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สารจากผู้อ�านวยการ
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสาร ทีเส็บ ทุกท่าน 

ส่งท้ายปี 2560 กับวารสารข่าวฉบับนี้ครับที่รวบรวม ผลการด�าเนินงานที่ทีเส็บประสบ
ความส�าเร็จในการดงึงานจากต่างประเทศเข้ามาจดัในประเทศไทยมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดย
เฉพาะการจดัประชมุนานาชาติขององค์กรและสมาคม ซึง่เห็นได้จากอันดบัโลกของไทยทีข่ยบั
ข้ึนอย่างก้าวกระโดด ในขณะท่ีอุตสาหกรรมการแสดงสินค้ายังครองอันดับหนึ่งในอาเซียน
จากจ�านวนพื้นท่ีท่ีมีการจัดงาน โดยช่วงปีงบประมาณ 2558-2560 ประเทศไทยต้อนรับ 
นักเดินทางกลุ่มไมช์ต่างชาติประมาณ 3.5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 290,300 ล้านบาท 

อย่างไรกต็าม ทเีสบ็ได้ปรบัแผนยทุธศาสตร์การส่งเสรมิอตุสาหกรรมไมซ์ทัง้ระบบตัง้แต่
ปีงบประมาณที่แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลเศรษฐกิจใหม่  
ไทยแลนด์ 4.0 โดยมุง่เน้นการขบัเคลือ่นไมซ์ด้วยนวตักรรม เช่น การรเิริม่โครงการสมาร์ทไมซ์ 
และการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเป็นส่วนส�าคัญในการท�าตลาดและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

ในปีงบประมาณ 2561 นี ้ท่านจะเห็นการเปลีย่นแปลงมากข้ึน ทัง้การปรับปรงุโครงสร้าง
องค์กร การบริหารจดัการ และการปฏริปูอตุสาหกรรมไมซ์ เพ่ือให้เกิดการรเิริม่นวัตกรรมใหม่ๆ 
และทีส่�าคญัยิง่คอื การส่งเสรมิไมซ์ให้มบีทบาทเป็นกลไกในการเตบิโตเศรษฐกจิของประเทศ 
และกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

ฉะนั้น ทีเส็บจึงมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตคู่ขนานกับการพัฒนาประเทศ โดย
เน้นเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเติบโตอย่างเท่าเทียม
ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ทีเส็บก็เร่งพัฒนาดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม โดยเปิดตัวสองโมบายแอปพลิเคชั่น 
Smart BIZ Event และ Smart BIZ Organizer เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้จัด
งานไมซ์และผู้ร่วมงาน สอดคล้องเทรนด์การตลาดโลก และการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ใช้ 
สมาร์ทโฟน โมบายแอปพลเิคชัน่นี ้ถือเป็นการสร้างมิตใิหม่ส�าหรับการจัดงานและการเข้าร่วม
งานไมซ์ในประเทศไทยท่ีมีครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยผู้จัดงานสามารถน�าไปใช้ได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะเอสเอ็มอี และสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ซึ่งอาจมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น

ล่าสดุ ทีเสบ็ สร้างสรรค์โครงการ SMART VILLAGE มุง่หวงักระตุน้กลุม่องค์กรจดักจิกรรม
ประชุมสัมมนา และกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศมากขึ้น โดยร่วมมือกับ 4 พันธมิตรเอกชน 
น�าร่องลงพื้นที่ 4 ชุมชนต้นแบบนอกเหนือจาก 5 ไมซ์ซิตี้หลัก พร้อมดึง 11 บริษัทสตาร์ทอัพ  
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว และอัตลักษณ์
ท้องถิ่นของชุมชน  

ภายใต้แนวคดิ Co-Creation โครงการนีไ้ด้ด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์สานพลังประชารฐั 
เพือ่เศรษฐกจิฐานรากของรฐับาล กระจายรายได้สูท้่องถิน่ ส่งเสริมนโยบายลดความเหล่ือมล�า้ 
ของสังคมและโอกาส ขณะเดียวกัน มีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพื่อ
พัฒนาชุมชนไปสู่การเป็น SMART VILLAGE สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย 

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
Dear readers,

Let us celebrate the last day of 2017 by reflecting on TCEB’s great achievements in winning for 
Thailand events from all over the world.

The country’s global ranking jumped thanks to the significant increase in international conventions 
hosted while the international exhibition industry remained at number 1 in ASEAN in terms of trade 
show space sold.

Over the fiscal years 2015 to 2017, Thailand welcomed around 3.5 million international MICE 
travellers, generating total revenue of more than Bt290.3 billion.

However, the bureau revised its strategic plan for MICE industry promotion since late in the last fiscal 
year. This revision is in line with the 20-year National Strategy and the new economic model Thailand 
4.0, which places emphasis on an innovation-driven MICE industry and includes such initiatives as Smart 
MICE, the development of digital tools for online marketing campaigns. 

In the 2018 fiscal year, you will see a paradigm shift in the way we operate, with the changes 
including reorganisation, a new management system and MICE industry reforms that will allow for the 
launch of a range of innovations. More importantly, the TCEB will strengthen the MICE industry as an 
engine of economic growth through which substantial income will be distributed to the regions.

The bureau is speeding up the development of digital platforms with the recent launch of two 
mobile applications; Smart BIZ Event and Smart BIZ Organizer that meet the needs of both organisers 
and attendees. The mobile apps are in line with global market trends and respond to the fast-growing 
number of smartphone users.

The two apps will create a new chapter in event organising and attendance in Thailand. For example, 
organisers can register to apply for the apps without incurring any expense. For its part, the Smart BIZ 
Organizer will be very beneficial, particularly to SMEs and educational institutes who might have budget 
limitations in developing their own applications.  

Smart Village, the TCEB’s latest initiative, is designed to encourage businesses to hold meetings and 
CSR activities in the country. The TCEB recently entered into partnerships with 4 strategic companies to 
organise the events in 4 pilot model communities outside the 5 major MICE Cities. Eleven startups are 
also engaged in the project and helping to disseminate experiences, activities, tourist attractions and 
local identities through their digital platforms.

Based on the Co-Creation concept, the project has been implemented in line with the government’s 
Pracharat policy (state of the people), with the key goal of strengthening the grassroots economy, 
improving income distribution and supporting a policy to reduce social disparities. 

Meanwhile, innovations and technology are being adopted as an effective tool to transform the 
communities into the smart villages following the Thailand 4.0 policy.

 Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya  
President

Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
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งาน โดยเฉพาะการจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนไมซ์ด้วยนวัตกรรม 

ผลการด�าเนนิงานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยต้อนรบันกัเดนิทาง 
กลุ่มไมซ์ต่างชาติจ�านวน 3.5 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศรวมทั้งสิ้น 
290,359 ล้านบาท และมีจ�านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 86.06  
ล้านคน สร้างรายได้ 195,552 ล้านบาท

ที่ส�าคัญ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากสมาคมการประชุม
นานาชาติ ในปี 2559 ว่าเป็นประเทศที่มีการจัดประชุมวิชาชีพสูงสุด อันดับ
ท่ี 24 ของโลก ขยบัขึน้ 3 อนัดบัจาก 27 ในปี 2558 โดยมจี�านวนงานประชมุ
ส�าคัญระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจาก 155 งานเป็น 174 งาน

ขณะท่ีอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของไทยรั้งอันดับ 1 
ในอาเซียน และอันดับ 8 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการจัดอันดับ 
โดยสมาคมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในปี 2558 โดยมีการใช้พื้นท่ี 
จัดงานรวมทั้งสิ้น 572,750 ตารางเมตร 

ส�าหรับปีงบประมาณ 2560  ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทาง 
กลุ่มไมซ์ต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 1,047,959 คน สร้างรายได้ 88,459 ล้านบาท 
โดยจีนยังคงมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยอินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
เกาหลี ส่วนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ภายในประเทศมีจ�านวน 35,316,508 คน 
สร้างรายได้ 91,142 ล้านบาท

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2561

ทีเส็บได้จัดท�าแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมไมซ์ให้เดินหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน โดยด�าเนินการผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 

(1) การเติบโตคู่ขนานกับการพัฒนาประเทศ เน้นการรักษาตลาดเดิม 
และเพิ่มตลาดใหม่ เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร ชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขและสุขภาพ รวม
ถึงเจาะกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ อาทิ กลุ่มพลังงาน คมนาคม สื่อสาร และ
บันเทิง เป็นต้น 

(2) การเติบโตในตลาดที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นภูมิภาคที่มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยเน้นตลาดหลัก ได้แก่ ภูมิภาคอาเซียน เอเชีย กลุ่มประเทศ CLMV/
GMS ตลาดรอง ได้แก่ ภูมิภาคยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย และตลาดที่มี 
ศักยภาพอื่นๆ เช่น ภูมิภาคยุโรปตะวันออก และ ละตินอเมริกา 

