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Message froM the president

Dear Readers,

T
he past two months have been an exceptional period 
for the Thai MICE industry, with Thailand hosting the 
country’s two largest MICE events to date and thus 
showcasing Thailand’s potential for staging global 
events. In May, Thailand successfully played host to 
the 2012 Rotary International Convention, an event 

for which the bureau and Rotary Thailand won the bid. More than 
35,000 Rotarians from 160 countries participated, making it the 
largest international convention Thailand has ever hosted and 
generating an expected Bt3 billion in revenue. 

During the same period, the MICE City of Phuket welcomed 
around 16,000 members of AMWAY China, the largest incentive 
group the island has ever accommodated. This was the first time 
AMWAY China had spent such a large budget for incentive travel 
and Phuket was selected as their choice of destination, affirming 
the potential of this MICE City. The TCEB provided Bt2 million in 
funding support towards the activities for this incentive travel, 
which is expected to generate around Bt2.5 billion in revenue for 
the city. 

The TCEB’s WIN strategy also extended to the trade fair 
industry, with the bureau succeeding in attracting the Clean Energy 
Expo Asia to Thailand for the first time. With the launch of the 
ASEAN Economic Community in 2015, Thailand was highlighted 
as a gateway to business opportunities in ASEAN. The trade fair 
will serve to further enhance Thailand’s leadership in the ASEAN 
exhibition industry.

Meanwhile, the bureau launched an initiative for the PROMOTE 
strategy by introducing the “Thailand Ultimate Choice for All” 
marketing strategy at IMEX 2012, Germany. Building upon the 
“Thailand Destination of Choices” campaign launched last year, this 
new initiative aims at attracting MICE clients by tailoring Thailand’s 
5 products to match each of the five key market segments. This will 
sharpen the choices Thailand can offer. The momentum towards 
World Expo 2020 Ayutthaya is also continuing to move forward, 
with the bureau showcasing an exhibition of Thailand’s bid and 
preparation progress at Yeosu International Expo 2012 in Korea 
to raise international awareness of Thailand’s potential to stage 
the mega event. The bureau is committed to making the bid come 
true because on June 12, 2012, the delegation from the bureau 
attended the 151st General Assembly of the Bureau of International 
Expositions (BIE) in Paris. Of special note is that the delegation 
was headed by Mr. Chumpol Silpa-archa, Deputy Prime Minister 
and Minister of Tourism and Sports. This was the first time a high-
ranking official of the Thai government has attended the event. 

The DEVELOP strategy has also been placed under the 
spotlight. At IMEX 2012, Germany, the bureau announced that it 
will introduce ISO 20121 Event Sustainability Management Systems 
to the Thai MICE industry in July this year. The Olympics Games 
2012 are being staged in London during this time and ISO 20121 
will be launched at the games. As such, Thailand becomes the first 
country in Asia to introduce the systems.

In addition, the TCEB formed a “Thai MICE Alliance’ with the 
Department of Tourism and private sector stakeholders to enhance 
the professionalism and competitiveness of Thai MICE operators 
and personnel to help the sector prepare for tougher competition 
under the AEC. The bureau and private sector stakeholders 
also signed an MoU with the Department of Skill Development 
to develop a National Skill Standard for MICE. This is a pro-
active initiative that will put the Thai MICE industry on par with 
international benchmarks.

In all, the three strategies of the TCEB - WIN, PROMOTE and 
DEVELOP - have been driven ahead with vigor. The bureau will 
always move forward in fulfilling its mission to make the Thai MICE 
industry play a leading role in the region.

Mr. Thongchai Sridama
Board of Director 

and Acting President 
Thailand Convention and Exhibition Bureau

สำรจำกผู้อ�ำนวยกำร

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสาร สสปน. ทุกท่าน

ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าเป็นช่วงพิเศษของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เพราะเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานไมซ์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศถึง 2 งาน นับเป็นการช่วยตอกย�้า
ศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลก โดยในเดือนพฤษภาคม ประเทศไทยประสบผล
ส�าเร็จในการเป็นเจ้าภาพงานประชุมใหญ่โรตารีสากล ประจ�าปี 2555 ซึ่งเป็นงานที่ สสปน. และโรตารี 

ประเทศไทยชนะการประมูลสิทธิ์การจัดงาน ในงานนี้ มีสมาชิกโรตารีเข้าร่วมมากกว่า 35,000 คน จาก 160 
ประเทศทั่วโลก ท�าให้เป็นงานประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยจัดมา และคาดว่าจะสร้าง
รายได้เข้าประเทศกว่า 3 พันล้านบาท

ในช่วงเดียวกันน้ี เมืองแห่งไมซ์อย่างจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนของแอมเวย์ ไชน่า 
ประมาณ 16,000 คน นับเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ภูเก็ตเคยรองรับมา และถือ
เป็นครั้งแรกที่แอมเวย์ ไชน่า ทุ่มงบประมาณจ�านวนมากที่สุดส�าหรับจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล โดยเลือก
ภูเก็ตเป็นจุดหมายของการให้รางวัลแก่พนักงาน เท่ากับช่วยตอกย�้าศักยภาพของเมืองไมซ์ในประเทศไทยได้
เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สสปน. ได้สนับสนุนเงินทุนประมาณ 2 ล้านบาทส�าหรับการจัดกิจกรรม ซึ่งประมาณการว่า
จะสร้างรายได้ให้ภูเก็ต 2,500 ล้านบาท

ส�าหรับกลยุทธ์ WIN หรือการดึงงานเข้าประเทศของ สสปน. ยังเดินหน้าต่อยอดในส่วนของงานแสดง
สินค้านานาชาติอีกด้วย โดย สสปน. สามารถดึงงานใหม่เข้ามาจัดในประเทศไทยได้เป็นครั้งแรก คือ งาน 
Clean Energy Expo Asia โดยน�าเสนอจุดขายของประเทศไทยในฐานะประตูสู่โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน เม่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2558 งานใหม่ที่ดึงเข้ามานี้จะยิ่งช่วยท�าให้
ประเทศไทยคงสถานะการเป็นผู้น�าตลาดอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติในอาเซียนได้ต่อไป 

พร้อมกันนี้ สสปน. ยังได้ออกกลยุทธ์การตลาดชุดใหม่ในงาน IMEX 2012 ณ ประเทศเยอรมนี เพื่อเสริม
สร้างกลยุทธ์ PROMOTE หรือการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยได้เปิดตัวกลยุทธ์การตลาด 
Thailand Ultimate Choice for All เพื่อต่อยอดจากแคมเปญ Thailand Destination of Choices ที่เปิดตัวไป
เมื่อปีที่แล้ว กลยุทธ์ใหม่มีเป้าหมายเจาะลูกค้ากลุ่มไมซ์และผู้ติดตาม ทั้งนี้ สสปน. ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไมซ์ 
5 รายการไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มไมซ์และผู้ติดตาม 5 กลุ่มหลัก ซึ่งจะท�าให้จุดขายของ
ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ในส่วนของการขับเคลื่อนงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา ก็ยังคงด�าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง โดย สสปน. ได้เข้าไปจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิ์และการเตรียมความ
พร้อมของประเทศไทยในงาน Yeosu International Expo 2012 ณ ประเทศเกาหลี เพื่อท�าให้ศักยภาพในการ
จัดงานใหญ่ระดับโลกของประเทศไทยประจักษ์ชัดสู่สายตาชาวโลก นอกจากนี้ สสปน. ยังคงเดินหน้าในการ
ประมูลสิทธิ์งานเวิลด์ เอ็กซ์โปท่ีอยุธยา โดยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของส�านักงานมหกรรมโลก ครั้งที่  
151 (151st General Assembly of the Bureau of International Expositions) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 
ณ ส�านักงานมหกรรมโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งนับเป็นครงแรกที่มีผู้น�าจากรัฐบาลไทยคือ  
นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ด้วย

อีกหนึ่งกลยุทธ์คือกลยุทธ์การพัฒนา หรือ DEVELOP ที่ได้รับการผลักดันในล�าดับต้นๆ ในงาน IMEX 
2012 ณ ประเทศเยอรมนี โดย สสปน. ได้ประกาศที่จะขับเคลื่อน ISO 20121 Event Sustainability 
Management Systems ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 
2012 ในกรุงลอนดอน และเป็นมหกรรมกีฬาที่จะมีการเปิดตัว ISO 20121 ส�าหรับใช้ในการบริหารจัดการ
แข่งขัน และท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะขับเคลื่อน ISO 20121

นอกจากนี้ สสปน. ได้จัดตั้ง พันธมิตรไมซ์ไทย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยวและพันธมิตรภาคเอกชน เพื่อ
ร่วมกันยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไมซ์ไทยให้มีความเป็นมืออาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับบุคคลเหล่านี้อันเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเข้มข้นขึ้นภายใต้การ
ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นอกจากนี้ สสปน. และพันธมิตรภาคเอกชนได้ร่วมลงนามใน
บันทึกความเข้าใจกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาไมซ์  
ถือเป็นการริเริ่มเชิงรุกที่จะท�าให้อุตสากรรมไมซ์ไทยมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 

ในภาพรวมของกลยุทธ์ทั้งสามของ สสปน. คือการดึงงานเข้าประเทศ การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และ
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์นั้น สสปน. ได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งสามอย่างเข้มแข็ง และจะก้าวไปข้าง
หน้าเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นผู้น�าในภูมิภาคตามพันธกิจอย่างสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณครับ

นายธงชัย ศรีดามา
กรรมการ รักษาการผู้อ�านวยการ

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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เรื่องจากปก

การประชุมใหญ่โรตารีสากล ประจ�าปี 2555 ภายใต้แนวคิด  
“the Land of a Thousand Smiles” ยังได้ประกาศความส�าเร็จใน
การระดมทนุมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เพือ่ท�าให้โรคโปลโิอ
หมดไปจากโลก

สสปน. ได้มีบทบาทส�าคัญต่อความส�าเร็จครั้งนี้ โดยร่วมงานกับ
โรตารี ประเทศไทยเมื่อปี 2547 ในการยื่นประมูลสิทธิ์จนได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดงาน
ในประเทศไทย และ สสปน. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน กว่า 30 หน่วยงาน ในการช่วยอ�านวยความสะดวกและต้อนรับสมาชิกโรตารี
ที่เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งช่วยตอกย�้าให้นานาชาติเชื่อมั่นในความพร้อมและศักยภาพ
ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายการจัดประชุมนานาชาติ นอกจากนี้ การประชุม
ยงัช่วยเป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมไทยและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศ
อีกด้วย

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ และรักษาการผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการจัด
ประชมุและนทิรรศการ กล่าวว่า ความส�าเรจ็ในการจดังานประชมุยิง่ใหญ่ในครัง้นี ้เป็น
เวทีให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและความพร้อมที่จะ
เป็นศนูย์กลางสถานทีจ่ดัการประชมุนานาชาต ิควบคูไ่ปกบั
การเป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่ประเทศไทยมพีร้อม
ทัง้อุตสาหกรรมการบรกิาร โครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค
และระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์

