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Message froM the president

Dear Readers,

T
he debut of the Call Center, as outlined on the front 
page, affirms the TCEB’s readiness to service a wider 
group of clients as well as interested members of 
the public. With the center, we hope to play a part in 
firmly establishing the MICE industry as a key pillar 
of the Thai economy. In fact, the Call Center forms 

one element of the MICE intelligence Center, which we continue 
developing in our efforts to strengthen the Thai MICE industry.

First and the next step forward are the main topics of this issue. 
The bureau recently organized a Meetings Industry Day in Chiang 
Mai, the first time such an event had taken place outside of Bangkok. 
Not only was this part of our strategy to promote a MICE City in the 
north but it also served as a prelude to Chiang Mai’s “MICE Year 
2013”. We are, of course, planning several activities to energize the 
province’s debut agenda. The timing is particularly appropriate for 
Chiang Mai because its new international convention and exhibition 
center, which is covered in this newsletter, is progressing well and 
is on schedule for completion by April next year. The bureau took 
part in the progress meeting along with the Ministry of Tourism 
and Sports, led by Deputy Prime Minister Chumpol Silpa-archa, 
who also oversees the TCEB, and Mr. Banharn Silpa-archa, the 
Ministry’s Advisor Chairman.

By riding on the Green Meeting profiles, the bureau scored 
the first for Thailand by taking the leadership in introducing Event 
Sustainability Management (ISO 20121) to MICE operators. The 
initiative made its debut at the summer Olympic Games 2012 in 
London. We foresee that Thai MICE industry will become a role 
model in sustainability practice, thus earning recognition and 
becoming a magnet for MICE buyers seeking healthy events and 
performances.

This issue marks the beginning of financial year 2013 and the 
bureau welcomes it by launching a series of three-year marketing 
campaigns with a focus on the ASEAN and Asian markets to make 
up for the shrinking business from Europe caused by the debt 
crisis. Through the campaigns, we offer attractive support schemes 
for bringing in meeting events to Thailand, the details of which can 
be read inside. We introduced the new campaigns to both Thai and 
foreign media at the 20th IT&CMA and 15th CTW. 

What is encouraging is that the bureau has been able to secure 
the rights to host Asia’s largest MICE Trade Show for another 5 
years, guaranteeing that Thailand will remain a hub and vibrant 
marketplace of MICE industry in the region.

Another milestone for the bureau is the fruitful results of its 
two key exhibition campaigns: the Next Best Show and Better the 
Best. The exhibitors participating in the campaigns and recording 
criteria-meeting performances were recognized for their roles in 
elevating Thailand’s position as the center of trade fairs in ASEAN. 

We have also taken further steps towards the formation of 
ASEAN Economic Community 2015 by holding a training workshop 
in Vietnam to strengthen bilateral cooperation in the exhibition 
industry. 

All in all, we are setting our sights on contributing to the 
government’s target of earning 2 trillion Baht in revenue from 
tourism and service industry by the year 2015. 

As a public organization, the bureau contributed its resources 
and manpower to Corporate Social Responsibility activities. In 
cooperation with the Department of Highways, we planted 8,899 
trees along Highway 347 in Bang Sai District of Ayutthaya Province. 
This was partly a symbolic act to beautify the road to the site of 
World Expo 2020 Ayutthaya, for which Thailand is bidding. What’s 
more, the bureau and 12 MICE operators made a donation of more 
than 1.6 Million baht to the Prostheses Foundation under H.R.H The 
Princess Mother to help improve the quality of life of those in need 
throughout Thailand.

Also, please catch up with TCEB strategic plan 2013 in this 
issue, and don’t forget to call 1105 TCEB Call Center if you would 
like to inquire about TCEB and the meetings industry.

Mr. Thongchai Sridama
Board of Director 

and Acting President 
Thailand Convention and Exhibition Bureau

สารจากผู้อ�านวยการ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสาร สสปน. ทุกท่าน 

การเปิดตัวของ TCEB Call Center 1105 ตามที่ท่านได้อ่านในวารสารฉบับนี้ตอกย้ำาความพร้อมของ 
สสปน. ที่จะให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าและผู้สนใจในวงที่กว้างขึ้น ซึ่งทาง สสปน. หวังว่าจะช่วยทำาให้
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นฟันเฟืองหลักอีกตัวหนึ่งให้กับระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ TCEB Call Center 
ถือเป็นองค์ประกอบสำาคัญประการหนึ่งของ MICE Intelligence Center ที่ทาง สสปน. ได้พัฒนา

ขึ้นมาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
 ในวารสารฉบับนี้ มีเนื้อหาสะท้อนการดำาเนินงานของ สสปน. ในลักษณะของการเป็นผู้นำาและการก้าว