(3) การเตบิโตอย่างเท่าเทยีมด้วยการพฒันาระบบส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
ไมซ์ในภมิูภาค เสรมิสร้างศักยภาพของไมซ์ซต้ีิ และเมืองทีมี่ศกัยภาพ เช่น 
สงขลา เชยีงราย และ อุดรธาน ีผ่านโครงการส�าคญั อาท ิThailand Domestic 
MICE Mart  โครงการการประชมุระเบยีงเศรษฐกจิ หลวงพระบาง อินโดจนี 
เมาะล�าไย และสัมมนาเชงิปฎบิติัการในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 

(4) การเติบโตอย ่างเข ้มแข็ง โดยการสร ้างความเข ้มแข็งให ้
อุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ โครงการ Thailand MICE Venue Standard ที่
พัฒนาสู่โครงการ ASEAN MICE Venue Standard เพื่อสร้างมาตรฐาน
สถานทีจ่ดัประชมุและนทิรรศการระดับอาเซียน รวมถึงการปรบักระบวนการ
ของงานและการจัดการองค์กร โดยการจัดตั้งระบบประเมินกระบวนการ
ท�างานเพื่อเป็นเคร่ืองมือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร รวมถึงส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย สู่การเป็น Smart 
MICE Thailand

จากความส�าเร็จของแคมเปญสื่อสารการตลาดในปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ทีเส็บ พัฒนาแคมเปญสื่อสารการตลาดไมซ์ไทยปี 2561 THAILAND 
CONNECT Your Vibrant Journey to Business Success, decoded 
with chapters of possibilities โดยน�าเสนอ 3 จุดขายหลักให้ม ี
ความโดดเด่นและแข็งแกร่งมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็น 
จุดหมายปลายทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนของภูมิภาค

ทีเส็บคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์
เข้าในประเทศไทยรวม 30.1 ล้านคน สร้างรายได้ 174,000 ล้านบาท แบ่ง
เป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ 1,192,000 คน สามารถสร้างรายได้
ประมาณ 112,000 ล้านบาท และ นักเดินทางกลุ่มไมซ์ภายในประเทศ 29 
ล้านคน สร้างรายได้ 62,000 ล้านบาท

ใ 
นระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ทีเส็บ เร่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 

โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน 

การริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ รวมถึงการปรับแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ไมซ์เป็น

กลไกส�าคัญสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
ทีเส็บ มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยภายใต้ 3 แนวทางหลัก 

คือการดึงงานเข้าประเทศไทย (Win) การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์
ประเทศไทย (Promote) และการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 
(Develop)  

ขณะเดียวกัน ทีเส็บ ได้พัฒนาแคมเปญสื่อสารการตลาดประเทศไทย 
Thailand CONNECT มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2556 โดย 
ชูจุดเด่นของไมซ์ไทยใน 3 ด้าน คือ จุดหมายปลายทางที่หลากหลาย 
(Destination) ศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ (Business) และความพร้อม
ของบุคลากรมืออาชีพ (People) 

ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ทีเส็บ มีการเปลี่ยนแปลงส�าคัญๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มโครงการสมาร์ทไมซ์ (SMART MICE) เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการจดังานด้วยการใช้เทคโนโลยแีละความคดิสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพ่ิม  
เสรมิศกัยภาพทางการแข่งขนัให้ประเทศไทย การปรบัโครงสร้างการบรหิาร

จะมีนักเดินทาง
กลุ�มไมซ� เข�าใน
ประเทศไทยรวม  

30.1
ล�านคน

ทีเส็บคาดการณ�ว�า 
ในป�งบประมาณ 2561 

สร�างรายได� 

174,000
ล�านบาท

นักเดินทางกลุ�มไมซ�
ต�างประเทศ 

1,192,000 คน 
สามารถสร�างรายได�

ประมาณ 
112,000 

ล�านบาท

นักเดินทางกลุ�มไมซ�
ภายในประเทศ 
29 ล�านคน 
สร�างรายได� 
62,000 
ล�านบาท

แบ�งเป�น
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COVER STORY

THAILAND’S MICE ACHIEVEMENTS IN 2017
AN ENGINE OF GROWTH AND INCOME 
DISTRIBUTION
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During the past three fiscal years (2015-2017), 
TCEB has speeded up development of the 
country’s MICE industry by placing emphasis on 

the collaboration between public and private strategic 
partners, new initiatives as well revising its strategic plans 
to bring these in line with the 20-year National Strategy 
and the Thailand 4.0 economic model. 

The MICE industry is one of the key engines of growth 
and an important distributor of income to the regions. In 
following the plan, the bureau has been driving the industry 
through major 3 strategies: Win more events for Thailand; 
Promote Thailand as a preferred destination for global 
business events; and Develop MICE standards and raising 
the proficiency of all MICE professionals.

The TCEB has also continued to develop its global 
marketing communications campaign Thailand CONNECT. 
Launched in 2013, the campaign highlights three key 
attributes the country has to offer, namely the variety of 
event destinations, the countless business opportunities, 
and the preparedness of professionals to respond effectively 
to all types of events.

In the 2017 fiscal year, TCEB initiated the SMART 
MICE project, which aims to stimulate event organising 
through the adoption of technology and creative ideas to 
increase added value and enhance the competitiveness of 
the industry. The bureau also set up a Business Innovation 
Department in line with its vision of underlining an 
innovation-driven MICE policy.

Under these MICE development initiatives over 
the last 3 years, Thailand welcomed total 3.5 million 
international MICE travellers, generating revenue of 
Bt290.36 billion. The number of domestic MICE travellers 
totalled 86.06 million, contributing a further Bt195.55 
billion in revenue.

More importantly, Thailand jumped three places from 
27th in 2015 to 24th in 2016 in the world’s best meeting 
destinations according to the International Congress and 
Convention Association (ICCA)’s country rankings, hosting 
174 meetings.

In another measure of success, Thailand’s international 
exhibition industry ranked No. 1 in ASEAN and 8th in Asia 
Pacific in terms of total exhibition space sold, according 
to the Union International Fair (UFI) rankings in 2015. 
Thailand sold a total trade show space of 572,750 square 
metres.

In the 2017 fiscal year, Thailand attracted 1,047,959 
international MICE travellers, generating revenue of Bt 
88.5 billion. 

MICE DEVELOPMENT PLAN 2018
 

To ensure stable and sustainable growth, TCEB has 
reformed the MICE industry through 4 key strategies. The first 
is to grow in parallel with the country’s development with an 
aim to maintain the existing market and expand new markets, 
especially the target industries covered by the Thailand 4.0 
policy, such as food agriculture & bio-tech, health wellness 
& bio med, as well as potential business sectors including 
energy, transport, communications and entertainment.

The second is to achieve growth in potential markets, 
with a focus on regions with high economic growth and 
links to the economic development of Thailand. The first-tier 
markets are ASEAN, Asia and CLMV/GMS and the second 
tier covers Europe, North America and Oceania.  Eastern 

Europe and Latin America are regarded as emerging markets.
The third is to grow equitably through the development 

of MICE industry in the regions. The bureau is strengthening 
the capacities of the existing MICE Cities and other 
potential cities such as Songkhla, Chiang Rai and Udon 
Thani through such major projects as the Thailand 
Domestic MICE Mart, the Luang Prabang - lndochina - 
Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC), and the Thailand 
MICE Seminar on Special Economic Zones (SEZ).

Fourth and last is to achieve strong growth through the 
enhancement of MICE capabilities such as the Thailand 
MICE Venue Standard, which serves as a model to develop 
the ASEAN MICE Venue Standard and improve operating 
processes and management. The bureau has drawn up an 
evaluation system of the working process for use as a tool 
to strengthen the organisation. In addition, the bureau 
supports event organising in Thailand through the use of 
technology with the aim of becoming Smart MICE Thailand.

Based on is global marketing communications 
campaigns over the past recent years, the TCEB has 
developed a 2018 campaign called THAILAND CONNECT 
Your Vibrant Journey to Business Success, decoded 
in chapters of possibilities, which demonstrates the 3 
outstanding fundamentals to position Thailand as the 
Bleisure destination in the region.

In the 2018 fiscal year, the bureau expects to welcome 
30.1 million MICE travellers, generating revenue of Bt174 
billion. Of that number 1,192,000 will be international 
MICE visitors, generating revenue of Bt112 billion, and 29 
million domestic MICE travellers, contributing Bt62 billion.