ในพิธี เป ิดงานประชุมใหญ่โรตารีสากล ประจ�าป ี 
2555 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อัครราชกมุารี ทรงเป็นประธานเปิดการประชมุ ทัง้นี ้กจิกรรม
หลักที่จัดขึ้นในการประชุมใหญ่โรตารีสากลเป็นประจ�าทุก
ปี ได้แก่ การประชุมของสมาชิกโรตารีในแต่ละเขตและ
ภมูภิาค รวมถงึการจดันทิรรศการโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์
ของสมาชิกโรตารีทั่วโลกกว่า 100 บูธ ในสาขาต่างๆ ทั้งการ
ขจัดโรคโปลิโอ โรคมาลาเรีย ความยากจน ความหิวโหย 
การไม่รู้หนังสือ ปัญหามลพิษ การขาดแคลนน�้า รวมทั้ง
การสนบัสนนุการศกึษาและกจิกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น 
ดนตรี ภาษา และการส่งเสริมสันติภาพ 

กิจกรรมท่ีเป็นวาระพิเศษในปีนี้ คือ การประกาศความ
ส�าเรจ็ในการระดมทนุ 215 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยสมาชกิ
โรตารทีัว่โลก ส�าหรบัโครงการ “โปลโิอพลสั” ซึง่จะใช้เป็นทนุ

เพือ่รณรงค์การขจดัโรคโปลโิอให้หมดสิน้ไปจากโลก และยงัได้รบัเงนิบรจิาคสมทบทนุ
เพิ่มจากมูลนิธิ “บิลและเมลินดา เกตส์” จ�านวน 405 ล้านบาทอีกด้วย 

ส�าหรับกิจกรรมที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้จัดเตรียมเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมจากทั่วโลก จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Land of a Thousand Smiles เพื่อสื่อถึง
ไมตรจีติและมติรภาพของคนไทยทีพ่ร้อมต้อนรบัผูม้าเยอืน โดยม ีน้องยิม้กบัน้องแย้ม 
ซึ่งเป็นเด็กชายและเด็กหญิงในชุดโจงกระเบนเป็นแมสคอตประจ�างาน รวมทั้งมีการ
สร้างรอยยิ้มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Thailand’s Biggest Smile) ด้วยการใช้คน
จ�านวน 2,012 คน มายืนรวมตัวกันเป็นรูปรอยยิ้ม และมีการบันทึกสถิติโดย Ripley’s 
Believe it or not รวมทั้งการจัดตั้ง “บ้านมิตรภาพ” (House of Friendship) ที่ตกแต่ง
ด้วยดอกไม้สดหลายประเภทจากโครงการดอยตงุ เพือ่ใช้เป็นสถานทีพ่บปะ เสวนาและ
พักผ่อนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาของบุคคลท่ีได้รับเกียรติยศทางด้านสันติภาพและ
การพัฒนา อาทิ เอ็มมานูแอล จาล อดีตทหารเด็กชาวซูดาน ผู้ผันตัวเองมาเป็นนักร
ณรงค์เพื่อสันติภาพ อังเจลลิค คิดโจ นักร้องนักแต่งเพลงเจ้าของรางวัลแกรมมี่ และ 

นกัรณรงค์เพือ่สนัตภิาพ ลมีาห์ กอบว ีนกัต่อสูเ้พือ่สนัตภิาพ
ชาวไลบเีรยีและผูไ้ด้รบัรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพปี 2554 
ฮิวจ์ อีวานส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Global Poverty 
Project ที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการช่วยเหลือผู้อื่นและมีชื่อเสียง
ระดับโลกด้านการสนับสนุนการพัฒนา ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส  
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2549 และ ดร.โฮเซ่  
รามอส ฮอร์ต้า ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์ตะวันออกและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ปี 2539 งานประชุมใหญ่โรตารีสากล ประจ�าปี 2555  
ณ ประเทศไทย จึงเป็นเวทีส�าหรับการผลักดันการอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ อันเป็นแนวคิด “บริการ
เหนือตน” (Service above Self) ของสมาชิกโรตารี 

สสปน. คาดว่า งานประชุมใหญ่โรตารีสากล ประจ�าปี 
2555 จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ได้เป็นอย่างด ีจากจ�านวนผูเ้ข้าร่วมงานมากกว่า 35,000 คน  
คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 3 พันล้านบาท จากเป้า
หมายของปีนีท้ีต่ัง้ตวัเลขนกัเดนิทางกลุม่ไมซ์ที ่750,000 คน 
ประมาณการรายได้ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความส�าเรจ็ในการเปน็เจ้าภาพจดัการประชุมใหญ่โรตารสีากล ประจ�าป ี2555 ณ ศูนย์แสดงสนิคา้และการประชุม 

อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6-9 พฤษภาคมที่ผ่านมา แสดงถึงศักภาพและความพร้อมของประเทศไทย 

ในการเป็นจุดหมายการจัดงานไมซ์ระดับสากล โดยถือเป็นงานประชุมนานาชาติที่ ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัด 

ในประเทศไทย ด้วยจ�านวนสมาชิกโรตารีที่เข้าร่วมประชุมกว่า 35,000 คน จาก 160 ประเทศทั่วโลก
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The 2012 Rotary International Convention, which was held 
under the theme “The Land of a Thousand Smiles”, also 
announced its success in raising more than US$200 million 
in support of polio eradication around the world. 

The TCEB played a key part in this success. The bureau 
worked together with Rotary Thailand in 2004 in submitting 
a bid and subsequently won the opportunity to host this 
grand event. The bureau then collaborated with 30 public 
and private organizations to help facilitate and welcome the 
Rotarians.

It was thus able to emphasize international confidence in Thailand’s readiness 
and potential as a destination for international conventions. In addition, the event 
helped to promote Thai culture and the tourism industry via the international 
participants. 

Mr. Thongchai Sridama, the TCEB’s Board of Director and Acting President, 
said that the success in hosting this mega event showcased Thailand’s potential 
as a hub for international conventions and underlined its position as the business 
gateway to ASEAN. Thailand is ready in terms of its service industry, infrastructure, 
public utilities and logistics for the MICE industry. 

The opening ceremony of the 2012 International Rotary Convention was 
graciously presided over by HRH Princess Chulabhorn. Key activities of the 
convention included meetings of the Rotarians from each region and district and 
the presentation of the Rotarians’ public services and their development initiatives 
for humanity in a wide range of areas. More than 100 booths were set up in the 

convention center, showcasing their initiatives and dedication to the eradication of 
polio, malaria, poverty, famine, illiteracy, pollution and water shortage, as well as 
their support of education and public causes in such fields as music, languages 
and peace. 

The special activity for this year’s convention was the announcement of the 
successful fundraising of US$215 million for the Polio Plus program by Rotarians 
all over the world. This fund was complemented by an additional grant of Bt405 
million delivered by the Bill and Melinda Gates Foundation, and will be used for the 
promotion of global polio eradication. 

On behalf of the host country, the TCEB held a series of activities under the 
concept “The Land of a Thousand Smiles” to welcome the participants from all over 
the world. It aimed at delivering hospitality and friendship to the visitors, who met 
Nong Yim and Nong Yam, the Thai boy and Thai girl mascots dressed in traditional 
loincloths. The activities included “Thailand’s Biggest Smile”, which saw 2,012 
people gathering to create the biggest smiley symbol recorded by Ripley’s Believe 
It Or Not! There was also the “House of Friendship”, decorated with several kinds of 
flowers from the Mae Fah Luang Foundation, which served as a venue for delegates 
to relax and get to know each other.

There were also several keynote addresses on peace and development 
delivered by individuals of note. They included Emmanuel Jal, a former child soldier 
in Sudan who is now working for peace advocacy; Grammy Award singer and 
composer and peace campaigner Angelique Kidjo; Leymah Gbowee the Liberian 
peace activist and 2011 Nobel Peace Prize Laureate; Hugh Evans, founder and 
executive of Global Poverty Project; Dr. Muhammad Yunus, 2006 Nobel Peace Prize 
Laureate; and Dr. Jose Ramos-Horta, President of East Timor Democratic Republic 
and 1996 Nobel Peace Prize Laureate.

The 2012 International Rotary Convention in Thailand thus became a venue for 
strengthening dedication to the interests of global humanity, which is in line with the 
Service Above Self concept of the Rotarians. 

The TCEB anticipated that the 2012 Rotary International Convention would 
make a huge contribution to the growth of Thailand’s MICE industry, with more than 
35,000 participants expected to generate around Bt 3 billion for the country. This 
year, the bureau has set a target of 750,000 MICE travelers to Thailand, generating 
revenue of around US$60 billion. 

The great success of the 
2012 Rotary International 
Convention, which was 
held at the IMPACT Arena, 
Muang Thong Thani from 
May 6-9, 2012, clearly 
demonstrated Thailand’s 
capability and readiness 
as a preferred destination 
for international MICE 
events. This was the largest 
convention ever organized 
in Thailand which saw the 
participation of more than 
35,000 Rotarians from 160 
countries.
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ในงานต้อนรับคณะนักเดินทางของแอมเวย์ ไชน่า 2012 ณ  ภูเก็ต แฟนตาซี 
เมือ่วันที ่26 เมษายนทีผ่่านมา นายมาร์ตนิ หลวิ รองประธานกรรมการบรหิาร
กลุ่มประเทศจีน ไต้หวันและฮ่องกง ผู้อ�านวยการสถาบันฝึกอบรมแอมเวย์
ประเทศจีน กล่าวว่า การประชุมนักธุรกิจแอมเวย์ระดับสูงปี 2012 ที่จัดขึ้น 
ณ จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ของแอมเวย์ประเทศจีนที่มี

สถิติของผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง 16,000 คน โดยแบ่งเป็น 7 คณะใหญ่ 21 คณะย่อย และ
ถือเป็นประวัติการณ์ที่แอมเวย์ประเทศจีนใช้งบประมาณจัดงานมากกว่าพันล้านบาท 
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

นายหลิวย�้าด้วยว่า บริษัทฯ เลือกภูเก็ตเป็นสถานที่จัดการประชุม เพราะเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงทัง้ทางด้านความสวยงามทางธรรมชาต ิ เอกลกัษณ์ทีม่นี�า้ใจของ
คนไทย และอาหารที่ขึ้นชื่อ

ด้านนายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ�านวยการ สสปน. กล่าวว่า 
สสปน. สนบัสนนุด้านงบประมาณ ตลอดจนการประสานงานทัง้หน่วยงานภาครฐัและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต อาทิ 
ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง ศลุกากรด่านจงัหวดัภเูกต็ การท่าอากาศยานจงัหวดัภเูกต็ 
ต�ารวจท่องเที่ยว และต�ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทขนส่ง
ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดตั้งคณะท�างานและประสานความร่วมมือในการต้อนรับ
และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม  

“ตลาดจีนมีศักยภาพสูงมาก เนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการ
ผ่อนผันในเรื่องกฎระเบียบควบคุมการเดินทางของชาวจีนออกนอกประเทศ ท�าให้
ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวและท�าธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทาง
และประชุมในระดับหรู และที่ผ่านมา จ�านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากประเทศจีน
ที่มาประเทศไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากอินเดีย และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 15-20 ต่อปี” นายธงชัยกล่าว 

นายธงชัย กล่าวอีกว่า สสปน. มุ่งส่งเสริมตลาดการประชุม และตลาดการท่องเที่ยว
เพือ่เป็นรางวลั ซึง่ถอืเป็นกลุม่ตลาดไมซ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ โดยจากเป้าหมายภาพรวม

อุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2555 คาดว่าจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ชาวต่างประเทศจ�านวน 
750,000 คน สร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศกว่า 60,120 ล้านบาท โดยคาดว่าในจ�านวนนีจ้ะ
เป็นผูเ้ดนิทางเพือ่เข้าร่วมการประชมุและท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลัประมาณ 378,000 คน  
สร้างรายได้กว่า 27,000 ล้านบาท

ด้านนายสรรเสริญ เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทย
จ�านวนทั้งสิ้น 1,760,564 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.88 จากปี 2553 สร้างรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 58,001.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
68.77 ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดจีนได้กลายเป็นตลาดหลักของอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทยในขณะนี้

นอกจากนี ้การทีบ่รษิทัแอมเวย์จนีซึง่เป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่ของจนีได้คดัเลอืกจงัหวดั
ภเูกต็เป็นสถานทีจ่ดัการประชมุในครัง้นี ้จะสร้างชือ่เสยีงให้จงัหวดัภเูกต็เป็นทีรู่จ้กัและ
เป็นทีย่อมรบัในฐานะแหล่งท่องเทีย่วคณุภาพในกลุม่นกัท่องเทีย่วจนี โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงกลุ่มไมซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพ และคาดว่าจะท�าให้บริษัทเอกชนขนาด
ใหญ่ของจีนเดินทางมาจัดการประชุมและท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต

นายชัยพร พัฒนรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส�านักงาน
จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานแอมเวย์ไชน่า 2012 ถือได้ว่าเป็นการตอกย�้าความ
เชื่อมั่นในประเทศไทยของผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ภูเก็ตเป็น
เมืองท่องเที่ยวระดับโลก และมีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานส�าหรับ
อุตสาหกรรมไมซ์ โดยทางจังหวัดได้จัดแพคเกจส�าหรับการจัดงานไมซ์ อาทิ ช่องทาง
เข้าพิเศษสนามบินภูเก็ต และการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษ 

“ในแต่ละปี ภูเก็ตมีโอกาสต้อนรับผู้เดินทางกลุ่มไมซ์คิดเป็นร้อยละ 10 ของนัก 
ท่องเที่ยวทั่วไป โดยตลาดใหญ่เป็นกลุ่มยุโรป อเมริกา และเอเชีย ภูเก็ตมีศักยภาพ
รองรับนักเดินทางธุรกิจจากทุกมุมโลก ท�าให้ปัจจุบันทางจังหวัดได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  เช่น  ระบบขนส่งมวลชน ท่าเรือ
น�้าลึก ท่าเทียบเรือและยอร์ช มารีน่า เป็นต้น” นายชัยพรกล่าว

incentives

การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล “แอมเวย์ ไชน่า 2012” ซ่ึงจัด

ขึ้นท่ีภูเก็ตระหว่างวันท่ี 15 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2555  

สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ส�าหรับแอมเวย์ประเทศจีนด้วยสถิติ 

ผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดถึง 1,600 คน และมีการใช้งบประมาณ 

ในการจัดงานมากกว่าพันล้านบาท ทั้งนี้ ททท. คาดว่า จะท�ารายได้ให้ 

เกาะภูเก็ตประมาณ 2,500 ล้านบาท และกระตุ้นให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของจีนเดินทาง 

มาจัดการประชุมและท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต

แอมเวย์ ไชน่า 2012 ที่ภูเก็ตทำาลายสถิติผู้เข้าประชุม

คำดสร้ำงรำยได้  2,500 ล้ำนบำท
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The Tourism Authority of Thailand estimated that the Amway incentive 
group would generate around Bt2.5 billion in revenue for the island 
and that the event would also drive the growth of China’s meetings 
and incentives being held in Thailand.

During the welcome activity held at Phuket Fantasea on April 26, 
Mr. Martin Lieu, Vice Managing President of Amway China, Taiwan 
and Hong Kong, and Director of the Amway Training Institute, China, 

said that the 2012 meeting of high-ranking Amway business owners in Phuket made 
history for Amway China, as it brought together a record of 16,000 delegates which 
were divided into 7 main groups and 21 sub-groups. 

The event set a new record for Amway China in financial terms too, with more 
than Bt 1 billion of the company’s budget being set aside for this event, excluding 
the personal expenses of the delegates themselves. 

Lieu added that the company selected Phuket as the venue for the meeting 
because the island was a tourist destination famous for its natural beauty, the 
unique generosity of the Thai people and popular Thai cuisine.

Mr. Thongchai Sridama, TCEB’s Board of Director and Acting President, said 
that the bureau provided financial support and collaborated with several relevant 
government agencies and the private sector in setting up a working group to 
coordinate efforts in welcoming and accommodating the Amway China delegates. 
These agencies included the Tourism Authority of Thailand, Phuket International 
Airport, Phuket Immigration Office, Phuket Customs House, Tourist Police, Regional 
Police of Phuket, hotel operators, tour agencies and transport operators.

“The Chinese market has significant potential because of its rapid economic 
growth and relaxed rules on travel abroad, which boost the demand for outbound 
tourism and business travel, especially for luxury MICE travelers. Thailand is 
currently enjoying a 15-20% growth annually in Chinese MICE travelers, who rank in 

second place behind Indian MICE travelers,” Mr. Thongchai said.
Mr. Thongchai added that the TCEB would focus on the incentive market, 

which represents the largest segment in the overall MICE market. For the 2012 
MICE market, the bureau is targeting 750,000 overseas MICE travelers, generating 
more than Bt 60.12 billion. Among these would be 378,000 incentive travelers, 
generating approximate revenue of Bt 27 billion.

Mr. Sansern Ngao-rangsri, TAT’s Deputy Governor for Asia and South Pacific 
Market said that last year, Thailand welcomed 1,760,564 Chinese tourist visitors, a 
jump of 56.88 % on the year before, generating more than Bt 58 billion in revenue 
for the country, up by 68.77 % . These figures indicated the extent to which China 
was becoming a major market for Thailand’s tourism industry. 

In addition, The Amway China 2012 would build Phuket’s reputation as a 
quality tourist destination among Chinese travelers, particularly the potential MICE 
traveler group. The event was also expected to encourage more incentive groups 
from large Chinese firms to be organized in Thailand.

Mr. Chaiporn Pattanarak, Chief of Strategy for Province Development Group 
of Phuket, said that the Amway China 2012 would emphasize confidence among 
Chinese operators that Phuket was a world-renowned tourist attraction with 
readiness in infrastructure and facilities to serve the MICE industry. The province 
also offered special packages for MICE events including VIP or Fast Track at the 
airport and extra security services. 

“Each year, the number of MICE travelers accounts for 10% of overall tourist 
arrivals to Phuket, mainly from Europe, America and Asia, respectively. Phuket 
has the potential to accommodate business travelers from all over the world. The 
province has now been allocated a budget to improve and develop infrastructure 
including the mass transit system, deep sea port, tourist piers, and Yacht Marina ,” 
Mr. Chaiporn explained.

aMWay ChINa 2012 IN phukET BREakS a 
RECoRd WITh 16,000 dELEgaTES
BT2.5 BILLIoN IN REvENuE 
ExpECTEd
The Amway China 2012 incentive group meeting, held in Phuket between April 15 and May 
15, 2012, made history for Amway China, drawing a record of 16,000 participants, with more 
than Bt 1 billion of the company’s budget going to this event, excluding the personal expenses 
of the delegates themselves.
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สสปน. คว้ำงำนใหม่ 
Clean Energy Expo Asia
สสปน. ขยายบทบาทอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทย คว้างานใหม่  

Clean Energy Expo Asia เข้ามาจัดในประเทศไทยได้เป็นครั้งแรก ท�าให้

ประเทศไทยเป็นเวทีนานาชาติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมหารือด้าน

พลังงานทดแทน

NeW shoW

งาน Clean Energy Expo Asia หรือ CEEA 2012 จะจัดขึ้น ณ บางกอก 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 
2555 และเป็นการจัดงานครั้งที่ 4 หลังจากเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 
2552 ส�าหรับการจัดงานครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์ สามารถ
ดึงดูดผู้เกี่ยวข้องในวงการพลังงานสะอาดมาร่วมงานได้ 5,283 คนจาก 

62 ประเทศ ปกติงาน CEEA จะมีผู้เข้าร่วมจัดงานจากประเทศต่าง ๆ เกือบ 170 ราย 
และมีผู้เข้าร่วมเสวนามากกว่า 130 คน 

งาน CEEA จะเป็นเวทีน�าเสนอพัฒนาการใหม่ ๆ ของวงการพลังงานสะอาด 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และศักยภาพทางการตลาดที่ก�าลังเติบโตของประเทศไทย  
รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ร่วมงานได้หารือและเจรจาทาง
ธรุกจิร่วมกบัมอือาชพีของวงการพลงังานสะอาดผ่าน
การจับคู่ธุรกิจภายในงาน นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานจะได้
มโีอกาสพบปะกบัผูน้�าในวงการ ผูก้�าหนดและผูต้ดัสนิ
ใจทางนโยบายผ่านทางกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่าง ๆ  
ภายในงาน 

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการแสดง
สินค้านานาชาติของ สสปน. กล่าวว่า ปีนี้ สสปน. 
จะด�าเนินงานตามแคมเปญ ASEAN Highlight 
Trade Show ท่ีได้ก�าหนดไว้ภายในกลยุทธ์แผนงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) 2015 โดยจะมุ่ง
เปิดตัวงานแสดงสินค้าที่ช่วยตอกย�้าให้เห็นแนวคิด
ริเริ่มใหม่ ๆ ของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิภาคอาเซียน

“งาน CEEA 2012 ถือเป็นความส�าเร็จของ สสปน. 
ในส่วนของยุทธศาสตร์ WIN หรือการดึงงานเข้า
ประเทศ โดยได้ประสานงานไปยังภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ช่วยดึงงาน CEEA 2012 ให้
เข้ามาจดัในประเทศไทย ทัง้นี ้สสปน. ได้ท�าหน้าทีเ่ป็น

ที่ปรึกษาและหุ้นส่วนให้กับ Koelnmesse ซึ่งเป็นผู้จัดงานครั้งนี้ โดยให้การสนับสนุน
ในเรื่องการศึกษาตลาด” นางศุภวรรณกล่าว

ส่วน มร. ไมเคิล เดรเยอร์ รองประธานภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกของ Koelnmesse 
กล่าวว่า ตัดสินใจเลือกมาจัดงานในประเทศไทยเพราะเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ีก�าลัง
เติบโต และประเทศไทยมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นฐานเจาะตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง รวมไปถึงจีนและอินเดีย

มร. เดรเยอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีศักยภาพด้านตลาดพลังงานสะอาด
เพราะรัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทนผ่านแผน
พฒันาพลงังานทดแทนระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัมเีส้น

ทางที่เชื่อมโยงการเดินทาง โรงแรมที่พัก มีข้อเสนอที่
จงูใจให้กบัผูร่้วมงาน ท�าให้ผูร่้วมงานจากต่างประเทศ
สามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวก

“ขณะนี้ Koelnmesse ก�าลังประสานงานอย่างใกล้
ชิดกับเครือข่ายสื่อต่างประเทศที่เจาะข่าวด้านการค้า 
รวมทัง้ตดิต่อกบัเครอืข่ายผูแ้ทนของบรษิทัในประเทศ
ต่าง ๆ  มากกว่า 80 ประเทศ เพือ่ดงึดดูให้ผูร่้วมงานจาก
ต่างชาติมาชมงาน CEEA 2012” มร. เดรเยอร์กล่าว

 ทางด้านนายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานสโมสร
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า งาน CEEA 2012 สอดคล้อง
กับแผนงานของประเทศไทยท่ีมุ ่งเป็นผู้น�าวงการ
พลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชีย และ Koelnmesse 
ถือเป็นผู ้จัดงานระดับสากลท่ีมีชื่อเสียงในวงการ
พลังงานสะอาดและความยั่งยืน ขณะที่ประเทศไทย
มีโครงการพลังงานทดแทนที่ประสบความส�าเร็จเป็น
จ�านวนมาก การมาจัดงานในประเทศไทยถือเป็นการ
สร้างบรรยากาศทีช่่วยสนบัสนนุให้มกีารลงทนุในภาค
พลังงานของประเทศไทยและเอเชียมากขึ้น
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The CEEA will take place at Bangkok Convention Center at Central 
World from September 12-14, 2012. First launched in Asia in 
2009, this is the fourth edition of the CEEA. The third convention 
organized in Singapore last year attracted 5,283 clean energy 
industry delegates from 62 countries. The event usually showcases 
170 international exhibitors and draws the 
participation of 130 distinguished speakers.