ไปข้างหน้า เพราะเป็นครั้งแรกที่ สสปน. จัดงาน Meetings Industry Day ในเชียงใหม่ และเป็นครั้งแรกที่ 
จัดงานน้ีนอกกรุงเทพ ฯ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ส่งเสริมเมืองไมซ์ และที่พิเศษไปกว่าน้ันคือ งานที่จัดขึ้นน้ีถือ
เป็นงานประเดิมให้กับแคมเปญ “ปีแห่งไมซ์ 2556” ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทาง สสปน. ได้วางแผนจัดกิจกรรม 
อีกหลายรายการเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับแคมเปญไมซ์แคมเปญแรกของทางจังหวัด นับเป็นช่วงเวลาที่ 
เหมาะสมเพราะศูนย์การประชุม ฯ นานาชาติแห่งใหม่ของจังหวัดกำาลังใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 
ปีหน้า ซึ่งในวารสารฉบับน้ี ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า สสปน. ได้ร่วมติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์
ประชุมฯ อย่างใกล้ชิดร่วมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำาโดย ฯพณฯ ชุมพล ศิลปอาชา รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ฯ ซึ่งเป็นผู้กำากับดูแล สสปน. พร้อมกับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
ประธานที่ปรึกษากระทรวงฯ 

นอกจากน้ี สสปน. ยังได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีบทบาทนำาในการเปิดตัว  
Event Sustainability Management ISO 20121 แก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทย ทั้งน้ี สสปน.ได้ใช้ผลงานด้าน  
Green Meetings ที่สั่งสมมาเพื่อรองรับการผลักดันมาตรฐานตัวใหม่นี้ และถือเป็นการเปิดตัวเกือบจะพร้อมๆ 
กับที่มาตรฐานดังกล่าวได้รับการเปิดตัวและถูกนำามาใช้เป็นคร้ังแรกในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2012 ณ นคร
ลอนดอน สสปน. คาดหวังว่า อุตสาหกรรมไมซ์ไทยจะกลายเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามแนวคิดของ Event 
Sustainability Management จนได้รับการยอมรับและสามารถดงึดดูลกูค้ากลุ่มไมซ์ทีต้่องการจดังานและผลงาน
ที่ช่วยรักษาประโยชน์ของทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

วารสารเล่มน้ีออกมาในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2556 ในโอกาสน้ี สสปน. จึงได้ออกแคมเปญใหม่
ด้านการตลาด ระยะ 3 ปี โดยพุ่งเป้าไปที่ตลาดกลุ่มอาเซียนและเอเชีย เพื่อชดเชยกับตลาดยุโรปที่คาดว่าจะหด
ตัวลงเนื่องจากวิกฤติหนี้สิน ภายใต้แคมเปญใหม่นี้ สสปน. ได้นำาเสนอรูปแบบการสนับสนุนต่างๆ เพื่อดึงงาน
ให้มาจัดในประเทศไทย ท่านผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเนื้อหาด้านใน สสปน. ได้เปิดตัวแคมเปญ
ใหม่กับสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศในงาน IT&CMA ครั้งที่ 20 และ CTW ครั้งที่ 15 และที่เป็นข่าวดีคือ 
สสปน. สามารถรกัษาสิทธ์ิให้งานเทรดโชว์ด้านไมซ์ที่ใหญ่ทีสุ่ดของเอเชยีงานน้ีมาจดัในประเทศไทยต่อไปอกี 5 ปี  
ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นศูนย์กลางและตลาดที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค 

ก้าวย่างของการพัฒนาอีกประการของ สสปน. คือ สัมฤทธิ์ผลที่ได้จากแคมเปญสำาคัญ 2 รายการสำาหรับ
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ คือ แคมเปญ the Next Best Show และ Better the Best โดย สสปน. 
ได้มอบรางวัลให้กับผู้จัดงานที่เข้าร่วมแคมเปญและทำาผลงานได้ตามหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นการยอมรับและเชิดชู
ที่มีบทบาทในการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแสดงสินค้านานาชาติในอาเซียน นอกจากน้ี 
สสปน. ยังได้ก้าวไกลเพือ่รองรับการก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 2558 ด้วยการจดัการประชมุฝึกอบรม
ในเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติระหว่างไทยและเวียดนาม

การดำาเนินงานทั้งหมดของ สสปน. มีจุดประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมผลักดันให้เป้าหมายของรัฐบาลสัมฤทธิ์ผล
คือภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสามารถทำารายได้เข้าประเทศ 2 ล้านล้านบาทในปี 2558

ในฐานะองค์การมหาชน สสปน. ยังได้ร่วมแบ่งปันทรัพยากรและกำาลังบุคลากรประกอบกิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผดิชอบต่อสงัคม หรอื CSR ลำาดบัแรก สสปน. ได้ร่วมมอืกับกรมทางหลวง ปลูกต้นไม้ จำานวน 8,899 ต้น  
ตามแนวทางหลวงหมายเลข 347 ในพืน้ทีอ่ำาเภอบางไทร จังหวดัพระนครศรีอยธุยา ส่วนหน่ึงเพือ่เป็นสัญลักษณ์
ของการนำาเส้นทางไปสู่สถานที่จัดงานมหกรรมโลก เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ที่ประเทศไทยกำาลังประมูลสิทธ์ิ 
นอกจากนี้ สสปน. ได้จับมือกับผู้ประกอบการไมซ์ 12 ราย ร่วมกันบริจาคเงินมากกว่า 1.6 ล้านบาทให้กับมูลนิธิ
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่จำาเป็นต้องใช้ทั่วไทย

ที่สำาคัญ ร่วมติดตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2556 ของ สสปน. ได้ในฉบับนีแ้ละอย่าลมืกดหมายเลข 1105 TCEB 
Call Center ถ้าต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ สสปน. และอุตสาหกรรมการประชุม 

ขอขอบคุณครับ
นายธงชัย ศรีดามา

กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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The TCEB has launched the TCEB Call 
Center 1105 to provide information 
about the meetings industry to 
clients with convenience, speed, 
accuracy and efficiency. The center 
aims to enhance Thailand’s MICE 
industry’s image of readiness while 
satisfying service users.

