ในตลาดอาเซียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นรัฐบาลในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไดดำเนินการสงเสริม
อุตสาหกรรมไมซอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยไดแยกการบริหารงานดานไมซออกจากการทองเที่ยว แยก
หนวยงานรับผิดชอบออกจากองคการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism Organisation) และจัดตั้งเปน
สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรรศการ (Convention and Visitors Bureau : CVB)  ขึ้นมา
รับผิดชอบและดำเนินงานเฉพาะดานการประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การประชุมนานาชาติ ซึ่งใน
ปจจุบันมี 3 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีการจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ไดแก

The MICE industry in the ASEAN region has posted continued strong growth every year. The
industry’s significant growth partly results from the upcoming establishment of the ASEAN
Economic Community (AEC) in 2015 which is shifting world attention to the ASEAN market.
Hence, governments from several countries in the ASEAN region have launched creative
initiatives in a bid to provide continuous support to the MICE industry. With the government
support, the MICE industry will have full management authority which is completely separate
from the country’s tourism sector. Moreover, all MICE related agencies will be separate from
national tourism organisations. The Convention and Visitors Bureau (CVB) has been established and assigned responsibility for organising meeting events, incentives and international
meetings. Three countries in the ASEAN region have already established a core agency
similar to the CVB to push the MICE industry in the country.

ประเทศไทย – ไดจัดตั้ง “สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ” หรือ
Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) โดยแยกการบริหารงานออกจาก
การ ทองเที่ยวแหงประเทศไทย และจัดตั้งเปนสำนักงานเมื่อป พ.ศ. 2547 นับเปนสำนักงาน
สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการอยางเปนทางการสำนักงานแรกในภูมิภาคอาเซียน และ
เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอสำนักนายกรัฐมนตรี จึงทำใหมีความคลองตัวในการบริหารงานสูง
l

l Thailand – Established the “Thailand Convention and Exhibition

Bureau (TCEB) in 2004. Its management is separate from the Tourism
Authority of Thailand (TAT). The agency is the first official convention
and exhibition bureau in the ASEAN region overseen by the government,
resulting in highly flexible operations.

มาเลเซีย  - ไดกอตั้ง “สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการแหงมาเลเซีย”
หรือ Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB) เพื่อดำเนินงานเพื่อสงเสริม
อุตสาหกรรมไมซอยางจริงจังเชนเดียวกับประเทศไทย แตการบริหารงานและดำเนินงานยังขึ้น
ตรงกับกระทรวงการทองเที่ยวแหงมาเลเซีย
l

l Malaysia – Established the Malaysia Convention and Exhibition Bureau

(MyCEB) to help promote the MICE industry in Malaysia. However, the
agency is still under the Malaysian Ministry of Tourism.

สิงคโปร – เปนอีกหนึ่งประเทศที่ใหความสำคัญในอุตสาหกรรมไมซของประเทศ โดยได
จัดตั้งกองงานสงเสริมอุตสาหกรรมไมซขึ้นภายใตชื่อวา “Singapore Exhibition and Convention Bureau (SECB) โดยยังไมไดแยกตัวออกมาเปนสำนักงาน แตเปนกองงานหนึ่งภายใต
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงสิงคโปร (Singapore Tourism Board)
l Singapore – Singapore also places great emphasis on the importance

of the MICE industry. As such it has established the Singapore Exhibition
and Convention Bureau (SECB). However, the Bureau is still under the
Singapore Tourism Board.
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Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
Siam Tower, 12B and 26 Floor, 989 Rama 1 Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
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