The show serves as a platform to introduce new 
developments in the clean energy sector in the Asia-Pacific 
and in Thailand, which is a market with increasing potential. 
It is also a venue for participants to discuss and negotiate 
with clean energy professionals through business matching 
services. In addition, the participants will have a chance 
to meet industry leaders and policy decision makers via 
various networking events. 

Mrs. Supawan Teerarat, Director of Exhibitions 
Department of the TCEB, said that this year, the TCEB 
would move forward with the ASEAN Highlight Trade 
Show campaign, which is part of TCEB’s strategic plan in 
preparing for the ASEAN Economic Community (AEC) 2015. 

“The CEEA 2012 is another success of the TCEB’s 
“WIN” strategy, which aims at attracting new trade shows 
to Thailand. We helped coordinate with the private sector 
and government agencies to encourage them to bring CEEA 
2012 to Thailand.

“We have been a pro-active consultant to and partner of the organizer 
Koelnmesse by providing market study support,” Mrs. Supawan explained.

Mr. Michael Dreyer, Vice President, Asia Pacific, Koelnmesse, said the 
company had decided to organize the event in Thailand because of the kingdom’s 

growing economy. Thailand is also strategically located, serving as a gateway to 
markets in Southeast Asia and the Greater Mekong Sub-region as well as China 
and India. 

“Thailand has trade access to this continuously growing market, with products 
from Thailand easily capable of reaching the region’s 500 million people. Given its 

strategic location and easy access to the other clean energy 
markets in Asia, using Thailand as a base for regional 
outreach makes great economic sense,” Mr. Dreyer said.

Mr. Dreyer added that Thailand has great potential 
for the clean energy market because the Thai government 
has a strong commitment to expanding investments in 
alternative energy as part of its 15-year Renewable Energies 
Development Plan (REDP) 2008-2022. In addition, Thailand 
has a good transportation network, excellent accommodation 
and offers an attractive package to overseas visitors, 
enabling them to set convenient travel plans.

 “We are now working closely with our established 
network of international trade media partners and our strong 
global network of sales representatives in more than 80 
countries to attract potential international participants to 
CEEA,” Mr. Dreyer said. 

Mr. Phichai Tinsuntisook, Chairman of the Renewable 
Energy Industry Club, Federation of Thai Industries, said that 

CEEA 2012 is in line with Thailand’s objective of becoming a 
leader in the renewable energy landscape in Asia. 

Koelnmesse is a well-known organizer of global trade fairs and conferences 
in clean energy and sustainability, while Thailand has many successful renewable 
energy projects. CEEA 2012 in Thailand will also create an environment to support 
and encourage more investment in the Asian Energy industry, especially Thailand.

TCEB WINS CLEaN ENERgy Expo aSIa 

The TCEB is expanding the role of Thailand’s exhibition industry by winning the Clean Energy 
Expo Asia (CEEA), bringing the exhibition to Thailand for the first time and turning the kingdom 
into an international platform where the public and private sectors will discuss the clean 
energy issues.
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ทั้งนี ้ศาลาไทยในงานยอซ ูฯ สามารถดงึดดูผูเ้ข้าชมงานได้ถงึ 30,000 คน 
ในช่วง 3 วนัแรกของการจดังานทีจ่ะจดัขึน้ทัง้หมด 3 เดอืน ท�าให้คาดว่า
เมือ่งานสิน้สดุลง ศาลาไทยจะตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของศาลายอดนยิมจาก
จ�านวนศาลาทั้งหมดของประเทศที่เข้าร่วมงาน จ�านวน 106 ราย ซึ่งจะ
ท�าให้ผูเ้ข้าชมงานรบัทราบข้อมลูการประมลูสทิธิแ์ละความคบืหน้าของ

ประเทศไทย ในการเตรียมพร้อมรองรับงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020
ดังนั้น การยื่นประมูลสิทธิ์ของประเทศไทยได้รับการประชาสัมพันธ์ใน 

3 ระดับ คือ ระดับท้องถิ่นผ่านทางกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ได้ด�าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ระดับ
ประเทศ ณ งานบโีอไอ แฟร์ 2011และระดบันานาชาต ิณ งานยอซ ูอนิเตอร์
เนชั่นแนล เอ็กซ์โป 2012 ณ ประเทศเกาหลี

งานยอซู อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์โป 2012 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 
พฤษภาคมไปจนถงึวนัที ่12 สงิหาคมนี ้โดยมแีนวคดิหลกัของการจดังาน
คือ “The Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and 
Sustainable Activities” ส่วนศาลาไทยได้น�าเสนอแนวคิด “Colors 
of Diversity: Capacity of Thailand” โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิด
ชอบ ทัง้นี ้ในการน�าเสนอเนือ้หาของศาลาไทย ผูจ้ดังานได้น�าเสนอตวั
ละครคือ สุดสาคร และม้านิลมังกร ในวรรณคดีพระอภัยมณี เป็นตัว
เดินเรื่อง เพื่อให้ผู้เข้าชมงานเข้าใจในแนวคิดของศาลาไทย

ภายในศาลาไทย สสปน. ได้จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับการย่ืน
ประมูลสิทธิ์และความคืบหน้าของประเทศไทยในการเตรียมพร้อม
รองรับการเป็นเจ้าภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา ภายใต้
แนวคิด “Redefine Globalization: Balanced Life, Sustainable 

Living” โดยมกีารน�าเสนอเนือ้หาทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี และม ี“น้องนาร”ี แมสคอต
ของงานเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้เข้าชมงานนิทรรศการ 

นับเป็นครั้งแรกที่ สสปน. ได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การยื่นประมูลสิทธิ์ของ
ประเทศไทยในงานระดับเอ็กซ์โป หลังจากท่ีประเทศไทยได้ยื่นประมูลสิทธิ์อย่าง
เป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว การที่ศาลาไทยได้ต้อนรับผู้เข้าชมงานจ�านวนมากท�าให้
คาดว่า ผู้เข้าร่วมงานจะได้ตระหนักและรับรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีได้ยื่น 

ประมูลสิทธ์เป็นเจ้าภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 
การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของ สสปน. ในครั้งนี้ มีขึ้นใน
ช่วงทีค่ณะผูแ้ทนจากประเทศไทย น�าโดยนาย ชมุพล ศลิปอาชา  

รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่  
151 ของส�านักงานมหกรรมโลก ในกรุงปารีส ฝร่ังเศส 
ระหว่างวันที่ 11 และ 12 มิถุนายน เพื่อน�าเสนอความ
ก้าวหน้าของประเทศไทยในการเตรยีมพร้อมเป็นเจ้าภาพ
งานเวลิด์ เอก็ซ์โป 2020 ทัง้นี ้จ�านวนผูเ้ข้าชมงานมากเป็น
ประวตักิารณ์ ณ ศาลาไทยในงานยอซ ูอนิเตอร์เนชัน่แนล 

เอ็กซ์โป 2012 ได้รับการน�าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบด้วย 
เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการผลักดันความ
ส�าเร็จให้กับงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา

งานยอซ ูอนิเตอร์เนชัน่แนล เอก็ซ์โป 2012 มขีนาดเลก็กว่า
งานเวลิด์ เอก็ซ์โป ซึง่ใช้เวลาจดังานทัง้หมด 6 เดอืน ส่วนงาน
อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์โปในเกาหลีใช้เวลาจัดงาน 3 เดือน 
และใช้พื้นที่ไม่เกิน 250,000 ตารางเมตร 
ติดตามความคืบหน ้าในการประมูลสิทธิ์ เป ็น เจ ้ า

ภาพงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยาของประเทศไทยได้ท่ี  
www.thailandexpo2020.com

ศาลาไทยติดอันดับศาลายอดนิยมในงาน 
ยอซู อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์โป 2012
อีกเวทีประชำสัมพันธ์ชิงสิทธิ์เจ้ำภำพ 
งำนเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยำ

สสปน.ใช้งานยอซู อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์โป 2012 ในเกาหลี เป็นเวทีระดับนานาชาติเพื่อเร่งประชาสัมพันธ์

การยื่นประมูลสิทธิ์ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา

WorLd eXpo 2020
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ThaI pavILIoN pRovES popuLaR aT yEoSu 
INTERNaTIoNaL Expo 2012
aNoThER MaJoR STagE To pRoMoTE 
ThE BId To hoST ThE WoRLd Expo 
2020 ayuTThaya, ThaILaNd 
The TCEB is using the Yeosu International Expo 2012 in Korea as an international stage to 
accelerate the promotion of Thailand’s bid to host the World Expo 2020 Ayutthaya, 
Thailand.

The Thai Pavilion at the expo attracted a high record of 30,000 visitors 
during the first three days of the three-month event. It is expected 
that after the expo closes, the Thai Pavilion will rank in the top five 
among the booths set up by the 106 exhibitors in terms of visitors. 
The pavilion offers an exhibition that widens visitors’ exposure to 
information about Thailand’s bid submission to host the World Expo 
2020 Ayutthaya. 

The submission of the bid has now been thoroughly promoted at three levels: 
a local campaign via a promotional activity in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 
organized in February this year; a national campaign at the BOI Fair 2011; and this 
international promotion at Yeosu International Expo 2012 in Korea.

The Yeosu International Expo 2012 is running from May 12 to August 12, 2012 
on the theme “The Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and Sustainable 
Activities”. The Thai Pavilion presents a concept of “Colors of Diversity: Capacity 
of Thailand”, which is organized by Department of Marine and Costal Resources, 
Ministry of Natural Resources and Environment. The department invites visitors 
to better understand the pavilion through the story of two famous characters 
“Sudsakorn” and “Ma Nil Mangkorn” from the literary work “Phra Apai Manee”.

Inside the pavilion, the TCEB provides an exhibition on Thailand’s bid and its 
preparation for World Expo 2020 Ayutthaya, which is to be hosted under the theme 
“Redefine Globalization: Balanced Life, Sustainable Living” through multimedia 
technology. “Nong Naree”, the mascot of World Expo 2020, Ayutthaya, Thailand, 
acts as a magnet inviting visitors to attend the Expo 2020 exhibition. 