Mr. Chartchai Debpang, Director of Government 
and Corporate Affairs of TCEB said that 
the center was established in response to 
the demand of targeted groups and those 
interested in accessing information about the 
MICE industry. 

The center would also compile the inquiries 
of users and analyze these to further develop 
services and set a policy for meetings industry 
of the bureau. Most importantly, the center 

would act as a central body to coordinate with MICE industry and ensure service 
standards are met. The center would thus help boost Thailand’s MICE industry’s 
image of readiness.

In the initial stage, the center provides the following information:
�  Trade fairs organized in Bangkok
�  Visa or other proper documents for inbound MICE travelers
�  Visa on Arrival 
�  MICE Lane to facilitate those traveling to Thailand to organize meetings, 

conventions and trade fairs
�  Medical check and vaccination at quarantine points for those traveling 

to Thailand to organize meetings, conventions and trade fairs without medical 
certificate 

�  Data on the comprehensive services of TCEB, such as data relevant to 
organizing meetings, incentive travel, international conventions, international trade 
fairs and domestic meetings. 

The TCEB Call Center is open from Monday to Friday between 08.00 and 19.00 
hrs. Four staff will provide information in Thai and English. 

Mr. Chartchai added that in its initial stage, the center would be able to 
facilitate 200-600 incoming calls daily. In the future, the bureau planned to develop 
the Call Center system to become a One Stop Service. The TCEB Call Center would 
later become a central system linking the database of the MICE industry with the 
database of the government sector concerned. In addition, the center would also 
act as a facilitator to assist MICE travelers round the clock, even in times of crisis.

สสปน. เปิดตัว TCEB Call Center 1105 บริการ

เผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมการประชุมให้กับกลุ่ม

เป้าหมายด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความพร้อม

อุตสาหกรรมไมซ์ไทย และสร้างความพึงพอใจให้แก ่

ผู้ใช้บริการกลุ่มไมซ์

นายชาติชาย เทพแปง ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 
สสปน. กล่าวว่า Call Center มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเก่ียวกับอุตสาหกรรม
การประชมุและการจดัแสดงสนิคา้ระดบันานาชาตแิก่กลุม่เปา้
หมายและผู้สนใจ 

ในขณะเดียวกัน Call Center จะรวบรวมข้อมูลจากการ
สอบถามของผูใ้ช้บรกิารเพ่ือนำามาประมวลเป็นองค์ความรูส้ำาหรบัพัฒนาการให้บรกิาร
และกำาหนดนโยบายอตุสาหกรรมการประชมุขององค์กร และประการสำาคญั เพ่ือเป็น
ศนูย์กลางการตดิต่อเก่ียวกับอตุสาหกรรมไมซ์ท่ีมมีาตรฐานในการให้บรกิาร ซึง่จะช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ Call Center จะให้บริการในระยะแรก ประกอบด้วย
�  ข้อมูลการจัดงานแสดงสินค้าที่จัดในกรุงเทพมหานคร
�  ข้อมูลการให้บริการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) หรือเอกสารที่เหมาะสม

ให้แก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศ
�  ข้อมูลการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้า

เมือง (Visa on Arrival)
�   ข้อมูลช่องทางพิเศษสำาหรับอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้เดินทางเข้ามาจัด

ประชุมสัมมนา และงานแสดงสินค้านานาชาติ
�   ข้อมูลของการตรวจโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำาหรับผู้เดินทางเข้ามาจัด

ประชุมสัมมนา และงานแสดงสินค้านานาชาติ ที่ไม่มีใบรับรอง ณ ด่านตรวจโรคฯ 
ณ ท่าอากาศยาน

�  ข้อมูลการบริการของสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในด้าน
ต่างๆอย่างครบวงจร อาทิ การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัด
ประชุมนานาชาติ การจัดแสดงสินค้านานาชาติ และการจัดประชุมภายในประเทศ

TCEB Call Center เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. โดย
พนักงานรับสาย 4 คน ซึ่งให้บริการ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

นายชาตชิาต ิกล่าวว่า ในระยะเริม่ต้น TCEB Call Center สามารถให้บรกิาร 200 – 600  
สายต่อวัน สำาหรับในอนาคต มีแผนพัฒนาระบบให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลแบบครบ
วงจร หรือ One-Stop Service โดยให้ TCEB Call Center เป็นศูนย์กลางในการ
เช่ือมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ กับฐานข้อมูลภาครัฐที่เก่ียวข้อง รวม
ทั้งสามารถรองรับการให้บริการช่วยเหลือนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ได้ตลอดเวลาแม้ในขณะ
เกิดวิกฤตการณ์ 

CaLL CEnTEr

1105สสปน. เปิดตัวเบอร์โทร 1105 
บริการข้อมูลอุตสาหกรรมการประชุม

TCEB LaunChEs 
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นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำานวยการ 
สสปน. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2556 สสปน. ประมาณการว่า 
อตุสาหกรรมไมซจ์ะเตบิโตรอ้ยละ 7 โดยมจีำานวนผูเ้ดนิทางกลุม่ไมซ์
เข้ามาในประเทศไทยประมาณ 792,000 คน และสร้างรายได้เข้า
ประเทศเปน็มลูค่ากว่า 63,920 ลา้นบาท ทัง้นี ้สสปน. มนีโยบายและ