30.1 
million 
MICE travellers

Generating revenue of 

Bt174
billion

In the 2018 fiscal year, 
the bureau expects to welcome 

1,192,000 
will be 

international
MICE visitors, 
generating 
revenue of 
Bt112 
billion

29 million 
domestic MICE 

travellers, 
contributing 

Bt62 
billion

Of that number 
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BUILDING STRATEGIC ALLIANCE

ภ ายใต้แนวคดิ Co-Creation ทเีสบ็ ผนกึก�าลงั 4 พนัธมติรเอกชน 

และ 11 บริษัทสตาร์ทอัพริเริ่มโครงการ สมาร์ท วิลเลจ (Smart 

Village) หนุนนโยบายประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และกระจายรายได้สูท้่องถิน่ คดัเลอืก 4 ชมุชนต้นแบบ ชูแนวทางสร้างความ

เข้มแข็งชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมไมซ์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ทเีสบ็ ได้ร่วมกบั 4 หน่วยงานพนัธมติรภาคเอกชน ได้แก่ บริษทั ทปิโก้ฟดูส์  

จ�ากัด (มหาชน), บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จ�ากัด, บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) และบรษิทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั และ 11 บริษทัสตาร์ท
อัพ จาก ZipEvent, Tickettail, Local Pillow, Local Alike, TripPacker, 
Hivesters, Penguint, Veget Deli, Happy Farmers, TakeMeTour และ 
VT Thai พัฒนาโครงการ สมาร์ท วิลเลจ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรเอกชน
ต่างๆ ไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์สานพลัง
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการกระจาย 

รายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมนโยบายลดความเหล่ือมล�้าของสังคม
และโอกาส 

ขณะเดียวกัน กลุ่มสตาร์ทอัพ จะส่งเสริมให้ชุมชนด�าเนินธุรกิจบนฐาน
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อ
ให้เกิดพลังในการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคง และยั่งยืน 
รวมทั้งเป็นการต่อยอดศักยภาพและความสามารถของสตาร์ทอัพ ซึ่งกลุ่ม
ดิจิทัล/เทคโนโลยี เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์หลัก ของประเทศภาย
ใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ในระยะแรก ทีเส็บ ได้คัดเลือก 4 ชุมชนน�าร่องต้นแบบ ที่อยู่ในจังหวัด
นอกเหนือจากไมซ์ซิตี้ 5 จังหวัด (กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และ
ขอนแก่น) ได้แก่ ชุมชนสวนผึ้ง จ. ราชบุรี ชุมชนปากแพรก จ. กาญจนบุรี 
ชุมชนดอยแม่สลองนอก จ.เชียงราย และ ชุมชนวังน�้าเขียว จ. นครราชสีมา 

ชุมชนเหล่านี้มีศักยภาพที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมขององค์กร
ขนาดต้ังแต่ 20 คนขึ้นไป โดยเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนา 4 
มิติ คือ Smart Culture: มิติความโดดเด่นทางวัฒนธรรม หรือรากฐานของ

โครงการ สมาร์ท วิลเลจ น�าร่อง 4 ชุมชนต้นแบบ 
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
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ชุมชนจากการที่ได้ผสมผสานกับนวัตกรรมจนกลายเป็นเสน่ห์ใหม่ของท้อง
ถิ่น คงความล�้าค่าแต่มีความร่วมสมัยดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์รุ่นใหม่ๆ ได้
มากยิ่งขึ้น Smart Community: น�านวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมและก่อเกิดความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน Smart Experience: 
สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ หรือเป็นวิธีการใหม่ๆ เช่น การจัดท�า
แผนการเดินทางที่น่าสนใจส�าหรับการท�ากิจกรรมขององค์กร และ Smart 
MICE: เน้นการจัดกิจกรรมองค์กรเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของ
ชุมชน ทั้งสถานที่พัก การเดินทาง สิ่งอ�านวยความสะดวก สถานที่ท่องเที่ยว 
โปรแกรมกจิกรรมมกีารดไีซน์และสร้างสรรค์จากประสบการณ์แบบเดมิ รวม
ถึงน�านวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นจุด
หมายที่น่าสนใจส�าหรับการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ขององค์กร 

การด�าเนินโครงการภายใต้แนวคิด Co-Creation แบ่งการท�างานร่วม
กันเป็น 4 ทีม ประกอบด้วย

1.) ชมุชนสวนผึง้ จ.ราชบรุ ีโดย บรษิทั ทปิโก้ฟดูส์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วม
กับ Happy Famers, Take me Tour และ Tickettail 

2.) ชุมชนปากแพรก จ.กาญจนบุรี โดย กรุงศรี ฟินโนเวต และ 
Trippacker, ZipEvent และ Local Pillow 

3.) ชุมชนดอยแม่สลองนอก จ.เชียงราย โดย บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) และ Local Alike, VT Thai และ Penguint 

4.) ชุมชนวังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา โดย The AIS Startup และ 
Hivesters, Veget Daily และ ZipEvent 

ด้านผู้แทนจาก 4 บริษัทเอกชนที่เป็นพันธมิตรในการร่วมด�าเนิน
โครงการ ได้แสดงความคิดเห็นหลังจากเข้าร ่วมโครงการแล้ว โดย  
นายกติติเชษฐ์ สถตินพชยั ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั ทิปโก้ฟดูส์ จ�ากดั  
(มหาชน) กล่าวว่า ความพิเศษของโครงการ Smart Village นั้น นอกจาก
จะได้ให้ทริปดีๆ เป็นของขวัญแก่พนักงานแล้ว ยังได้ให้สิ่งดีๆ ตอบแทนแก่
สังคม เป็นการให้ที่ได้รับทันที การได้ลงไปท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี อาทิ กิจกรรมท�าเทียนหอม ปั้นดินเป็นของที่ระลึกกับ
ชาวบ้านในชุมชน บายศรีที่หมู่บ้านกะเหร่ียง หรือเก็บผักออร์แกนิคแบบ
สดๆ ท�าให้ได้รับรู้ว่าชุมชนท้องถิ่นของไทยเรานั้นมีศักยภาพอีกมาก รอ
คอยให้เราไปค้นพบและต่อยอดด้วยนวตักรรมและความร่วมมอือย่างพร้อม
เพรียงกันของทุกภาคส่วน

 นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต 
จ�ากัด กล่าวว่า กิจกรรม Company Outing จ�าเป็นส�าหรับบริษัท เพราะ 
เป็นครั้งเดียวในหนึ่งปีท่ีพนักงานจะได้สร้างความสนิทสนมกันผ่าน 
กิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยไม่คิดถึงเร่ืองงาน ซ่ึงช่วยให้การท�างานในอนาคต
ราบรื่นขึ้น การเข้าไปจัดกิจกรรมท่ี Smart Village ณ ชุมชนปากแพรก 
จ.กาญจนบุรี ท�าให้ Company Outing น่าจดจ�ามากขึ้น อาทิ การจัดเวิร์ค
ช้อปร่วมกับชุมชนบนแพ ซึมซับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท�ากิจกรรมจิตอาสา
กับช้างชรา และชมระบ�าไก่ ตลอดจนการค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก  
ผ่านแอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพท�าให้สะดวกมากขึ้น ทุกประสบการณ์ 
ล�้าค่าเหล่านี้ ท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่มาพักผ่อน 

หย่อนใจ แต่ยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมล�้าสมัยร่วมกันอีกด้วย
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน 

การพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ในโอกาส 
ที่เริ่มเข้าสู่เทศกาลที่บริษัทต่างๆ เริ่มออกไป Company Outing กัน  
อยากจะแนะน�าอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจ คือ ชุมชนดอยแม่สลอง
นอก จ.เชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในโครงการ Smart Village ที่ม ี
มากกว่าวิวสวย อากาศดี เหมาะแก่การท�า Team building ควบคู่ไป 
กับการเรียนรู ้วิธีถักก�าไลกับชาวอาข่า ได้เก็บยอดชาสดๆ พร้อมชม 
การแสดงท้องถิ่น อาทิ เต้นกระทุ้งไม้ไผ่ กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็น
แรงบันดาลใจให้พนักงานได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าแก่
สังคมต่อไป 

ส่วน ดร.ศรีหทัย พราหมณี หัวหน้าฝ่าย เอไอเอส สตาร์ท อัพ บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า Smart Village ณ 
ชุมชนวังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะเป็นการน�า
จุดแข็งของทั้ง ภาครัฐ องค์กรเอกชนใหญ่ๆ สตาร์ทอัพ และ ชุมชน มาร่วม
กันสร้างอนาคตให้ดีขึ้น ผ่านการออกไป Company Outing กันที่ชุมชนที่
มีความพร้อม มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เวิร์คช้อป เพาะเห็ด ร่วม
กันปลูกป่า พายเรือคายัค และได้นั่งเสวนากันภายใต้บรรยากาศสุดชิลที่โรง
คั่วกาแฟวังน�้าเขียว ประเทศไทยยังมีชุมชนดีๆ อีกมากที่น่าสนับสนุน ทั้งยัง
สามารถน�านวตักรรมจากกลุม่สตาร์ทอพัมาช่วยต่อยอดเศรษฐกจิของชมุชน 
สร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและสังคมด้วย
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BUILDING STRATEGIC ALLIANCE

TCEB recently entered into partnerships with 4 
strategic companies and 11 startups to develop the 
Smart Village project. Based on the Co-Creation 

concept and in line with the government’s Pracharat 
policy (state of the people), the project aims to move 
Thailand forwards through the development of a strong 
grassroots economy and improved income distribution. 
Four communities have been selected as the pilot models 
and will strengthen their economies through the creation 
of MICE events and digital platforms.