This is the first time the bureau is exhibiting Thailand’s bid overseas and 
under the roof of an Expo event since officially submitting the bid last year. The 
huge number of visitors to the Thai Pavilion are expected to create awareness of 

Thailand’s candidacy of World Expo 2020.
A similar exhibition was mounted 

when the Thai delegates led by Deputy 
Prime Minister Mr. Chumpol Silapa-archa 
attended the 151st General Assembly of the 
International Bureau of Expositions in Paris, 
France between June 11-12, 2012 to present 
the progress of Thailand’s preparations to 
host World Expo 2020. The Thai Pavilion 
at Yeosu International Expo 2012 and the 
high number of visitors to the pavilion 
were highlighted at the assembly to 
affirm the country’s commitment to 
making World Expo 2020 Ayutthaya 
a success. 

Yeosu International Expo 2012 is 
smaller in scale than World Expo. While 
the World Expo takes place over a 
six-month period, the duration of 
international expo event in Korea is 3 
months and is hosted on a space not 
exceeding 250,000 sqm.

For updated information on 
Thailand’s Bid for World Expo 
2020 Ayutthaya, visit www.
thailandexpo2020.com.
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นางสาววิชญา สุนทรศารทูล รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติสสปน. กล่าวว่า สสปน. ได้เปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ใน
งานเทรดโชว์ IMEX 2012 ณ เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ซึ่ง
เป็นการสานต่อความส�าเร็จของแคมเปญ “ประเทศไทย จุดหมายที่
เลือกได้ไม่รู้จบ” ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง

ความเชือ่มัน่จากต่างชาต ิและกระตุน้ให้ผูจ้ดังานไมซ์มาจดังานในประเทศไทยมากขึน้ 
ทั้งนี้ กลยุทธ์ใหม่จะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 

Businessmen on the Go, Women in 
Travel, Young & Adventurous, Art and 
Culture Lovers และ Happy Family 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทั้ง 5 กลุ่ม สสปน. จะน�าเสนอทางเลือกที่
หลากหลายในเชิงสถานที่ของประเทศไทย
ให้กับแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะ 4 เมืองไมซ์ 
ได้แก่กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ 
และจะขยายไปเมอืงอืน่ ๆ  ทีม่ศีกัยภาพ เช่น 
กาญจนบุรี หาดใหญ่ สมุย และหัวหิน ทั้งนี้ 
สสปน. พร้อมแนะน�าสถานที่จัดงาน และ
โรงแรมในแต่ละพื้นที่ให้ด้วย

นอกจากนี้ สสปน. ได้น�าเสนอกิจกรรม
และสินค ้าไมซ ์หลากหลายรูปแบบที่
สามารถสนองตอบความต้องการเฉพาะ
ด้านของแต่ละกลุ่มลูกค้าด้วย โดย สสปน. 
น�าเสนอความหลากหลายของทีพ่กัชัน้หนึง่ระดบัสากล รวมทัง้สถานทีจ่ดังาน สิง่อ�านวย
ความสะดวก อาหารและความบันเทิงคุณภาพระดับโลก ส�าหรับกลุ่ม Businessmen 
on the Go

น�าเสนอบริการสปา อโรมาเธอราปี และการบ�ารุงความงาม นอกเหนือไปจากการ
เป็นสวรรค์แห่งการจบัจ่ายทกุรปูแบบและทกุงบประมาณ รวมทัง้หลกัสตูรการท�างาน
ฝีมอืหรอือาหารไทย ประเพณดีัง้เดมิ หรอืการท่องเทีย่วเชงิชมุชน ส�าหรบักลุม่ Women 
in Travel 

น�าเสนอกิจกรรมตื่นเต้นท่ีหลากหลายมากมาย 
เช่น โปรแกรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การเดินป่า 
หรือเข้าเรียนมวยไทย ส�าหรับกลุ่ม Young & 
Adventurous 

น�าเสนอมรดกทางวฒันธรรมอนัเก่าแก่และล�า้ค่า
ของไทย เช่น พระบรมหาราชวัง สถานท่ีท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO และ
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ต่าง ๆ ส�าหรับกลุ่ม Art and 
Culture Lovers 

ส่วนกลุ่ม Happy Family สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมส�าหรับครอบครัวมากมาย ตั้งแต่สวนสัตว์
เปิด ไนท์ซาฟารี สวนสนุกต่างๆ รวมถึงไปสถานที่
ท่องเที่ยวตากอากาศตามชายหาดท้ังฝั่งอ่าวไทย
และเกาะแก่งในฝั่งอันดามัน

นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัมสีถานทีใ่หม่ ๆ  มากมาย ทัง้ทีพ่กั และสถานทีจ่ดังาน เช่น 
Asiatique The Riverfront ในใจกลางกรงุเทพฯ โรงแรมแนวบตูกิใหม่ ๆ  เช่น Sofitel SO,  
Okura Prestige, Amara และ Eastin Grand Hotels ในกรุงเทพ หรือ Conrad ที่พัก
สไตล์วิลล่าส่วนตัวบนเกาะสมุย 

ในการเข้าร่วมงาน IMEX 2012 สสปน. ได้น�าคณะผู้แทนอุตสาหกรรมไมซ์ จ�านวน 
19 รายจากภาคโรงแรม ศูนย์ประชุม สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวเข้าร่วม
งาน เพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์

นางสาววิชยาเสริมว่า สสปน. เลือกเปิด
ตัวกลยุทธ์การตลาดล่าสุดท่ีงาน IMEX 
เนื่องจากปีนี้ครบรอบ 10 ปีของงาน IMEX 
และเป็นงานท่ีจัดขึ้นในใจกลางเมืองท่ีเป็น
ศูนย์ธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัลของโลก ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ ยุโรป
เป็นตลาดทีส่�าคญัของอตุสาหกรรมไมซ์ไทย 

“ในงานนี้ เราได้มีการนัดหมายทางธุรกิจ
ทั้งหมด 425 ครั้ง ซึ่ง สสปน. หวังว่าจะท�าให้
เกิดการตกลงธุรกิจเป็นมูลค่ามากกว่า 7.65 
ล้านยูโร โดยเยอรมันเป็นอันดับท่ีหน่ึงใน
ด้านการประชุมและการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวัลส�าหรับไมซ์ไทย ขณะที่เนเธอร์แลนด์
ติดอันดับหนึ่งในการประชุมนานาชาติ” 

ในปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ต้อนรับ
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ชาวยุโรปเป็นจ�านวน  

86,800 คน ท�ารายได้เข้าประเทศ 132 ล้านยูโร สสปน. ตั้งเป้านักเดินทางไมซ์ยุโรป
เติบโตร้อยละ 10 ในปี 2555 หรือจ�านวน 95,500 คน ท�ารายได้ถึง 150 ล้านยูโร

สสปน. ออกกลยุทธ์กำรตลำด 
“Ultimate Choice for All”
สสปน. เปิดตัวกลยุทธ์การตลาดใหม่ล่าสุด “Thailand Ultimate Choice 

for All” มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้า 5 กลุ่มหลักในต่างประเทศ โดยน�าเสนอทางเลือก

ทีห่ลากหลายในเชงิสถานทีข่องประเทศไทย กิจกรรมและสนิค้าไมซ์หลากหลาย

รูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

MArKetinG sTraTegY
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Ms. Vichaya Soonthornsaratoon, the TCEB’s Acting Director of 
Meetings Industry Department, said that the bureau launched 
the new strategy at IMEX 2012 in Frankfurt, Germany. It has 
been developed to follow on from the successful “Thailand 
Destination of Choices” campaign, which 
was initiated last year. It also aims at 
restoring international confidence in 

hosting events in Thailand.
The new strategy will focus on 5 major groups: Businessmen 

on the Go, Women in Travel, Young & Adventurous, Art and 
Culture Lovers, and Happy Family.

To meet the specific demands of these 5 groups, the TCEB 
will offer a variety of destination choices for each group, especially 
the 4 MICE Cities of Bangkok, Pattaya, Phuket and Chiang Mai 
but also adding Kanchanaburi, Hat Yai, Samui and Hua Hin to 
the selection. In addition to the destinations, the bureau will also 
introduce the MICE event venues and accommodation choices 
in each location.

Moreover, the TCEB will present a diversity of activities and 
products to respond to the need of each group. The bureau will 
offer a choice of world-class accommodation, event venues, 
facilities and entertainment for Businessmen-on-the Go while 
spa aroma therapy and beauty treatment, a shopping paradise 
for every style and budget, Thai handicraft & handmade and Thai 
cooking courses, traditional festivals and community-based tourism will be among the 
options for Women in Travel.

A breathtaking variety of activities, including ecotourism programs, jungle trekking 
and even Muay Thai boxing courses will be presented to the Young & Adventurous 
group.

Thailand’s rich and ancient cultural heritage such as the Royal Palace, UNESCO 
World Heritage sites and numerous museums and art galleries are suitable for the Art 

and Culture Lovers.
The Happy Family group will be able enjoy a vast range of family-friendly activities, 

from open zoos, night safaris, fun-filled amusement parks as well as the famed white 
sandy beaches on the Gulf of Thailand and the Andaman coast and islands.

Thailand now also offers a significant number of new 
accommodation choices and event venues, among them 
Asiatique The Riverfront in a heart of Bangkok, new boutique 
hotels including the Sofitel SO, Okura Prestige, Amara and Eastin 
Grand Hotels in Bangkok, and exclusive villas at the Conrad in 
Koh Samui.

In joining IMEX 2012, the TCEB led a 19-member Thai 
delegation of MICE organizers and representatives from hotels, 
conference centres, airlines and travel agencies who exhibited a 
wide range of innovative products and services for the MICE and 
incentive travel sectors. 

Ms. Vichaya added that the TCEB chose to launch its new 
marketing strategy at IMEX because the event was celebrating 
its 10th anniversary and is at the heart of the world’s meetings 
and incentive travel business. Most importantly, Europe is a key 
market for Thailand’s MICE industry. 

“We had 425 business appointments during this event, 
which are expected to generate business deals worth more than 
Euro 7.65 million. For Thailand’s MICE market, Germany ranks 

the first in terms of both meetings and incentive travel, whilst the 
Netherlands holds the lead in international conventions held in Thailand”.

Last year, Thailand welcomed 86,800 European MICE travelers, earning revenues 
of Euro 132 million. The TCEB has set a target of 10% growth for its European market in 
2012, and expects 95,500 MICE visitors and revenues approaching Euro 150 million. 

Overall in 2012, Thailand’s MICE industry is expected to attract 750,000 MICE 
visitors and generate more than Euro 1.5 billion from group meetings, international 
conventions and incentive travel,” Ms. Vichaya said.