ทศิทางเพ่ือจดัทำาแผนงาน และงบประมาณประจำาป ี2556 โดยเน้นภาพรวมการจดัทำา
แผนงานเป็น 3 แนวทางหลัก คือ

1. การดึงงานไมซ์เข้าสู่ประเทศไทย โดยสามารถดึงงานประชุมสำาคัญๆ มาจัดใน
ประเทศไทยได้สำาเร็จ ได้แก่ ProHealth China Convention 2012 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้า
ร่วมประชุมประมาณ 10,000 คน World Newspaper Congress and World Editors 
Forum 2013 คาดว่าจะมผีูเ้ข้าร่วมประชมุประมาณ 1,000 คน World Stamp Thailand 
2013 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน และงาน ITU Telecom World 
2013 (ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประมูลสิทธ์ิ)  
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน

นอกจากนี้ ยังมีงานใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการประมูลสิทธิ์ ได้แก่ งาน World Expo 
2020 Ayutthaya ซึ่งจะประกาศผลในปีหน้า และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
30 ล้านคน 

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และบทบาทของ สสปน. 
ผ่านกลยุทธ์สื่อสาร 360 องศา เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ สสปน. ได้เปิดตัว TCEB Call Center 1105 เป็นช่องทางการสื่อสารสองทาง 

โดยมุง่เน้นกลุม่เป้าหมายในประเทศ ขณะเดยีวกัน เตรยีมให้บรกิารศนูย์องค์ความรูไ้มซ์  
(MICE Intelligence Center) โดยเผยแพร่ 40 ฐานข้อมูลหลักในระยะแรก สำาหรับ
กลุ่มเป้าหมายในประเทศ

นอกจากนี ้สสปน. จะช ู5 จดุขาย เพ่ือสร้างแบรนด์ใหม่ให้กับอตุสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ 
• ชูความแตกต่างในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์เชิงรุกของประเทศไทย 

ด้วยการนำาเสนอพันธกิจและบริการของ สสปน.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐท่ีส่งเสริม
อตุสาหกรรมไมซ์ให้เด่นชดัข้ึนในการพัฒนาและต่อยอดความสำาเรจ็การจดังานประชมุ 
และงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

• การสร้างแบรนด์ให้อตุสาหกรรมไมซ์ทีเ่น้นการสร้างโอกาสธุรกิจ และความสำาเรจ็
ของผูจ้ดังานทีจ่ะได้จากการจดังานประชมุ และงานแสดงสนิค้าในประเทศไทย สอดรบั
กับนโยบาย Modern Thailand ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสด้านการค้า การ
ลงทุน ธุรกิจและการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ

• นำาเสนอประเทศไทยเป็นจดุเชือ่มต่อความสำาเรจ็ ท่ีจะทำาให้การจดัประชมุและงาน
แสดงสินค้าประสบความสำาเร็จ

• นำาเสนออตุสาหกรรมไมซ์ไทยในมมุมองของการพัฒนาศกัยภาพท่ีมมีาตรฐานการ
จัดงาน และคุณภาพระดับสากล

• นำาเสนอบุคลากรไมซ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีคุณภาพในการจัดงานประชุม 
และงานแสดงสินค้า

3. การดำาเนินแผนงานด้านการตลาดปี 2556 สสปน. เตรียมปรับโครงสร้างเพ่ือ
รุกตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ในและต่างประเทศด้วยการเพ่ิมรองผู้อำานวยการดูแล 

สสปน. ปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2556

ตั้งเป้ารายได้ทะลุ 63,000 ล้านบาท
สสปน. เผยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ปี 2556 โดยจะมีการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อบูรณาการ 

การท�างานด้านการตลาดภายในและต่างประเทศ พร้อมตัง้ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเตรยีมรุกตลาดดิจติอลไมซ์

อย่างเป็นทางการ

TCeB Plan 2013
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TCEB sETs 2013 sTraTEgIC pLan
TargETIng OvEr BT63 
BILLIOn rEvEnuE
The TCEB has unveiled the MICE strategic development plan for 2013 with a 
restructuring of management that will see the integration of domestic and 
international marketing operations. The TCEB is also preparing to set up an 
IT department to enhance its digital MICE marketing strategy.

TCeB Plan 2013

Mr. Thongchai Sridama, Board of 
Director and Acting President of 
TCEB disclosed that in the 2013 
fiscal year, the TCEB is estimating 
7 per cent growth in the MICE 
industry with about 792,000 MICE 

travelers to Thailand and revenue of more than Bt63.9 
billion. 

The TCEB is setting the strategic plan 2013 
based on three main objectives:

1. Attract major MICE events to Thailand. The 
bureau has so far won major events to be held in 
Thailand among them ProHealth China Convention 
2012 with about 10,000 participants, World 
Newspaper Congress and World Editors Forum 
2013 with about 1,000 participants, World Stamp 
Thailand 2013 with about 10,000 participants and ITU 
Telecom World 2013 (joint bidding with The Ministry 
of Information and Communication Technology) with 
about 20,000 participants.