TCEB has joined with 4 private firms, namely Tipco 
Foods, Krungsri Finovate, TV Thunder, and Advanced Info 
Services, as well as 11 startups – ZipEvent, Tickettail, Local 
Pillow, Local Alike, TripPacker, Hivesters, Penguint, Veget 
Deli, Happy Farmers, TakeMeTour and VT Thai – to create 
the Smart Village project. This public-private partnership 
strategy, which is designed to improve income distribution 
to local communities and reduce disparities, aims to 
encourage corporations to organise outings to and CSR 
activities in the recommended local communities, thus 
generating sustainable income. 

The startups will support the communities in 

developing their businesses based on knowledge, creative 
ideas and cultural identity to empower the areas and bring 
strong and sustainable economic and social development. 
Furthermore, the Smart Village project will strengthen 
the capacities of the startups, and benefit the digital/
technology sector, which is one of major industrial clusters 
defined in the Thailand 4.0 policy.

For the pilot project, the TCEB has selected 4 
community models outside of the 5 major MICE Cities 
of Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya and Khon Kaen. 
These are Suan Phueng Community in Ratchaburi; Pak 
Phraek Community in Kanchanaburi; Doi Mae Salong 
Nok Community in Chiang Rai and Wang Nam Khiao 
Community in Nakhon Ratchasima.

Those communities have enormous potential to cater to 
corporate activities of at least 20 participants. Each is ready 
to develop in 4 distinct areas. These are Smart Culture, 
involving the design of contemporary culture in such a way 
that it offers new charm for travellers; Smart Community, 
under which innovation is adopted as a tool to enhance 
collaboration among stakeholders; Smart Experience 
to offer new experiences and new approaches such as 

SMART VILLAGE PROJECT LAUNCHED
FOUR PIONEERING COMMUNITY MODELS  
TO SPUR GRASSROOTS ECONOMY
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interesting itinerary plans for company outings; and Smart 
MICE to demonstrate the capabilities and readiness of the 
communities to serve MICE events through accommodation, 
transport, facilities and tourist attractions. The plan also 
includes creativity in developing new experiences as 
well as the use of innovations as a tool to promote the 
community as attractive destinations.  

In Line with the Co-Creation concept, project 
implementation will be carried out by four teams, as follow:

1.) Suan Phueng Community in Ratchaburi Province by 
Tipco Foods Public Company Limited together with Happy 
Famers, Take Me Tour and Tickettail. 

2.) Pak Phraek Community in Kanchanaburi Province 
by Krungsri Finnovate Co., Ltd. together with Trippacker, 
ZipEvent and Local Pillow. 

3.) Doi Mae Salong Nok Community in Chiang Rai 
Province by TV Thunder Public Company Limited together 
with Local Alike, VT Thai and Penguint 

4.) Wang Nam Khiao Community in Nakhon 
Ratchasima Province by Advanced Info Service Public 
Company Limited and Hivesters, Veget Daily and ZipEvent. 

Representatives of the 4 strategic partners had this to 
say after participating in the project.

The Smart Village is not only just a great company 
outing activity but a meaningful way to give back to 
society. It is the type of giving that elicits an immediate 
response. Visiting Suan Phueng community in Ratchaburi 
Province gave us a great opportunity to jointly conduct 
activities with the locals. These included making scented 

candles, moulding clay into souvenirs from clay, joining 
a blessing ceremony at a Karen village, and picking up 
farm-fresh and organic vegetables from local producers. 
These activities underscored the enormous potential of 
local communities in Thailand, which await discovery 
and further development through innovation and the 
collaborative efforts of all stakeholders, said Mr. Kittichet 
Sathitnoppachai, Marketing Director of Tipco Foods PLC.  

A company outing is one of the essential activities 
of any organisation. It’s the only time of the year when 
staff can develop relationships with their colleagues 
through creative activities and without thinking about 
their work. The event can help to create a smoother 
workflow in the future. Organising activities at the Pak 
Phraek Community in Kanchanaburi Province made 
our company trip even more memorable. During our 
outing we organised a workshop on a raft with the local 
community, learnt local history, conducted volunteer 
activities to take care of elderly elephants, and watched 
the chicken dance. The smartphone application, which 
was created by the start-ups, made everything more 
convenient for us in searching for tourist attraction 
and accommodation.  All these valuable experiences 
helped us to achieve the trip’s objectives, which were 
not only to enjoy some leisure time together but also to 
create innovative activities with the local community, 
said Mr. Sam Tanskul, Managing Director of Krungsri 
Finnovate Co., Ltd.

For any company that’s starting to organise its 

company outing, we would recommend Doi Mae Salong 
Nok Community in Chiang Rai Province as the destination. 
This Smart Village model community not only offers 
beautiful scenery with perfect weather but is a perfect 
place to conduct team-building activities through which 
participants can learn about local traditions.  Among the 
activities offered by the community are bracelet making 
with the Akha tribe, picking tea leaves and watching 
traditional performances.   All these experiences inspired 
us to produce quality and valuable works for society, 
said Mr. Natakrit Wannapinyo, VicePresident of Business 
Development Division, TV Thunder PLC.

The Wang Nam Khiao Community in Nakhon 
Ratchasima Province is an excellent model for the Smart 
Village project. The collaborative programme showcases 
the strengths of public organisations, leading corporations, 
start-up companies, and local communities, which together 
can create a better future. During our recent company 
outing, we explored the readiness of Wang Nam Khiao 
Community and enjoyed many interesting activities, for 
example, a workshop, mushroom growing, reforestation, 
kayaking, and a talk in the relaxing atmosphere of the 
Wang Nam Khiao Coffee Roasting Factory.  Thailand has 
many local communities with great potential. Innovations 
proposed by the startups can help them to develop the 
local economy, which will create a better future for the 
communities and society as a whole, said Dr. Srihathai 
Prammanee, Head of AIS The StartUp, Advanced Info 
Services PLC.

Suan Phueng Community

Doi Mae Salong Nok Community

Pak Phraek Community

Wang Nam Khiao Community
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BUSINESS PARTNERBUSINESS PARTNER

รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ก้าวสู่ความส�าเร็จอีกขั้น

ในการพัฒนาคุณภาพการบริการครบวงจรด้วยภาพลักษณ์ระดับ

พรีเมียม โดยผ่านการรับรอง 3 มาตรฐานระดับสากลพร้อมกัน 

ได้แก่ ISO 20121: 2012 (การบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน); ISO 22301: 

2012 (ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) และ TISI 22300: 2550 

(ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยส�าหรับการจัดประชุม 

สัมมนา และนิทรรศการ) เสริมศักยภาพที่สุดของสถานที่จัดงานมาตรฐาน

โลกในใจกลางกรุงเทพมหานคร 
นายทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ กล่าวว่า 

การรับมอบประกาศนียบัตร 3 มาตรฐานพร้อมกันเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน
ที่ผ่านมา จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 
ด้านความปลอดภัยของสถานที่ 

นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในฐานะ
สถานที่จัดงานที่มีหลักการพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ในทุกข้ันตอนการ
ด�าเนินงาน ซึ่งเรื่องการพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืนนับเป็นกระแส 

ที่นานาชาติต่างให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก
นอกจากความโดดเด่นของสถานที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้มุ่งเน้น

พัฒนาการบริการ และบุคลากรมืออาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 10 ปีที่
ผ่านมา จนท�าให้ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่จัดงานระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ และเป็นสุดยอดสถานที่จัดงานมาตรฐานโลกด้วยภาพ
ลักษณ์ระดับพรีเมียม

นอกจากนี้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ยังเป็นสถานท่ีท่ีสามารถ 
ตอบโจทย์การจัดงานได้หลากหลาย โดยมกีลุม่ลกูค้าส�าคญัคอื กลุม่ไมซ์ งาน
คอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ต่างๆ โดยได้วางกลยุทธ์การตลาด ภายใต้แนวคิด 
MICE3 โดยตัว E3 คือ Exhibition, Entertainment และ Event 