TCEB LauNChES “uLTIMaTE ChoICE 
foR aLL” MaRkETINg STRaTEgy
The TCEB recently unveiled its latest marketing strategy “Thailand Ultimate Choice for All”, 
which aims to penetrate 5 key MICE market groups by offering a diversity of destinations, 
activities and MICE products that respond to each target group.
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งานโรดโชว์ในลอนดอน สหราชอาณาจักร ถือเป ็นครั้งแรกที่  
สสปน. ร่วมกับนิตยสาร The Economist จัดการสัมมนา น�าโดย  
นายจัสติน วูด ซึ่งเป็น Chief Economist of South-East Asia Pacific 
เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของ
ประเทศไทย และความเจริญเติบโตของภาคธุรกิจต่าง ๆ ในภูมิภาค 

ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จนไปถึงเครื่องมือ
อุตสาหกรรม พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ 

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้น�าตลาดงานแสดงสินค้านานาชาติในอาเซียน ทั้ง
ในด้านของจ�านวนงานที่จัดต่อปี อัตราการเติบโตต่อปี ขนาดพื้นที่จัดงานโดยรวม 
พืน้ทีง่านทีข่ายได้โดยเฉลีย่และรายได้ นอกจากนี ้ผูเ้ข้าชมงานและผูเ้ข้าร่วมแสดง
สินค้าในประเทศไทย 1 ใน 10 อันดับแรกมาจากกลุ่มประเทศอาเซียน 

นางศภุวรรณ ตรีะรตัน์ ผูอ้�านวยฝ่ายการแสดงสนิค้านานาชาต ิสสปน. กล่าวว่า 
เพือ่คงสถานะผูน้�าในอาเซยีน ยทุธศาสตร์ของ สสปน. ปี 2555 จะมุง่สร้างขดีความ
สามารถของประเทศไทยในการเป็นประตูเศรษฐกิจของอาเซียน โดยดึงงานแสดง
สินค้านานาชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ
ต่อภูมิภาคให้มาจัดงานที่ประเทศไทย

นางศุภวรรณ กล่าวด้วยว่า การที่ประเทศไทยเป็นผู้น�าในตลาดของอาเซียน จะ
ช่วยให้ผู้จัดงานแสดงสินค้าจากสหราชอาณาจักรเข้าถึงตลาดในภูมิภาคที่ก�าลัง
เติบโต เพราะอาเซียนมีอุปสงค์ภายในที่สูงเนื่องจากมีจ�านวนประชากรรวมกัน
มากกว่า 500 ล้านคน มีฐานการผลิตและการส่งออกที่ก�าลังเติบโต มีนโยบายเปิดรับ
การลงทุน และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

“สสปน. จะสนับสนุนผู้จัดงาน
ของสหราชอาณาจักรในรูปแบบ
ของการเย่ียมชมสถานที่จัดงาน 
นัดหมายพบปะกับผู ้ เกี่ยวข้อง 
และการวิจัยตลาดเ พ่ือสร ้าง
โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค โดย
ในปีที่ผ่านมา สสปน. ได้จัดการ
เยี่ยมชมสถานที่จัดงาน 4 ครั้ง ให้
ผู้จัดงานชั้นแนวหน้าจากสหราช
อาณาจกัรได้พบกบัผูป้ระกอบการ
ธรุกจิในประเทศไทย ดงันัน้ สสปน. 
มั่นใจว่างานแสดงสินค้าใหม่ ๆ ที่
จะจัดขึ้นในประเทศไทย และได้
รับการสนับสนุนจาก สสปน. จะ

ประสบความส�าเร็จในการเปิดตัวและการประชาสัมพันธ์ในปีต่อ ๆ ไป” นางศุภวรรณ
อธิบาย

ในงานโรดโชว์ สสปน. ได้น�าเสนอภาคอุตสาหกรรมของไทย 4 ภาคที่มีอัตราการ
เติบโตสูงและได้รับการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้จัดงานสหราชอาณาจักรประกอบ
ด้วย อัญมณีและเครื่องประดับ อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม และ 
อุตสาหกรรมบริการ นอกจากนี้ ยังได้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้จัดงานในสหราช
อาณาจกัร กบัศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้าชัน้น�าต่างๆ ในประเทศไทย เช่น นทิรรศการ
และการประชมุไบเทค ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค และศนูย์ประชมุแห่ง
ชาติสิริกิติ์

ก่อนหน้าน้ี สสปน. ประสบความส�าเร็จในการดึงงานเทรดโชว์ใหม่จากสหราช
อาณาจักร จ�านวน 3 งาน ให้เข้ามาจัดในประเทศไทย ได้แก่ Fastener Fair 2012 จัด
โดย Mack Brooks Exhibitions Limited งาน Chemspec Asia 2013 และ Asian 
Coatings Show 2013 จัดโดย Quartz Business Media (QBM)

นอกจากนี้ สสปน. ยังได้จัดงานโรดโชว์ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เพื่อชักจูงให้
นักธุรกิจ สมาคมการค้า หอการค้าและผู้แทนธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

นานาชาตใินประเทศไทย ซึง่ในปีทีผ่่านมา ผูเ้ข้าชมงานในประเทศไทยทีม่าจากอนิเดยีมี
จ�านวนมากเป็นอนัดบั 2 ในบรรดาผูเ้ข้าชมงานจากต่างประเทศทัง้หมด ขณะทีป่รมิาณ
การค้าระหว่างไทยและอินเดียขยายตัวร้อยละ 23 ในปี 2554 มีมูลค่าทั้งหมด 8,100 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มน่าสนใจส�าหรับผู้เข้าชมงานจากอินเดียประกอบด้วย การ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอและอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่ง
ปัจจบุนัอตุสาหกรรมเหล่านีไ้ด้รบัการจดัแสดงในงานแสดงสนิค้านานาชาตริายใหญ่ ๆ  
ของประเทศไทย ทั้ง ProPak Asia, Bangkok Gems & Jewelry, InterPlas Thailand, 
Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair และ 
Garment Manufacturing Expo

ระหว่างการพบปะกับผู้แทนธุรกิจท่องเที่ยวและสมาคมการค้าอินเดีย สสปน. ได้
น�าเสนอจุดขายของประเทศในการมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 และการที่ไทยเป็นผู้น�าตลาดแสดงสินค้านานาชาติในอาเซียน

“ปัจจบุนั ประเทศไทยยงัคงสถานะการเป็นผูน้�าในตลาดอาเซยีน มกีารจดังานแสดง
สินค้านานาชาติถึง 85 งานเมื่อปีที่ผ่านมา การใช้ประเทศไทยเป็นฐานเจาะตลาด
อาเซยีนจงึเป็นช่องทางให้เข้าถงึโอกาสทางธรุกจิทีห่ลากหลาย และยงัเป็นฐานส�าหรบั
ใช้เชือ่มโยงธรุกจิระหว่างอาเซยีนและกลุม่ประเทศ BIMSTEC ด้วย” นางศภุวรรณ กล่าว

นอกจากนี้ สสปน. ยังได้น�าเสนอโปรโมชั่นส�าหรับผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า “100 
A-HEAD” เพื่อดึงกลุ่มนักเดินทางจากตัวแทนการท่องเที่ยว สมาคมการค้า สมาพันธ์ 
และหอการค้าของอินเดียให้มาเข้าชมงานในประเทศไทย โดยจะมอบ 100 ดอลล่าร์
สหรัฐ ส�าหรับการน�ากลุ่มผู้เข้าชมงานเข้ามาประเทศไทยได้อย่างน้อย 15 คน รวมทั้ง
การสนบัสนนุให้กลุม่ผูข้ายจากอนิเดยีสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิและสร้างเครอืข่าย
กับสมาคมทางการค้าและหอการค้าในประเทศไทย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ผู้อ�านวยการศูนย์การค้าไทย ประจ�ามุมไบ กล่าวเสริมว่า 
ด้วยท�าเลทีต่ัง้ใจทีอ่ยูใ่จกลางอาเซยีน การจดังานแสดงสนิค้านานาชาตใินประเทศไทย
จึงเป็นตลาดที่ดีที่สุดของนักธุรกิจที่ต้องการเจาะตลาดอาเซียนซึ่งก�าลังเติบโต

ในปี 2555 คาดว่าจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามายังประเทศไทยประมาณ  
750,000 คน สร้างรายได้ 60,120 ล้านบาท หรือ 1,940 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยจะ
เป็นสัดส่วนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ 80,000 คน และคาดว่าจะสร้างรายได้ 
7,929 ล้านบาท หรือ 255 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

สสปน. จัดโรดโชว์ในสหราช
อาณาจักรและอินเดีย

ชูไทยประตูสู่อำเซียน 
ดึงงำนเทรดโชว์ 
และผู้ชมงำน

สสปน. จัด โรดโชว ์งานแสดงสินค ้ านานาชาติ ใน 

สหราชอาณาจักร และอินเดีย เพื่อจูงใจผู้จัดงานแสดง

สินค้าให้มาจัดงานในประเทศไทย รวมถึงดึงดูดผู้เข้า

ชมงานแสดงสินค้าจากทั้งสองประเทศ โดยชูจุดขาย

ประเทศไทยเป็นประตูสู่โอกาสทางธุรกิจในอาเซียน จาก

การรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 

รวมทั้งน�าเสนอประเทศไทยเป็นผู้น�าตลาดอุตสาหกรรม

งานแสดงสินค้านานาชาติในภูมิภาค

ประเทศไทย ผู้น�ำอุตสำหกรรมงำน
แสดงสินค้ำนำนำชำติในอำเซียน
จำานวนงานที่จัด : 71
อัตราการเติบโตต่อปี : 70%
พื้นที่จัดงานที่ขายได้ในภาพรวม : 432,500 
ตำรำงเมตร
พื้นที่จัดงานที่ขายได้เฉลี่ยต่องาน : 6,092/
ตำรำงเมตร
รายได้ : 132 ดอลลำร์

ที่มา : The 7th Trade Fair Industry in Asia 2011 Report of The Global Association of 
the Exhibition Industry (UFI)
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For the road show in London, the TCEB joined The 
Economist for the first time in organizing a round 
table discussion led by Mr. Justin Wood, Chief 
Economist of South and South-East Asia Pacific. 
The discussion aimed to promote Thailand’s 
exhibition industry and dynamic growth across 
a wide range of sectors in the region from 

automobiles, food, healthcare, industrial equipment, energy, 
electronics and jewelry.

Thailand’s exhibition industry is now ranked the first in 
ASEAN in terms of the number of events held annually, annual 
growth rate, total event space, average event space sold and 
revenue. In addition, the top ten trade visitors and exhibitors in Thailand are from ASEAN 
countries. 

Mrs. Supawan Teerarat, the TCEB’s Director of Exhibition Department, said that in 
order to maintain its leadership in ASEAN, the bureau’s 2012 strategy is focusing on 
strengthening the country’s capability as the business gateway to ASEAN. The TCEB 
aims to attract international exhibitions relevant to the region’s economic-driven industries 
to Thailand.

She said that Thailand’s leading position in ASEAN would help trade show organizers 
from the UK to access the growing ASEAN region and reach its combined population, 
which now exceeds 500 million. She added that ASEAN has a growing manufacturing 
and export base, open investment policies and is enjoying fast economic expansion.

“The bureau will support UK trade show organizers through site inspection trips, 
meetings with stakeholders, potential local partners, and market research to help 
establish business opportunities in the region. Last year, we arranged four site inspection 
trips for leading UK organizers to visit Thailand and to meet with potential local partners. 
The TCEB is confident that new exhibitions to be organized in Thailand and supported 
by the bureau will be successful in launching their shows and promoting shows in the 
coming years,” Mrs. Supawan said. 

During the event, the four high growth industries in Thailand - jewelry, electronics, 
automobiles, food & beverage and hospitality - were presented to UK event and trade 
fair organizers. Discussions were held to share information and talk about a potential 
business partnership between UK organizers and Thailand’s leading exhibition venues 
including BITEC, IMPACT and QSNCC.