Mega events in the bidding process include 
World Expo 2020 Ayutthaya, for which the final 
decision will be announced next year. The event 
would welcome an estimated 30 million visitors. 

2. Enhance knowledge and understanding about 
the MICE industry and the TCEB’s role through a ‘360 
degree’ communication strategy that approaches 
both domestic and international target groups.

The TCEB has opened a 
Call Center 1105 to serve as a 
two-way communication channel 
by focusing on the domestic 
target group. The bureau is also 
preparing a MICE Intelligence 
service, offering 40 databases in 
the first phase to target groups in 
the country.

Moreover, the bureau will 
promote five key points to build a 
new MICE brand as follows:

- Emphasizing Thailand’s uniqueness and 
diversity in MICE development and introducing 
TCEB’s mission and services as the government 
agency responsible for supporting the MICE sector 
and enhancing its profile both domestically and 
around the world.

- Building Thailand’s ‘MICE brand’, focusing on 
business opportunities and success for organizers 
of business events and trade shows in Thailand. The 
approach is in line with the government’s ‘Modern 
Thailand’ policy that aims at creating opportunities for 
trade, investment, business and economic growth for 
the country.

- Presenting Thailand as a hub to facilitate the 
success of every meeting and exhibition.

- Showing Thailand’s MICE industry as a world-
class player, offering world–class professional 
standards for business events.

- Emphasizing the high caliber and service 
orientation of Thailand’s MICE professionals.

3. The 2013 marketing plan. The TCEB is 
preparing to restructure the management to penetrate 
both domestic and global MICE markets. The bureau 
will appoint a new deputy director responsible for 
strategy and business development. The new position 
aims at developing the integration of domestic and 
international marketing operations. For the overall 
MICE industry in 2013, the bureau will mainly focus on 
short-haul markets - ASEAN, ASEAN plus 6 and Asia 
- to prepare for the forthcoming ASEAN Economic 
Community in 2015. These are regarded as high 
potential markets. The bureau will however maintain 
its markets in Oceania, US and Europe.

The incentives travel and international 
conventions will continue to focus on the Asian market, 
whilst maintaining its US and European markets. Most 
global associations have their regional offices in the 
two continents and thus the bureau will be targeting 
them to host their events in Thailand.

The exhibition industry will also focus on ASEAN, 
especially the GMS and BIMSTEC member countries, 
in order to sustain Thailand’s leadership in ASEAN’s 
fast-growing exhibition industry. 

The domestic MICE market will be developed 
through a two-pronged approach: promotion of ‘MICE 
Cities’ and marketing support for development of the 
meetings and exhibitions industry.

In addition, TCEB plans an aggressive move 
into Digital MICE Marketing in order to create new 
business opportunities in both the domestic and 
international MICE markets. Digital marketing tools 
offer considerable cost advantages over traditional 
channels, and reflect global trends in communications.

The TCEB is now preparing to set up a new IT 
department and carry out TCEB’s 3-Year IT Master 
Plan (2013-2015). The new department will also study 
online market channels and major trends such as 
social media and mobile phone applications to reach 
each target group most effectively. A comprehensive 
suite of integrated online marketing tools will be 
developed in parallel with TCEB’s main portal and 
other traditional tools.

Mr. Thongchai added that the TCEB received a 
budget of Bt870 million for the 2013 fiscal year for the 
action plan and strategies. The budget is divided into 
4 parts: Bt147 million (17 per cent) for administration; 
Bt318 million (37 per cent) for winning overseas 
events; Bt236 million (27 per cent) for market 
promotion activities; and Bt168 million (19 per cent) 
for MICE development.

สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ เพ่ือบูรณาการการ
ทำางานทัง้การทำาการตลาดในและต่างประเทศ โดยภาพ
รวมอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2556 จะเน้นการขยายตลาด
ระยะใกล้ ได้แก่ กลุ่มตลาดอาเซียน อาเซียน + 6 และ
ตลาดเอเชยี ทัง้นีเ้พ่ือรองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 เนื่องจากเป็นตลาดระยะใกล้และ
ระยะกลางที่มีศักยภาพ รวมถึงยังคงรักษาตลาดใน
ภูมิภาคโอเชียเนีย อเมริกาและยุโรป

ตลาดการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 
และการประชุมนานาชาติ ยังคงเน้นเจาะกลุ่มตลาด
เอเชีย และจะรักษาฐานกลุ่มตลาดอเมริกา และยุโรป
ไว้ เน่ืองจากกลุ่มสมาคมส่วนใหญ่มีสำานักงานอยู่ใน
ภูมิภาคดังกล่าว เพื่อดึงงานประชุมนานาชาติ ให้มาจัด
ในประเทศไทย

ด้านตลาดอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า ยังคงเน้น
กลุ ่มตลาดอาเซียนและเจาะไปท่ีกลุ ่ม GMS และ 
BIMSTEC เพ่ือมุง่รกัษาตำาแหน่งของไทยในการเป็นผูน้ำา
อันดับ 1 ของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในภูมิภาค
อาเซียน ส่วนตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศจะแบ่ง
เป็น 2 แนวทาง คอื การพัฒนาเมอืงไมซ์ และการส่งเสรมิ
ตลาดการประชุมและงานแสดงสินค้า