ผลจากการพัฒนามาตรฐานในด้านต่างๆ และการสร้างสรรค ์
รูปแบบการจัดงานที่แปลกใหม่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ คาดว่าจะมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 10 ในปี 2561 

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อ�านวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  
ในฐานะผู้ตรวจประเมินและมอบใบรับรอง ISO และ มอก. กล่าวว่า 
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้รับการรับรองมาตรฐานพร้อมกัน 3 ระบบ  
เนื่องจากมีการบริหารจัดการแบบองค์รวมให้องค์กรมีความยืดหยุ ่น 

สามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่ง มีการเตรยีมความพร้อมทีจ่ะเผชญิกบั 
ความท้าทายในอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอน 
ของสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่ง รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
ประเทศไทยในการเป็นผู้น�าของการจัดงานไมซ์ในระดับภูมิภาคและสากล
อย่างยั่งยืน 

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู ้อ�านวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า  
การด�าเนนิธรุกจิในปัจจบัุนให้ความส�าคญักบัการจดัการธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง 
รวมถึงการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งนี้
อุตสาหกรรมไมซ์ให้ความสนใจกับแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เดินทางเข้ามาจัดงาน รวมถึง
เป็นการสร้างจุดขายให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศไทยให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการจัดงานได้มากขึ้น 

ทั้งนี้ ทีเส็บได้สนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ไทยทั้งด้านงบประมาณและ
องค์ความรู ้เพือ่ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการเร่งพฒันาศกัภาพการบรหิารจดัการ
จนได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้ง ISO และ มอก.

รอยัล พารากอน ฮอลล์ สร้างมาตรฐานใหม่ 
คว้า 3 มาตรฐานสากล ตอกย�้าสถานที่จัดงาน
พรีเมียมระดับโลก
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Royal Paragon Hall, Royal Paragon Enterprise Co., 
Ltd., has taken the next step to developing the 
quality of its fully integrated services with its 

recent recognition as a premium event venue. Royal 
Paragon Hall has concurrently received 3 international 
standards certifications, namely ISO 20121: 2012 (Event 
Sustainability Management System), ISO 22301 (Business 
Continuity Management System), and TISI 22300 (MICE 
Security Management System) from the Management 
System Certification Institute (Thailand) or MASCI. These 
latest achievements reinforce its standing as a world-class 
venue in the heart of Bangkok.

Mr. Talun Theng, Managing Director of Royal Paragon 
Hall, said that the 3 standards certifications awarded in 
early November 2017 will increase the confidence of both 
local and international clients in the venue’s safety and 
security. 

The standards also give a positive boost to its corporate 
image as a sustainable event venue that manifests concern 
about environmental, social and economic impacts 
through the entire operating process. Sustainability 
event management is a global trend and one to which 

businessmen and others are attaching growing importance 
around the world. 

In addition to an outstanding location, the Royal 
Paragon Hall has constantly developed the quality of 
its services and professional team over the past decade. 
Those efforts have paid off and the hall is now recognised 
as a venue for domestic and international events and the 
ultimate venue that meets world-class standards with 
premium style.

Furthermore, the ultramodern multi-purpose halls 
cater for all needs and requirements. Major customers 
include MICE groups, concerts and business events based 
on the MICE3 market strategy: Exhibition, Entertainment 
and Event.

Thanks to the development of various standards and 
new creative ideas in organising events, the Royal Paragon 
Hall is expecting 10 percent growth in 2018.

Mrs. Punnee Angsusingha, MASCI’s President and an 
inspector of ISO and industrial standards, said that the 
Royal Paragon Hall had been concurrently certified for 
3 standards because its integrated management enabled 
resilience in business continuity management. 

The company is well prepared to confront future 
challenges, rapid change and environmental uncertainties 
while ensuring continuity of business as well as meeting 
the needs of stakeholders. The Royal Paragon Hall has 
demonstrated the potential of Thailand to be a world leader 
for sustainable MICE events.

TCEB’s President Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya 
added that companies today place great importance 
on business continuity management including risk 
management. Moreover, they are also aware of 
sustainability management that demonstrates concern 
about environmental and social impacts.

MICE suppliers are showing great interest in these areas 
because they are crucial factors in the decision- making 
of buyers to organise their events in Thailand. They are 
thus a selling point for MICE suppliers and enhance the 
competitiveness of the MICE industry in being a preferred 
event destination.

The TCEB provides financial support and knowledge 
to help suppliers accelerate development of their 
management capabilities to receive ISO and industrial 
standards certification.

ROYAL PARAGON HALL SETS NEW BENCHMARK
REAFFIRMS ITSELF AS A GLOBAL PREMIUM 
EVENT VENUE WITH 3 STANDARDS CERTIFIED  
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THOUGHT LEADER

ที
เส็บ สนับสนุนมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ยกระดับการจัด

งาน Thailand Friendly Design Expo 2017 หรือ งานมหกรรม

อารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสขุภาพเพือ่คนทัง้มวล ครัง้ที ่2 ภายใต้ 

แนวคิด Ageing Society: Access For All สังคมผู้สูงวัย คนทุกวัย เข้าถึง 

ได้ทุกคน เปิดเวทีการเจรจาจับคู่ธุรกิจซื้อขาย ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 

อารยสถาปัตย์ พร้อมเปิดตัว 10 จังหวัดของไทยในฐานะเมืองต้นแบบการ

พัฒนาอารยสถาปัตย์ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 
งาน Thailand Friendly Design Expo 2017 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-4 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 บนพื้นที่กว่า 7,500 ตารางเมตร ณ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค 
เมอืงทองธานี ซึง่เป็นการจดังานแสดงสนิค้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยกีาร
แพทย์ การออกแบบ รวมถึงการบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และ 
ผูพ้กิารทีย่ิ่งใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซยีน โดยมผีูเ้ข้าชมงานประมาณ 60,000 
ราย สร้างรายได้ไม่ต�่ากว่า 200 ล้านบาท 

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเปิดงาน 
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคณุองค์กรส่งเสรมิอารยสถาปัตย์แห่งปี องค์กร
ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น คนพิการต้นแบบ และสถานที่ดีเด่นที่
เอื้อต่อคนพิการ

งานมหกรรมน้ีช่วยกระตุ้นให้องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

เอกชน ตลอดจนประชาชน ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลสุขภาพ 
และปรบัปรงุสภาพแวดล้อมเพือ่เตรยีมความพร้อมสูส่งัคมผูส้งูอาย ุตลอดจน 
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงการออกแบบบนหลักการ
ของอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ถือเป็นการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของคนท้ังมวล โดยอ�านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
พักฟื้น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ 
ใช้ประโยชน์ได้ และใช้บริการได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ท้ังในตึก 
อาคาร สถานทีข่องรฐั และเอกชน รวมถงึแหล่งท่องเท่ียว ศาสนสถาน สถาน
ศกึษา ระบบขนส่งมวลชน บรกิารข้อมลูข่าวสาร ตลอดจนสินค้า และบรกิาร
สาธารณะต่างๆ ทุกรูปแบบ 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและชุมชน

ปีนี้ ทีเส็บ ได้สนับสนุนมูลนิธิฯ ให้เปิดเวทีเจรจาธุรกิจส�าหรับ
อุตสาหกรรมของกลุ่มผู้พิการและการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (friendly 
design) โดยเชิญผู้ซื้อที่มีศักยภาพและผู้สนใจกว่า 100 ราย ทั้งภาครัฐ
และเอกชน สมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 
สมาคมโรงแรมไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ บริษัทน�าเที่ยวจากทั่วประเทศ และโรงพยาบาลชั้นน�าจากทั่ว
ประเทศ ร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ขาย ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าของไทย และจาก
ต่างชาติกว่า 10 ประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น อเมริกา รัสเซีย เยอรมนี และ
สวีเดน เป็นต้น

การจบัคูธ่รุกจิ เป็นอกีช่องทางในการต่อยอดธรุกจิ และสร้างการเติบโต
ให้กับอุตสาหกรรมต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มสาธารณสุข นวัตกรรมหรือเครื่อง
มือทางการแพทย์ อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของนักธุรกิจหน้าใหม่ 
หรือ สตาร์ทอัพ ในอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย 

นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต

อกีไฮไลท์ส�าคัญในปีนี ้คอื การเปิดตวั 10 จงัหวดัชือ่ดงัของไทย ในฐานะ
เมอืงต้นแบบการพฒันาอารยสถาปัตย์ และการท่องเทีย่วเพือ่คนทัง้มวล เช่น 
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จ.ล�าปาง จ.นครพนม และ จ.พิษณุโลก 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) จะส่งผล
ให้เกดิการกระจายรายได้สูช่มุชน และผูป้ระกอบการท้องถิน่ และเปิดโอกาส
ให้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ และผู้สูงอายุได้จับจ่ายใช้สอยใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

งาน THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2017
กระตุ้นทุกส่วนพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุ
และคนทั้งมวล
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TCEB recently supported the Friendly Design for 
All Foundation in upgrading the Thailand Friendly 
Design Expo 2017 edition, which was held on the 

theme Aging Society: Access For All. For this second year 
of the trade show, the TCEB helped initiate a business-
matching session for friendly-design products and 
technologies. The bureau also introduced 10 provinces as 
models of friendly design and tourism destinations for all.