Prior to the road show, the bureau was successful in winning three new shows from 
the UK for Thailand: Fastener Fair 2012, Chemspec Asia 2013 and Asian Coatings Show 

2013. The first fair is being held in September and is organized by 
Mack Brooks Exhibitions Limited. Quartz Business Media (QBM) 
will organize the latter two.

Besides the UK, the bureau also organized a road show in 
Mumbai, India to attract Indian businessmen, trade associations, 
chambers of commerce and travel agents to join trade shows 
in Thailand. Indian visitors attending exhibitions in Thailand 
ranked second among overseas visitors attending trade shows 
in Thailand last year and India-Thailand bilateral trade volume 
in 2010 grew by 23 per cent, reaching around US$8.1 billion in 
value.

The sectors with the most promising prospects for Indian 
trade visitors are printing & packaging, gems & jewelry, textile, and the plastics industry. 
These industries are featured through Thailand’s key international exhibitions, including 
ProPak Asia, Bangkok Gems & Jewelry, InterPlas Thailand, Bangkok International Gift 
Fair and Bangkok International Houseware Fair, and Garment Manufacturing Expo.

During the meeting with Indian travel agents and trade associations, the TCEB 
highlighted Thailand’s strategic location to the ASEAN market in light of the ASEAN 
Economic Community (AEC) coming into force in 2015, and Thailand’s current leading 
position in the ASEAN trade show market.

“At present, Thailand’s exhibition industry continues to be a leading player in ASEAN 
with a high record of 85 international trade shows organized in 2011. Therefore, Thailand 
as a platform to ASEAN market offers unparalleled business opportunities. It also serves 
as business link between ASEAN and BIMSTEC countries,” she said. 

Moreover, the TCEB offered the incentive program “100 A-Head” to India’s travel 
agents, trade associations, federations and Chambers of Commerce to visit trade shows 
in Thailand. The promotion provides US$ 100 for bringing in a group of at least 15 visitors 
to attend trade exhibitions in Thailand. It is also intended to encourage group trade visitors 
from India to create business relationships and networking with local trade associations 
and Chamber of Commerce in Thailand.

Mr. Adul Chotinisakorn, Executive Director of Thai Trade Center, Mumbai added 
that being a hub of ASEAN, Thailand’s exhibitions become the ideal marketplace for 
those wanting to penetrate the growing ASEAN market. 

In 2012, Thailand is expected to welcome approximately 750,000 MICE visitors 
to the country, generating expected revenues of Bt60.12 billion or US$1.94 billion, of 
which 80,000 visitors will be attending exhibitions and trade fairs, generating expected 
revenues of Bt7.929 billion or US$255 million.

TCEB oRgaNIzES Road ShoWS IN uk aNd INdIa

hIghLIghTINg ThE gaTEWay To 
aSEaN To dRaW TRadE ShoWS aNd 
vISIToRS
To attract trade show organizers and visitors to Thailand, TCEB recently organized exhibition 
road shows in the UK and India. Thailand’s position as a gateway to business opportunities 
in ASEAN after the integration of ASEAN Economic Community in 2015 and the Kingdom’s 
leadership in the ASEAN exhibition market were highlighted as selling points of the road 
shows.

Thailand’s leadership in 
asean exhibiTion indusTry 
(year 2010)
Number of events: 71
Annual growth rate: 70%
Total event space sold: 432,500/sqm.
Average event space sold per exhibition: 
6,092/sqm.
Revenue: $US 132

Source: The 7th Trade Fair Industry in Asia 2011 Report 
of The Global Association of the Exhibition Industry (UFI)
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ก่อนหน้านี้ สสปน. ได้เปิดตัว ISO 20121 ในงานเทรดโชว์ IMEX 2012 ณ 
เมืองแฟรงเฟิร์ต เยอรมนี เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

นางนชิาภา ยศวร์ี ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมไมซ์ 
สสปน. กล่าวในงาน IMEX 2012 ว่า แนวคิดในการส่งเสริมมาตรฐาน 
ISO 20121 เกดิจากการท�างานเชงิรกุของ สสปน. ในการผลกัดนัประเดน็

สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ริเริ่มมาต้ังแต่เมื่อ 5 ปีก่อน รวมทั้งการผลักดัน
มาตรฐานการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อ 4 ปีทีผ่่านมา และได้รับการพฒันา
มาเป็นแนวความคดิเรือ่งความยัง่ยนื จนต่อยอดมาเป็นการผลกัดนั ISO 20121 Event 
Sustainability Management Systems

“สสปน. จะท�างานร่วมกับบริษัท SGS ซึ่งเป็นองค์กรด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานการจัดการ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยได้รับการรับรองด้วย ISO 
20121 ทั้งนี้ บริษัท SGS จะเป็นผู้จัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ ส่วนภายในปีนี้ 
สสปน. จะช่วยเหลือในเรื่องเงินสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการในสัดส่วนร้อยละ 70 
ของต้นทุนที่ต้องใช้จ่าย เพื่อให้ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานดังกล่าว หรือเป็นวงเงิน 
75,000 ยูโร

นางนิชาภา มั่นใจว่า ISO 20121 จะช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพของ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย และเป็นการสร้างกรอบการด�าเนินงานที่ได้รับการยอมรับร่วม
กัน รวมถึงท�าให้การจัดงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาเรื่องความย่ังยืน สอดคล้องกับ
พันธกิจของ สสปน. ในการส่งเสริมมาตรวัดในระดับสากลให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

ดังนั้น มาตรฐานสากลนี้จึงมีความส�าคัญยิ่ง เพราะเป็นข้อก�าหนดของการจัด

งานในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในขณะที่ประเทศไทยก�าลังประมูลสิทธิ์เป็น 
เจ้าภาพจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ภายใต้แนวคิด นิยามใหม่ของโลกาภิวัตน์ วิถีที่
ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล

นางนิชาภา กล่าวถึงแนวโน้มที่ดีของการผลักดันให้ผู ้ประกอบการไมซ์ไทยน�า  
ISO 20121 มาใช้ เห็นได้จากกรณีของการส่งเสริมมาตรฐานการประชุมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเมื่อ 4 ปีก่อน มีผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วมมากกว่า 80 ราย จนปัจจุบัน 
ประเทศไทยมโีรงแรมทีไ่ด้รบัการรบัรองเป็นโรงแรม “มาตรฐานสเีขยีว” จ�านวนมากกว่า 
170 ราย และมศีนูย์การประชมุนานาชาตทิีไ่ด้รบัรองว่ามมีาตรฐานสิง่แวดล้อม จ�านวน 
8 ราย 

นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองชั้นน�าในเอเชียส�าหรับการ
ประชุมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นผลการส�ารวจในหัวข้อ “Leadership in 
Sustainability: The Why and The How” ของ MCI ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานชั้นน�าระดับ
สากล โดยงานส�ารวจชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจ�าปี 2010 ของ UFI 

ปัจจุบันศูนย์การประชุมในประเทศไทยท่ีเข้าข่ายเป็นศูนย์การประชุมสีเขียว
ประกอบด้วย ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีศนูย์การประชมุ 
แห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
แอท เซน็ทรลั เวลิด์ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ศนูย์ประชมุพชี เมอืงพทัยา ศนูย์นทิรรศการ
และการประชมุรอยลั ภเูกต็ มารน่ีา และศนูย์ประชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 
๖๐ ปี หาดใหญ่

สสปน. เปิดตัว ISO 20121 

มำตรฐำนยกระดับบริหำรงำนไมซ์อย่ำงยั่งยืน

สสปน. เตรียมผลักดันมาตรฐานระบบการบริหารงานไมซ์อย่างยั่งยืน หรือ ISO 20121 (Event Sustain-

ability Management Systems) ให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับ

การจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิค 2012 ณ กรุงลอนดอน ซึ่งน�า ISO 20121 ไปใช้ในการจัดงานเป็นครั้งแรก 

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยประเทศไทยจะถือเป็น

ประเทศแรกในเอเชียที่น�ามาตรฐานนี้มาใช้

Mice sTaNdard
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The TCEB introduced the ISO 20121 at IMEX 2012 in 
Frankfurt, Germany in May 2012.

Ms. Nichapa Yoswee, Director of MICE 
Capabilities Department from TCEB, explained at 
IMEX 2012 that the idea to drive ISO 20121 to the Thai 
MICE industry developed from the TCEB’s leadership 
profile of Green Initiatives launched 5 years ago 

and the national Green Meetings Standard introduced 4 years ago. 
These evolved into a sustainability concept, and subsequently to the 
promotion of ISO 20121 Event Sustainability Management Systems. 

“The TCEB will work with SGS, the world’s leading inspection, 
verification and certification company, to encourage Thai MICE 
operators to obtain ISO 20121 certification. To achieve this, SGS will 
provide the operators with training and education programs. The 
bureau will support them with a subsidy amounting to 70 per cent 
of the total fees for ISO 20121 accreditation, which represents Euros 
75,000 in 2012,” Ms. Nichapa said. 

She expressed confidence that ISO 20121 would enhance the professional level of 
the Thai MICE industry, create a common framework and encourage the MICE industry’s 
contribution to sustainability. This is in line with the bureau’s core mission of promoting 
and introducing an international benchmark for the industry. 

This global standard is also significant as it is required for global-
scale events, which is particularly important as Thailand is bidding 
to host the World Expo 2020 Ayutthaya under the theme of ‘Redefine 
Globalization: Balanced Life, Sustainable Living’.

Ms. Nichapa pointed out the excellent prospects for introducing 
ISO 20121 to Thai MICE operators. Significantly, when a national Green 
Meetings standard was launched four years ago, it attracted more 
than 80 MICE operators to join the program. Today, Thailand has over 
170 hotels certified as “Green Accommodation” and 8 international 
convention centers in the country are now “Green Venues”. They 
are: IMPACT Muang Thong Thani, Queen Sirikit National Convention 
Center (QSNCC), Bangkok International Trade & Convention Center 
(BITEC), Bangkok Convention Centre at Central World, Royal Paragon 
Hall, Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH), Royal Phuket 
Marina International Exhibition & Convention Centre, and The 60th 
Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Thorne 

International Convention Center, Hat Yai.
Furthermore, Bangkok has been ranked the top city in Asia for Green Meetings. 

This reference comes from the ‘Leadership in Sustainability: The Why and The How’ 
survey conducted by global event management association MCI as part of their UFI 
Annual Conference 2010.