นอกจากน้ี สสปน. เตรียมแผนรุกตลาดดิจิตอลไมซ์ 
(Digital MICE Marketing) เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
และขยายตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ใน
และต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดท่ีใช้ต้นทนุตำา่กว่าช่อง
ทางการตลาดในรปูแบบอืน่ และเป็น
แนวโน้มของอตุสาหกรรมไมซ์ระดบั
โลก โดยเตรียมปรับโครงสร ้าง
แ ผ น ก  เ พ่ิ ม ก า ร ดู แ ล ใ น ด ้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สสปน. ระยะสามปี (ปี 2556-
2558) พร้อมศึกษาถึงช่องทางใน
ระบบออนไลน์ และแนวโน้มทีส่ำาคญั เชน่ โซเชยีล มีเดยี 
หรอื แอพพลเิคชัน่บนมอืถือ ทีจ่ะสามารถเข้าถึงกลุม่เป้า
หมายแต่ละกลุ่ม โดยพัฒนาควบคู่ไปกับเว็บไซต์ของ 
สสปน. และเครื่องมือการตลาดเดิม

นายธงชัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปีงบประมาณ 2556 น้ี 
สสปน. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 870 ล้านบาท เพ่ือ
ดำาเนนิงานตามภารกิจและกลยุทธ์ของ สสปน. โดยแบ่ง
เป็นงบบริหารจำานวน 147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17  
งบดึงงานเข้าประเทศ จำานวน 318 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 37 งบส่งเสริมกิจกรรมการตลาดจำานวน 236 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 และงบการพัฒนาจำานวน 
168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19
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ศูนย์ประชุมฯ เชียงใหม่ เปิดบริการเมษายน 56

สสปน. เตรียมประเดิมจัดงาน MICE 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยทีป่ระชมุก�าหนดเปดิใชอ้ยา่งเปน็ทางการเมษายน 

2556 ส่วน สสปน. เตรียมสนับสนุนการตลาด ดึงงานและประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมวางแผน

จัดงาน MICE ณ ศูนย์ประชุมฯ ในเดือนมกราคม 2556 หลังจากที่ ได้จัดงาน Meetings Industry Day เพื่อ

กระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับทางจังหวัดไปแล้ว

นายชมุพล ศลิปอาชา รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบศูนย์ประชุมฯ 
พรอ้มดว้ยนายบรรหาร ศลิปอาชา ประธานทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงฯ และทมีงานเจา้หนา้ท่ี จดัประชมุเมือ่ปลายเดอืนกันยายน
ทีผ่า่นมา เพ่ือติดตามความคบืหน้าของการพัฒนาศนูย์ประชมุ ฯ โดย

มผีูแ้ทนจากหนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชนท่ีรบัผดิชอบการพัฒนาและก่อสรา้งสว่น
งานต่าง ๆ ของศูนย์ประชุมฯ เข้ารายงานความคืบหน้า นอกจากนี้ มีผู้แทนจากส่วน
ราชการจังหวัดเชียงใหม่และสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังด้วย

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ประชุมฯ แบ่งเป็น 3 ส่วนงานสำาคัญ 
คือส่วนงานท่ีดำาเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 
รวมมูลค่าก่อสร้าง 1,867.15 ล้านบาทซึ่งตำ่ากว่าราคากลาง 378 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยอาคารศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้านานาชาต ิอาคารศนูย์ส่งเสรมิการพัฒนาและ

กระจายสินค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคเหนือ) และอาคารภายนอก
และภูมิทัศน์

ในส่วนท่ีสองคอื งานท่ีกำาลงัดำาเนนิการอยู่ ภายใต้งบประมาณปี 2555 ประกอบด้วย
งานรัว้รอบโครงการ งานจดัหาครภุณัฑ์และตดิตัง้ครภัุณฑ์ งานระบบวศิวกรรม อปุกรณ์
หลกัประกอบอาคารและงานระบบไฟฟ้าและสือ่สารพร้อมครภัุณฑ์ รวมมลูค่า 514.82 
ล้านบาท สำาหรบัในส่วนงานสาธารณูปโภคประกอบด้วย งานระบบระบายนำา้และจดัหา
แหล่งนำ้าของสำานักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน งานติดตั้งสัญญาณโครงข่ายและ
อปุกรณ์เสาอากาศ 3 จขีองบรษิทัทโีอท ีจำากัด (มหาชน) งานขยายเขตและจ่ายกระแส
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานขยายเขตและจ่ายนำ้าประปาของการประปา 
ส่วนภูมิภาค ซึ่งในภาพรวมจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม 

ส่วนงานขยายเส้นทางถนน 3 สายมายังศูนย์ประชุมฯ ภายใต้การดูแลของสำานัก
ทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง จะแล้วเสร็จปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

Chiang Mai MICe
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สำาหรับงานในส่วนท่ีสาม จะดำาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2556 นี้ 
ประกอบด้วยอาคารบรหิารและทีป่ระทบัรบัรอง อาคารพักชัว่คราวของเจ้าหน้าท่ี อาคาร
ซ่อมบำารงุและเครือ่งมอื อาคารพักขยะ งานก่อสร้างเสาธงชาต ิและการปรบัปรงุระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ิมเติม มูลค่ารวม 190 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน
เดือนเมษายน 2556 