The Thailand Friendly Design Expo 2017 took place 
from December 1-4, 2017 over the 7,500 sqm of Halls 1-2, 
IMPACT Muang Thong Thani. It is ASEAN’s biggest trade 
show of medical innovations and technologies, designs 
and services for the elderly, convalescing patients and the 
disabled. The expo was expected to welcome about 60,000 
visitors, generating revenue of more than Bt200 million.

Prime Minister General Prayut Chan-o-cha presided 
over the opening of the event and awarded the honorable 
plaques for the year 2017 to organisations supporting 
friendly design, outstanding organisations supporting the 
disabled, disabled models, as well as venues that support 
the disabled.

The TCEB expects the expo to encourage public and 
private organisations as well as members of the public 
to be more aware of the importance of health care and 

environmental improvements as Thailand gears up for 
a greying society. The event also aimed to promote the 
continued development of innovations, technologies and 
designs based on the principle of friendly design for all.   

Driving the friendly design is an effort to enhance the 
rights, freedom and equality of all individuals. Such friendly 
design must accommodate the elderly, those convalescing 
from accidents or illness, the disabled, pregnant women, 
children and people in wheelchairs, making the spaces 
they access and use as well as the services they receive, 
convenient and safe. Public and private buildings, tourism 
attractions, religious sites, education institutes, mass 
transportation systems, information services, products and 
all public services are all required to develop designs that 
are friendly to all users.

BENEFITS TO THE ECONOMY AND COMMUNITIES

This year, TCEB supported the foundation in creating 
the business matching session for industries involved in 
friendly designs for the elderly and infirm. The bureau 
invited more than 100 potential buyers from the public 
and private sectors as well as associations including the 
Thailand Incentive and Convention Association (TICA), the 

Thai Hotels Association (THA), the Thai Shopping Centers 
Association (TSCA), the Association of Domestic Travel, tour 
operators, and leading hospitals from all over the country 
to meet suppliers, who included leading firms in Thailand 
and from more than 10 countries such as China, Japan, 
America, Russia, Germany and Sweden.

The business matching is another channel to extend 
business opportunities and drive industrial growth 
especially in the category of healthcare and innovative 
medical equipment. It also serves as an impetus to 
emerging business entrepreneurs and startups in this sector. 

The expo was on track with the Thailand 4.0 policy, 
as this highlights the healthcare and medical technology 
industry as one of the S-Curve industries set to be an engine 
of economic growth in the future.

Other highlight of the event was the launch of 10 
famous provinces in Thailand as models of friendly design 
cities and tourism centres for all, among them Pattaya in 
Chon Buri, Lampang, Nakhon Phanom, and Phitsanulok.

Tourism for All will boost income distribution to 
the local communities and entrepreneurs and, more 
importantly, allow all individuals, particularly the disabled 
and elderly, to spend more on tourism products and 
services.

THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2017
ALL PARTIES ENCOURAGED TO DEVELOP 
FRIENDLY DESIGNS
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ที
เส็บ น�าทีมผู ้ประกอบการไมซ์ไทยเข้าร่วมงานเทรดโชว์ระดับ

โลกด้านการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อ

เป็นรางวัล IBTM World 2017 น�าเสนอแคมเปญการตลาดใหม่

ส�าหรับปีงบประมาณ 2561 เจาะตลาดยุโรปเป้าหมาย โชว์ศักยภาพ

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางช้ันน�าของเอเชียเพ่ือกิจกรรมธุรกิจและ 

การพักผ่อนหย่อนใจ
งาน IBTM World ถือเป็นหนึ่งในงานเทรดโชว์หลักระดับโลกที่ทีเส็บ

เข้าร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน�าเสนอแคมเปญส่งเสริมการขาย 
รวมถึงข้อมูลการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ รองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์
จากยุโรป โดยปีนี้ IBTM World 2017 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 
2560 ณ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยมีผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้สนใจเข้า
ร่วมงานกว่า 15,500 คน 

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อ�านวยการอาวุโส ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บมุ่งเน้น
เสรมิสร้างอุตสาหกรรมไมซ์ด้วย 3 จดุแขง็ของประเทศไทย ได้แก่ ความหลาก

หมายของจุดหมายปลายทาง โอกาสทางธุรกจิทีม่มีากมาย และบคุลากรมอื
อาชีพ ซึ่งจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านี้ท�าให้ทีเส็บสามารถชูจุดขาย
ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นน�าของการจัดกิจกรรมเชิง
ธุรกิจและการพักผ่อนหย่อนใจ

ส�าหรับกลยุทธ์ในการดึงตลาดไมซ์จากยุโรปนั้น เน้นเจาะกลุ ่ม
อุตสาหกรรมหลักภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยออกแบบ 4 กลยุทธ์
เพื่อกระตุ้นตลาดยุโรป ได้แก่ CONNECT Industry, CONNECT Market, 
CONNECT Us and CONNECT Alliance.

CONNECT Industry เน้นกจิกรรมไมซ์ทีส่นบัสนนุภาคเศรษฐกจิหลกัตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท�าให้เกดิตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ท้ังนี ้
กลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายแรก ได้แก่ ดจิิทัล, ยานยนต์ และอาหาร-การเกษตร 
ในขณะทีก่ลุม่อตุสาหกรรมอนัดบัรอง ได้แก่ การบนิ, ไอท/ีเทคโนโลยใีหม่ๆ, 
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ และหุน่ยนต์

CONNECT Market มุ่งจับตลาดหลัก ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ และ
เยอรมัน ส่วนตลาดรอง ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม โปแลนด์ และอิตาลี

CONNECT Us ประกอบด้วยกจิกรรมการตลาดหลากหลายเพือ่กระตุ้น
ผู้ซื้อกลุ่มองค์กร สมาคม ผู้จัดงาน และผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจเลือก
ประเทศไทยเป็นจุดหมายชั้นเลิศส�าหรับกิจกรรมเชิงธุรกิจ 

CONNECT Alliance เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของยุโรป และ
พันธมิตรระหว่างประเทศ เช่น สายการบิน  โรงแรม และผู้จัดงาน เพื่อสร้าง
การรับรู้และโอกาสใหม่ๆ ที่จะดึงการประชุมและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัลมายังประเทศไทย

นอกจากเอเชยี สหรฐัอเมรกิา และโอเชียเนยีแล้ว ยโุรปยงัคงเป็นตลาด
เป้าหมายหลักส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่าน
มา ประเทศไทยต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศจ�านวนทั้งสิ้น 
1.3 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1 แสนล้านบาท 

ทั้งนี้ เป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรปจ�านวน 109,012 คน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 สร้างรายได้มูลค่า 9,400  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 โดยนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรป 3 อันดับ
แรกที่เดินทางมายังประเทศไทย ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน

ทีเส็บออกแคมเปญการตลาดใหม่  
4 CONNECT บุกตลาดยุโรป

KNOWLEDGE PLATFORM

10 อันดับประเทศในยุโรปที่มีจ�านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าประเทศไทยสูงที่สุด ปีงบประมาณ 2560
TOP 10 EUROPEAN NATIONALITIES VISITING THAILAND IN 2017
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8

9

10

2
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อังกฤษ
United Kingdom

ฝรั่งเศส 
France

เยอรมัน
Germany

อิตาลี
Italy

เนเธอร์แลนด์
Netherlands

สเปน 
Spain

รัสเซีย 
Russia

สวิตเซอร์แลนด ์
Switzerland

เบลเยียม 
Belgium

นอร์เวย ์
Norway

17,066 3,896

16,723 3,796

12,784 3,092

7,876 2,772

5,736 2,150
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NEW 4-CONNECT STRATEGY DESIGNED  
TO TAP EUROPEAN MARKET
ENSURING THAILAND REMAINS  
A GLOBAL BLEISURE DESTINATION   

The TCEB recently led Thai MICE suppliers to attend 
IBTM World 2017, a leading global trade event for 
the meetings, incentives, conferences, events and 

business travel industry and simultaneously launched its 
new marketing campaign for 2018 to win more European 
MICE customers. The campaign demonstrates the potential 
of Thailand to become Asia’s leading Bleisure destination 
for business travellers.

In recognition of its status as one of the major trade 
shows, the TCEB continued to use IBTM World to shore up 
its presence and introduce sales promotional campaigns and 
also provide up-to-date information about MICE products and 
services available to European MICE travellers.