TCEB INTRoduCES ISo 20121 
a STaNdaRd To ENhaNCE 
SuSTaINaBLE MICE 
MaNagEMENT
With the aim of raising Thailand’s MICE industry so that it meets 
global standards in professional management, the TCEB will 
propel ISO 20121 (Event Sustainability Management Systems) 
to Thailand’s MICE industry in July 2012 which is the same time 
that the London 2012 Olympic Games, the first mega event 
to adopt this standard to its management system, is staged. 
Thailand will, therefore, become the first country in Asia to 
adopt this standard procedure.
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Mice aLLIaNCe

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สสปน. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับ
แรก ระหว่างฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของ สสปน. กรมการ 
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาต ิ(ไทย) สมาคมการแสดงสนิค้า (ไทย) และกองทนุส่งเสรมิการประชมุ
นานาชาต ิโดยทัง้ 5 หน่วยงาน จะท�างานร่วมกนัเชงิบรูณาการภายใต้เครอืข่าย 

พนัธมติรไมซ์ไทย เพือ่ยกระดบัทกัษะวชิาชพีและขดีความสามารถของบคุลากรไมซ์ไทย 
ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย รวมไป
ถงึการสร้างความตระหนกัและความเข้าใจเกีย่วกบักฎระเบยีบต่าง ๆ  ของกลุม่อาเซยีน

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้ก�าหนดกรอบความร่วมมือใน 4 ประเด็นหลัก ๆ คือ  
1) ร่วมกันก�าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
กลุ่มผู้ให้บริการด้านสถานที่จัดประชุมและแสดงสินค้า (Venue: Convention and 
Exhibition Centre) กลุม่ธรุกจิโรงแรม กลุม่ผูใ้ห้บรกิารด้านผูจ้ดังาน (DMC/ EMC/ PCO 

และอืน่ๆ) และกลุม่ผูใ้ห้บรกิารด้านการจดังานประเภท Service Provider (Contractors 
& Logistics) 2) ร่วมกนัพฒันาหลกัสตูรภาษาองักฤษส�าหรบักลุม่วชิาชพีไมซ์โดยเฉพาะ 
3) ร่วมกนัจดัท�าแผนการฝึกอบรม และจดัสมัมนาเพือ่พฒันาองค์ความรูข้องผูใ้ห้บรกิาร
ไมซ์ในประเทศไทย และ 4) ร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้ผู ้
ประกอบการไมซ์ไทยได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ความตกลงของอาเซียน

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการและรักษาการผู้อ�านวยการ สสปน. ย�้าว่า สสปน. ได้
สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมไมซ์ไทยได้ตระหนักและเข้าใจถึงนัยยะของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมาโดยตลอด และยังได้ท�างานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อ
พัฒนาและน�าเสนอทางออกของปัญหาให้กับรัฐบาล เพื่อเป็นหลักประกันว่าภาค
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับสภาพทางเศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

ประเด็นหนึ่งที่ทาง สสปน. ให้ความส�าคัญคือการพฒันาศักยภาพบุคลากรไมซ์ไทย

สสปน. จัดตั้งเครือข่าย “พันธมิตรไมซ์ไทย”

พัฒนำบุคคลำกรไมซ์ไทย 
รองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

สสปน. ลงนามบนัทกึความเข้าใจร่วมกบั 4 หน่วยงานภาครฐัและเอกชน จดัตัง้ “พนัธมิตรไมซ์ไทย”เพ่ือพัฒนา

ขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพของบุคลากรไมซ์ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในขณะเดียวกัน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน เพื่อจัดท�ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาไมซ์ 
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The first agreement was signed on 
May 2, 2012 between the TCEB’s 
MICE Capabilities Department and 
the Department of Tourism of Ministry 
of Tourism and Sports, the Thailand 
Incentive and Convention Association 
(TICA), the Thailand Exhibition 

Association (TEA) and the Convention Promotion Fund 
(CPF). 

The five agencies will integrate their efforts and 
resources under “Thai MICE Alliance” network to 
enhance the professional skills and competencies of 
MICE personnel in Thailand. This will strengthen the 
competitiveness of Thailand’s MICE industry, as well as 
build greater awareness and understanding of ASEAN’s 
regulatory landscape and stress Thailand’s regional 
leadership in ASEAN’s MICE sector.

The MOU provides a framework for cooperation 
in four main areas: 1) to jointly set a human resources 
development plan for the four main MICE subgroups 
- convention and exhibition venues, the hotel industry, 
event organizers (DMC / EMC / PCOs), and service 
providers (contractors & logistics); 2) to develop an 
English-language curriculum specifically for MICE 
professionals; (3) to plan a training and seminar 

program to strengthen MICE industry knowledge; and (4) to 
collaborate in publicizing activities that will help the industry 
maximize its potential within the AEC. 

Mr. Thongchai Sridama, TCEB’s Board of Director and 
Acting President, emphasized that the bureau has always 
supported the Thai MICE sector in being aware of and 
understanding the implications of the AEC. The bureau has 
also worked closely with the private sector in developing 
and proposing to government the solutions that will ensure 
that Thailand’s MICE industry is ready to deal with economic 
changes.

“One of the issues on which the TCEB places great 
importance is developing Thai MICE personnel to meet the 
international standard. This is the reason for forming the Thai 
MICE Alliance network today,” said Mr. Thongchai.

“The TCEB is confident that this cooperation can 
elevate the international competitiveness of Thailand’s MICE 
industry in an environment where more overseas MICE 
operators are coming to do business in Thailand, and vice-
versa. This greater strength will help maintain the market 
base and reinforce Thailand’s position as ASEAN’s MICE 
hub,” Mr. Thongchai said in conclusion.

The TCEB signed a second MOU with the Department 
of Skills Development, Ministry of Labor on May 22, 2012 to 
initiate the National Skill Standard for the MICE sector. The 

TCEB CREaTES “MICE aLLIaNCE” NETWoRk
hELpINg ThaI MICE pERSoNNEL To 
pREpaRE foR ThE aEC
The TCEB has signed a memorandum of understanding (MOU) with four public and private 
organizations to form a MICE Alliance network in an effort to develop the capabilities and 
skills of Thai MICE personnel. It is one of the measures being taken to prepare for the ASEAN 
Economic Community (AEC). The bureau also signed another MOU with the Department of 
Skills Development to initiate “National Skill Standard for MICE”.

เพือ่เป็นช่องทางยกระดบัมาตรฐานของบคุลากรเหล่านัน้ให้ไปถงึระดบัสากล จงึท�าให้
มีการลงนามร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรไมซ์ไทยในวันนี้ 

“สสปน. มัน่ใจว่า ความร่วมมอืในครัง้นีจ้ะช่วยพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั
ระดบันานาชาตใิห้กบัอตุสาหกรรมไมซ์ไทยในสภาวะแวดล้อมทีจ่ะมผีูป้ระกอบการไมซ์
จากต่างประเทศเข้ามาท�างานในประเทศไทยมากขึน้ และผูป้ระกอบการไทยไปท�างาน
ในต่างประเทศมากขึน้ ขดีความสามารถทีเ่พิม่ขึน้นีจ้ะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรกัษา
ฐานตลาดและตอกย�า้ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางไมซ์แห่งอาเซยีนต่อไป” นายธงชยั
กล่าวปิดท้าย 

จากนัน้ สสปน. ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจกบักรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวง
แรงงาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เพื่อจัดท�ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาไมซ์
เป็นคร้ังแรก โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมลงนามคือ สมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาต ิ(ไทย) สมาคมการแสดงสนิค้า (ไทย) และสมาคมธรุกจิสร้างสรรค์การจดังาน 

ในบนัทกึความเข้าใจฉบบันี ้นอกจากทัง้ 5 หน่วยงานจะร่วมกนัจดัท�ามาตรฐานฝีมอื
แรงงานแห่งชาติสาขาไมซ์แล้ว ยังก�าหนดให้ร่วมกันจัดท�ารูปแบบเพ่ือใช้รองรับการ

รับรองมาตรฐานบุคลากรไมซ์ด้วย พร้อมทั้งร่วมกันสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ส่ง
บุคลากรของตนเข้าทดสอบวัดระดับทักษะตามมาตรฐานแห่งชาติ 

นอกจากนี ้จะร่วมกนัส่งเสรมิขดีความรูค้วามสามารถและทกัษะให้กบับคุลากรไมซ์
เพือ่ให้มคีณุสมบตัติรงกบัเงือ่นไขของผูป้ระกอบการ รวมทัง้สนบัสนนุซึง่กนัและกนัผ่าน
สือ่และปัจจยัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้สามารถด�าเนนิงานบรรลวุตัถปุระสงค์ของความ
ร่วมมือที่ได้มีการลงนามในครั้งนี้ 

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
กล่าวว่า กรมพฒันาฝีมอืแรงงานจะช่วยฝึกอบรมบคุลากรในทกุระดบั ในส่วนของการ
จัดท�ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจะมีการวัดระดับความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
กฎหมาย ทางกรม ฯ จะพฒันาต่อยอดไปสูก่ารออก license หรอืใบอนญุาตมาตรฐาน
แรงงาน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่จัดฝึกอบรมพนักงานตามแนวทางการพัฒนาของ 
กรมฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี คือสามารถน�าค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไป
หักภาษีได้สองเท่า 
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TICA, the TEA, and the Event Management Association 
(EMA) also signed the agreement. 

Under the terms of the MOU, not only will the five partners 
jointly set the national skill standard for Thailand’s MICE personnel, 
but they will also develop the procedures to certify the MICE skill 
standards. In addition, they will encourage the MICE operators to 
support personnel in applying for the national skill standard test.

They will moreover collaborate to enhance the knowledge, 
capabilities and skills of MICE personnel to meet requirements 
of the operators. They will support one another, using relevant 

resources that will help them achieve the objectives of the 
collaboration.

M.L. Puntrik Smiti, the Deputy Director-General, Department 
of Skill Development, Ministry of Labor, said that the department 
would help train personnel at all levels. The national standard test 
would cover knowledge, skills, attitude and laws. For the next step, 
the department would continue the development by issuing the 
labor standard license. In addition, the operators who organize 
personnel training programs under the department’s guideline 
would obtain a 200 per cent tax reduction for any training expenses.

สสปน. น�าโดยนายธงชัย ศรีดามา กรรมการ

และรักษาการผู้อ�านวยการ สสปน. ลงนาม

ในบันทีกความเข้าใจ เพื่อก�าหนดมาตรฐาน

ทักษะไมซ์แห่งชาติ ร ่วมกับหม่อมหลวง

ปุณฑริก สมิติ (ที่สองจากซ้าย) รองอธิบดี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา (ที่สองจากขวา) 

ประธานสมาคมส่งเสรมิการประชมุนานาชาติ 

(ไทย) นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล (ซ้าย) 

ประธานสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)  

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ (ขวา) ประธาน

สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน นอกจาก

ก�าหนดมาตรฐานทักษะไมซ์แห่งชาติ บันทึก 

ความเข้าใจฉบับนี้ก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชา

ชีพไมซ์เข้าทดสอบระดับมาตรฐานทักษะ

ด้วย ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

ขดีความสามารถและทกัษะของบุคลากรไมซ์

ไทยให้สามารถรองรบัการแข่งขนัจากการเปิด

ตวัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558

The TCEB led by Mr. Thongchai Sridama, 
centre, Acting President, sign the MOU 
with M.L. Puntrik Smiti, 2nd from left, the 
Deputy Director-General, Department of Skill 
Development, Ministry of Labor, Mr. Sumate 
Sudasna, second from right, the President of the 
Thailand Incentive and Convention Association 
(TICA), Mr. Pravit Sribanditmongkol, left, the 
President of Thailand Exhibition Association 
(TEA) and Mr. Sermkhun Kunawong, right, the 
President of Event Management Association, 
outlining Thailand’s first “National Skill Standard 
for MICE”. 
Apart from National Skill Standard for MICE, 
the MOU encourages MICE professionals to 
attend this standard test. The ultimate goal of 
this collaboration is to elevate the standard, 
capabilities and skills of Thai MICE personnel 
in preparation for the ASEAN Economic 
Community (AEC) in 2015.