นายบรรหาร ได้ยำ้าให้มีการกำาหนดการดำาเนินงานในส่วนที่เหลือให้ชัดเจนเพ่ือจะ
ได้ตดิตามความคบืหน้าได้อย่างเป็นข้ันตอน และสัง่การให้มกีารทดสอบระบบภายใน
ต่าง ๆ ของศูนย์ประชุม ฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน เพื่อประเมินความพร้อมใช้งาน ทั้ง
ระบบแสง ระบบเสยีง ระบบสือ่สารและอปุกรณ์ทีจ่ำาเป็นอืน่ ๆ  และจะเปิดให้สือ่มวลชน 
เข้าร่วมติดตามการทดสอบความพร้อมนี้ด้วย

สำาหรับรูปแบบการจัดการบริหารศูนย์ ฯ นายบรรหารและนายชุมพล ชี้แจงว่า  
ก่อนถึงเดือนเมษายน 2556 ซึ่งจะเปิดดำาเนินการอย่างเป็นทางการนั้น กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล จากน้ัน
จะมีขั้นตอนในการร่วมหารือกับภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และจะทำาการพิจารณา
กระบวนการสรรหาบรษิทัผูบ้รหิารงานอกีครัง้ว่าจะเป็นแนวทางใด ระหว่างการลงนาม
ร่วมมือกับเอกชน ภายใต้พระราชบัญญัติร่วมทุน หรือจะมีการประกวดว่าจ้างโดยตรง 
ทัง้น้ี รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา นายชมุพล 
ศลิปอาชา จะเป็นผูน้ำาเสนอวิธีการบรหิารต่อคณะรฐัมนตรเีพ่ือให้ตดัสนิใจในต้นปี 2556

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำานวยการ สสปน. กล่าวว่า 
สสปน. ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง
เท่ียวและกีฬาให้ดำาเนนิการด้านการตลาดและการประชาสมัพันธ์ศนูย์ประชมุฯ ทัง้ในและ 
ต่างประเทศ โดยจะดึงงานจากทั้งในและต่างประเทศให้มาจัดในศูนย์ประชุมฯ 

ทั้งน้ี สสปน. ได้วางแผนจัดงาน MICE ณ ศูนย์ประชุมฯ แห่งนี้ในเดือนมกราคม 
2556 โดยจะมกีารประชมุร่วมกับภาคเอกชนและภาครฐัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกำาหนดทิศทาง
อตุสาหกรรมไมซ์ของเชยีงใหม่ นอกจากน้ี จะมอีงค์ประกอบงานอืน่ ๆ  ร่วมด้วยคอื การ
แนะนำาหลักสูตร MICE 101 งาน Exhibition Showcase (ประกอบด้วยงาน job fair, 
Green Meetings งาน World Craft) กิจกรรม familiarization trip สำาหรับซัพพลาย 
เออร์ในพ้ืนท่ี หน่วยงานภาครฐัและสือ่มวลชน รวมทัง้จะมกีารจดัประชมุสมัมนาต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง

“เมื่อเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2556 สสปน. จะนำากลุ่มบริษัท
เป้าหมายในการจัดประชุมจากต่างประเทศ รวมถึงสื่อมวลชนจากต่างประเทศทั่วโลก
เข้าร่วมชมศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดรับกับ  
“ปีแห่งไมซ์ 2556” ของทางจังหวัดด้วย” นายธงชัย กล่าว

ก่อนหน้าการลงพ้ืนท่ีตรวจศนูย์ประชมุ ฯ สสปน. ได้จดังาน Meetings Industry Day 
เป็นครั้งแรกในเชียงใหม่และเป็นครั้งแรกท่ีจัดนอกกรุงเทพ ฯ เพ่ือช่วยกระตุ้น ปีแห่ง
ไมซ์ ของทางจังหวัด โดย สสปน. ได้นำาคณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 148 รายจากภาค
การศึกษา สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานราชการจากกรุงเทพฯ และในเชียงใหม่ เข้า
ร่วมศกึษาความพร้อมของศนูย์ประชมุฯ แห่งน้ี และศนูย์ประชมุพร้อมสิง่อำานวยความ
สะดวก ณ โรงแรมต่าง ๆ  เพ่ือศึกษาศกัยภาพและขดีความสามารถของจงัหวัดเชยีงใหม่

ผูร่้วมงานยังได้เข้าร่วมสมัมนาและอภิปรายเพ่ือเรยีนรูแ้ละตดิตามความเป็นไปของ
อุตสาหกรรมการประชุมในแง่มุมต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอุตสาหกรรมการประชุม วิธี
การจัดประชุม บทบาทของ Professional Convention Organizer (PCO) และบริษัท 
อีเวนท์ แมเนจเมนต์ บทบาทของโซเชียลมีเดียในการทำาการตลาด โดยผู้บรรยายมา
จาก สสปน. สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) การบินไทย ศูนย์การประชุม 
แห่งชาติสิริกิติ์ บริษัทคีย์เนส เอเชีย (ไทยแลนด์) บริษัทโปรคอนเกรส (ไทยแลนด์) 
โรงแรมดุสิต ดีทู และบริษัทออพติมัม กรุ๊ป 