This year, the IBTM World 2017 took place in Barcelona 
from November 28 to 30 and welcomed more than 15,000 
buyers, suppliers and interested visitors.

TCEB Senior Vice-President Mrs. Nichapa Yoswee 
noted that TCEB has retained the emphasis on 
strengthening the 3 key fundamentals that country 
has to offer: diversity of destinations, countless 
business opportunities, and professionals. These are 
unique strengths that position Thailand as the Bleisure 
destination for event organisers, professionals and 
corporate groups.

In terms of strategies to attract MICE events from 
Europe, the TCEB focuses mainly on industrial sectors 
covered under the Thailand 4.0 policy, which aims to 
transform Thailand into an innovation-driven economy.

The TCEB has designed 4 strategies to stimulate the 
European market, namely CONNECT industry, CONNECT 
Market, CONNECT US, and CONNECT Alliance.

CONNECT industry focuses on MICE events that support 
the economic sectors prioritised in the 4.0 policy to identify 
new markets in key future industries. Tier 1 sectors include 

digital, automotive and food & agriculture while Tier 2  
sectors incorporate aviation, IT and new technology, 
creative industries and robotics. 

CONNECT Market concentrates on key markets in 
Thailand’s MICE industry. The Tier 1 markets are France, 
UK and Germany while the Netherlands, Belgium, Poland 
and Italy are classified as Tier 2. 

CONNECT Us features a range of TCEB marketing 
activities to encourage corporate associations, organisers 
and key decision makers to choose Thailand as the ideal 
destination for their business events.  

CONNECT Alliance focuses on collaboration with 
European government agencies and international partners 

including airline, hotel and DMC and Mino Hotels 
(Hosmark) and is designed to promote awareness and 
create new opportunities to attract meetings and incentive 
travel events to Thailand. 

Besides Asia, US and Oceania, Europe remains a 
major target for Thailand’s MICE industry. In 2017 fiscal 
year, Thailand welcomed 1.3 million international MICE 
travellers, generating revenue of Bt100 billion.

These included 109,012 MICE travellers from Europe, 
up 20 per cent over the previous year, who generated 
revenue of Bt9.7 billion, an increase of 21.6 per cent. The 
top three largest European MICE travellers to Thailand 
were UK, France and Germany.
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เปิดตัวสองโมบายแอพพลิเคชั่นใหม่
พลิกนวัตกรรมไมซ์ ไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

ที
เส็บ เผยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด น�าเสนอสองโมบายแอปพลิเคช่ัน 

Smart BIZ Event และ Smart BIZ Organizer ตอบโจทย์ทุก 

ความต้องการของผู้จัดงานไมซ์และผู้ร่วมงานในยุคดิจิทัล หนุนการ

เปลี่ยนผ่านสู่สมาร์ทไมซ์อย่างสมบูรณ์แบบ สอดคล้องเทรนด์การตลาดโลก 

และการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ใช้สมาร์ทโฟน
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการทีเส็บ กล่าวว่า การปรับ

โครงสร้างองค์กรใหม่ โดยมีการจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อธุรกิจ ให้ 
ทีเส็บผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม ได้อย่างมปีระสทิธิภาพสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดจิิทัล 
และ Thailand 4.0 ของรัฐบาล 

ล่าสุด ทีเส็บ เปิดตัว 2 โมบายแอปพลิเคชั่น Smart BIZ Event และ 
Smart BIZ Organizer ดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ที่เอื้อผู้จัดงาน พร้อมอ�านวย
ความสะดวกผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย โดย ทีเส็บ ได้น�า Smart BIZ 
Event Application มาใช้เป็นคร้ังแรกในการจัดงาน Thailand MICE 
Forum เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทีเส็บคาดว่า ในปีงบประมาณ 
2018 จะมีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ไม่ต�่ากว่า 10,000 ครั้ง

การพฒันาเครือ่งมอืทางดิจิทัลต่างๆ ของทเีสบ็นัน้ จะช่วยยกระดับการ
จดังานไมซ์แบบยคุดจิทัิล ทัง้การจดัประชมุ การท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การ
จัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้านานาชาติ ของประเทศไทยให้
ทันสมัยและมีความเป็นสากล สอดคล้องกับเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลาง
การจัดงานไมซ์แห่งภูมิภาคได้มากขึ้น นายจิรุตถ์ กล่าว

ด้าน นางสริตา จินตกานนท์ ผู้ช�านาญการ ทีเส็บ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
Smart BIZ Event และ Smart BIZ Organizer จะสร้างมิติใหม่ส�าหรับการ
จัดงานและการเข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย โดยมีครบทุกฟังก์ชั่นการใช้

งานที่อ�านวยความสะดวกทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้จัดงาน สามารถรองรับได้
ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ 

Smart BIZ Event จะเป็นแอปพลิเคชนัเพื่อให้ข้อมลูและอ�านวยความ
สะดวกต่อผู้เข้าร่วมงานไมซ์ เช่น ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และสามารถเช็ค
อนิเข้างานด้วย ควิอาร์ โค้ด ตดิตามอพัเดทข้อมลูอเีวนต์ท้ังหมด ตัง้แต่เลือก
ปลายทางเฉพาะเจาะจงตามพื้นท่ีท่ีร่วมงานต้องการได้ แสดงตารางงาน
ทั้งหมด ก�าหนดการ วิทยากร แผนที่ของงานได้อย่างชัดเจน และสามารถ
เพิม่อเีวนต์ต่างๆ ไปยงัปฏทินิได้ รวมถงึมฟัีงก์ชัน่การแจ้งเตอืนก่อนถงึวนังาน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถขอรับเอกสารงานอีเวนต์อัตโนมัติ 
ออนไลน์ผ่านการสแกน คิวอาร์ โค้ด และให้ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับ 
งานอีเวนต์ผ่านระบบการส�ารวจความคิดเห็นหลังการเข้าร่วมงานได้ 
อีกด้วย

ส่วนแอปพลิเคชั่น Smart BIZ Organizer ถูกออกแบบมาส�าหรับผู้
จัดงาน เป็นระบบพร้อมใช้ง่ายที่ง่ายต่อการเตรียมการ และเริ่มใช้ระบบลง
ทะเบียนเข้าร่วมงาน อัพเดทข้อมูลผู้เข้าร่วมงานแบบเรียลไทม์ รองรับและ
ตรวจสอบการเข้างานของผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมากได้อย่างรวดเร็ว โดย 
ผู้จัดงานสามารถเช็คอิน 2 รูปแบบ คือ ใช้การสแกนคิวอาร์ โค้ด หรือ ค้นหา
รายชื่อ และข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียน

นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ยังช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ภายในงาน
ให้กับผู้เข้าร่วมงาน รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มาร่วมงาน ดู
รายงานและสถิติแบบเรียลไทม์ แก้ไขเนื้อหาและข้อมูลได้ทันที ท�าให้ผู้จัด
งานรับรู้และประเมินผลการจัดงานเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนา
รปูแบบอเีวนต์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทนัท่วงท ีรวม
ไปถึงระบบ backend ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสามารถเอามาท�าการ
วิเคราะห์ได้ง่าย

แอปพลเิคชัน่Smart BIZ Organizer จะเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรบั
ผูจ้ดังานโดยเฉพาะเอสเอม็อ ีหรอืสถาบนัการศกึษาทีจ่ะมกีารประชมุสมัมนา 
ซึ่งอาจจะมีข้อจ�ากัดเรื่องงบประมาณในการพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพราะ 
อีเวนต์ออร ์แกไนเซอร ์สามารถสมัครแอปพลิเคชั่นนี้ ได ้ที่  http://
contact.smartbizevent.com/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงนอกจากอ�านวย 
ความสะดวกให้ทั้งผู ้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานได้ เช่น การประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน และบุคลากร 
ในการด�าเนินการ นางสริตา กล่าว

ขณะเดียวกัน ทีเส็บ ก็ใช้เครื่องมือดิจิทัล เป็นส่วนส�าคัญในการท�า
ตลาดออนไลน์ โดยได้ผลิตสื่อในรูปแบบ Virtual Reality 360 องศา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สถานที่จัดประชุมและแสดงสินค้าของประเทศไทย ให ้
ผูป้ระกอบการไมซ์ได้เข้าไปท่ี Website:  www.businesseventsthailand.
com/360virtualtour/ ตลอดจนสื่อการขายก็มีรูปแบบของภาพถ่ายแบบ 
Virtual Reality 360 องศาด้วยเช่นกัน ซึ่งให้บริการพร้อมแว่น 3 มิติ ได้รับ
ผลตอบรบัเป็นอย่างดีจากกลุม่เป้าหมาย สามารถสร้างการรบัรูไ้ด้ถงึกว่า 1.6 
ล้านวิว ภายในเวลา 2 เดือน คือ สิงหาคม-กันยายน 2560  

ส่วนกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านแคมเปญ  
Spice Up Thailand 2017 ซึ่งทีเส็บร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชน ด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อน�าเสนอสิทธิพิเศษ
ของสินค้าและบริการที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์เพิ่มขึ้น 
ปรากฏว่า ได้รับความสนใจมากโดยมีจ�านวนการแลกรับคูปอง ประมาณ 
70,000 ครั้ง สามารถสร้างการรับรู ้ผ ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ กว่า 14 
ล้านวิว ท้ังนี้ สินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับของ
การแลกรับได้แก่ ช้อปปิ้ง ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก แหล่งท่องเที่ยว  
และสปา

SOLUTION PROVIDER
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TCEB underlines its commitment to meeting the needs 
of event organisers and attendees in the digital era 
with the launch of two new mobile applications: 

Smart BIZ Event and Smart BIZ Organiser. These apps 
are designed not just to drive the transformation into the 
perfect Smart MICE but also to respond to global market 
trends and the rapid growth in smartphone users.

Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, President of 
TCEB, noted that with the internal reorganisation of the 
bureau and the establishment of Business Innovation 
Department, the bureau is driving the MICE industry 
forwards by adopting effective technologies and creating 
new innovations that are in line with the government’s 
digital economy and Thailand 4.0 policies.

The TCEB recently introduced the two new mobile 
apps, Smart BIZ Event and Smart BIZ Organiser, to support 
organisers and accommodate MICE travellers attending 
events in Thailand. The bureau adopted the Smart BIZ 
Event app for the first time at its Thailand MICE forum 
in September 2017. The bureau expects at least 10,000 
downloads of the Smart BIZ Event app in the 2018 fiscal 
year. 

The TCEB’s development of digital tools will help 
upgrade the organising of meetings, incentives, conventions 
and exhibitions into a more modern and international form. 
This is in line with the goal to promote Thailand as a hub 
of MICE events in the region. said Mr. Chiruit.

Mrs. Sarita Chintakanond, TCEB’s Expert added that the 
two apps would create a new chapter in event organising 
and attendance in Thailand. The apps offer all functions 
to accommodate both visitors and organisers and are 

available in both Thai and English.
Smart BIZ Event is a digital tool packed with useful 

information for attendees. Features include pre-event 
registration, check-in via QR Code, up-to-date event 
information and the ability to select a MICE destination 
with a single tap. The app also provides an event calendar, 
up-to-date agenda details, speakers and event floor plan. 
Attendees can add an event to their phone calendar and 
receive notifications from the organisers.   

The Smart BIZ Organiser app, meanwhile, has been 
designed specifically for the organisers. It is a ready-to-use 
system that requires minimum setup, preparation and pre-
event registration. The app features an up-to-date listing of 
attendees with real-time event information, and efficient 
and fast check-in that seamlessly serves large numbers of 
attendees. The organisers have 2 ways to check in their 
attendees: by scanning the QR Code or searching the 
contact information of attendees.

In addition, the app helps organisers to increase 
engagement with attendees, collect feedback and opinions, 
see real-time analytics and report, and change all event 
information and data in real time. 

These features enable the organiser to know and 
analyse the preliminary results of the event quickly while 
also developing event types in response to problems faced. 
In addition, the organisers can easily analyse and collect 
data through a backend system.

The Smart BIZ Organiser will be very beneficial to 
organisers such as SMEs and educational institutes who 
hold meetings and seminars, because they often lack the 
budget to develop mobile applications. The organisers 

can register at http://contact.smartbizevent.com  without 
incurring any expense. Mrs. Sarita said. 

In addition to greater convenience for the MICE 
industry, the app is an effective tool to reduce the 
costs of the event planners and organisers in terms of 
registration process, manpower, communications and 
public relations.

The bureau has developed digital tools to assist 
in the design of online marketing campaigns. A 
360-Degrees Virtual Reality platform has been 
produced to promote Thailand’s leading convention 
and exhibition venues via www.businesseventsthailand.
com/360virtualtour . The bureau has also produced 
digital sales kits with 360 Degrees Virtual Reality 
images. The sales kits were distributed to the MICE 
entrepreneurs with 3D glasses. The activity received a 
record of 1.6 million views within the two-month period 
(August to September 2017).

Online marketing communications continues through 
the on-going collaborative campaign between TCEB and 
its public and private sector partners known as ‘Spice Up 
Thailand 2017’, which has been running successfully for 
four consecutive years. The campaign offers exclusive 
privileges as well as interesting products and services to 
attract more MICE travellers. 

The campaign has become increasingly popular 
with up to 70,000 coupons redeemed and a total of 14 
million views through different online channels. The 
top five favourite products and services for the coupon 
redemption are shopping restaurants accommodations 
tourist attractions and spa.

TWO NEW MOBILE APPLICATIONS INTRODUCED
REVOLUTIONISING MICE EVENTS TO 
SUPPORT THAILAND 4.0
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ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมโครงการก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย 
อิ่มใจตามรอยพระราชด�าริ
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการ ทีเส็บ พร้อมด้วย นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของ
ธนาคาร หรือ เหล่า Victor คนรุ่นใหม่ที่มีความฝัน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงสร้างสรรค์ในโครงการ ก้าวตามรอยพ่อ  
ประชมุเมอืงไทย อิม่ใจตามรอยพระราชด�าร ิณ โครงการพฒันาดอยตุง (พืน้ทีท่รงงาน) อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
จ.เชียงราย เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมี หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้
เกียรติต้อนรับคณะ

CIMB THAI JOINS A ROYAL TRAIL INSPIRATION PROJECT

TCEB’s President Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya and Mr. Adisorn 
Sermchaiwong, Senior Executive Vice President Head Consumer Banking, CIMB Thai 
Bank PLC. Led entrepreneurs and preferred customers under the Be the Victor by 
CIMB campaign, in attending a meeting of the Follow the King’s Footsteps...A Royal 
Trail Inspiration project. The event was held at the Doi Tung Development Project 
under the Royal Initiative, Chiang Rai Province in early December. The delegates 
were welcomed by M.L. Dispanadda Diskul, CEO of the Mae Fah Luang Foundation 
under Royal Patronage and Doi Tung Development Project.

ทีเสบ็จัดกจิกรรมประจ�าปี
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารและพนักงานทีเส็บกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมประจ�าปี 2560 โดยมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร TCEB Core Value และอบรมหลักสูตร การสร้างทีมสู่ความส�าเร็จ  ณ ศูนย์ศึกษา
วิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ทีเส็บ  
ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาคเอกชนจัดประชมุ สมัมนา และจัดกิจกรรมองค์กร ภายใต้โครงการ ก้าวตามรอยพ่อ ประชมุ
เมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชด�าริ เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

TCEB HOLDS ITS ANNUAL MEETING

More than 150 TCEB management staff and employees participated in recent annual 
outing 2017, which focused on TCEB Core Value and Team Building for Success. The 
outing was held in the Laem Phak Bia Environmental Study, Research and Development 
Project Under Royal Initiatives, Phetchaburi Province, which is one of the Royal Initiative 
Projects that TCEB is promoting among private organisations to encourage the holding 
of meetings and corporate events under the Follow the King’s Footsteps...A Royal Trail 
Inspiration project with an aim to preserve the Royal philosophy and distribute income 
to the regions.

สภานิตบิญัญัตแิห่งชาตเิยีย่มพาวิเลยีนประเทศไทย

NCPO GROUP VISITS THAILAND PAVILION

Mrs. Nichapa Yoswee, (3rd right), TCEB’s Vice President, welcomed Pol Lt Gen 
Boonruang Polpanich (centre), the third Vice Chairman of the National Legislative 
Assembly of Thailand (NLA)’s Committee on religion, art, culture and tourism and a 
group of delegates to the Thailand Pavilion at IBTM World 2017 in Barcelona, Spain. 
Set up by the bureau, the Thai Pavilion aimed to introduce products and services for 
European MICE travellers and organisers as promotional campaigns to spur the growth 
of the European market.

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อ�านวยการ ทีเส็บ (ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับ พลต�ารวจโท บุญเรือง ผลพาณิชย์ 
รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สาม ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(กลาง) พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดนิทางศกึษาดงูาน และศกัยภาพไมซ์ประเทศไทย ในงานเทรดโชว์ IBTM World 
2017 ณ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ซึ่งทีเส็บ ได้ออกพาวิเลียนเพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการแก่นักเดินทาง 
กลุ่มไมซ์ และผู้จัดงานในภูมิภาคยุโรป พร้อมทั้งน�าเสนอโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาดไมซ์ยุโรป

BUSINESS SCENE