ผูเ้ข้าร่วมงานได้ร่วมกันหาข้อเสนอแนะ เพ่ือนำาเสนอสำาหรบัใช้ในกระบวนการพัฒนา
แผนท่ีนำาทางอุตสาหกรรมไมซ์ของเชียงใหม่ท่ีคาดว่าจะมีการจัดทำาขึ้นระหว่างการ
ประชมุที ่สสปน. วางแผนจะจดัขึน้ในเดอืนมกราคมนี ้ทัง้นี ้ในปี 2554 สสปน. ได้สนบัสนุน
การจดัทำาร่างแผนแม่บทการพัฒนาอตุสาหกรรมไมซ์จงัหวัดเชยีงใหม่ 2555-2559 เพ่ือ
ยกระดบัอตุสาหกรรมไมซ์ของเชยีงใหม่สูร่ะดบัสากล โดยร่วมประสานงานกับสำานกังาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  
ทั้งน้ี ได้กำาหนด 4 กลยุทธ์สำาคัญในการดำาเนินงาน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ
เชงิกลยุทธ์ (Strategic Management) 2) ด้านการปรบัปรงุสิง่อำานวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐาน (Facility & Infrastructure) 3) ด้านการปรับปรุงระบบ Logistics 
และ 4) ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์  
(HR Development)
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ChIang MaI COnvEnTIOn CEnTEr sET TO 
OpEn In aprIL 2013
TCEB pLans MICE EvEnTs TO 
dEBuT ThE vEnuE 
The Ministry of Tourism and Sports held a meeting to inspect the progress of the International 
Convention and Exhibition Center in Celebration of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday 
Anniversary in Chiang Mai and set a schedule for its official opening in April 2013. The TCEB 
meanwhile will prepare domestic and international marketing campaigns and plans to host 
MICE events at the venue in January 2013 after organizing Meetings Industry Day to stimulate 
MICE industry in the province.

Mr. Chumpol Silpa-archa, Deputy Prime Minister and Tourism and 
Sports Ministry together with Mr. Banharn Silpa-archa, Advisor to 
the Minister along with ministry officials held the meeting in late 
September 2012 to examine the progress of the construction 
project, and listened to the reports of the public and private 
sector agencies concerned. Delegates of local administration 

organizations in Chiang Mai and the media also attended. 
According to the reports, the construction works can be divided into three 

major sections. First, the completed works in line with the contract dated February 
28, 2012 with a total construction cost of Bt1.867.15 million, Bt378 million below 
the cost estimate. These cover the construction of the international convention and 
exhibition center, a center for the promotion, development and distribution of SMEs 
in the northern region, the exterior and landscaping.

Secondly, ongoing construction under the 2012 fiscal budget, which consists 
of the fence around the center area, 
procurement and installation of durable 
articles, the engineering system, major 
building components, electrical and 
communications system, with a total cost of 
Bt514.82 million.

Public utilities comprising the water 
drainage system and water supply come 
under the Regional Irrigation Office 1 of 
the Irrigation Department, the installation of 
3G network and antenna equipment is by 
TOT Public Co., Ltd, the extension of power 
transmission area is the responsibility of 
the Provincial Electricity Authority, and the 
extension of water supply area is under the 
Provincial Waterworks Authority. All works 
are due for completion by the end October 
2012.

The extension of 3 roads accessing 
the center under the supervision of Bureau of Highway 1 (Chiang Mai), Highways 
Department, is set to be completed at the end of November 2012. 

Thirdly, construction works due for completion in 2013 comprise the 
administrative office and royal pavilion, temporary accommodation for staff, 
maintenance building and equipment, garbage collection building, flagpole, and 
improvement of some public utilities with a total investment of Bt190 million. The 
works are expected to be completed in April 2013.

Mr. Banharn stressed that the timeframe for the remaining construction works 
should be firmly set to allow for systematic monitoring of the progress. He also asked 
for a test-run of various systems in the center on November 5, 2012 to assess the 
readiness of the lighting, sound, communications and other essential equipment. 
The media would be allowed to inspect the test-run.

As regards to the center management, Mr. Banharn and Mr. Chumpol 
explained that before the center officially opens in April 2013, the Ministry of 
Tourism and Sports has assigned operations to the Tourism Authority of Thailand. 
The ministry would then discuss with Chiang Mai’s private sector the modalities 
for management. The ministry would also consider a suitable management model 
featuring a joint venture between a private company under the public/private 

participation act or a bid for operator. 
Deputy Prime Minister Chumpol would first submit the management options to 

the cabinet for consideration in early 2013. 
Mr. Thongchai Sridama Board of Director and Acting President of TCEB said 

the bureau had been assigned by Deputy Prime Minister Chumpol and the Minister 
of Tourism and Sports to design marketing campaigns to promote the center in 
both the domestic and international markets. The TCEB would attract domestic and 
international events for the center.

The bureau plans to hold MICE events at the new venue in January 2012 
before its official opening with the relevant public and private sectors to formulate 
the direction of the MICE industry in the province. Together with this, there will be 
introduction of MICE 101 curriculum, exhibition showcase (which includes job fair, 
Green Meetings, world craft), familiarization trips for local suppliers, government 
agencies and media, and relevant meeting and seminar. 

“Once the center is officially opened 
in April next year, the bureau will invite 
overseas target groups and media from all 
over the world to visit the center and help 
Chiang Mai in promoting the province’s 
‘Year of MICE 2013’”, Mr.Thongchai said.

Prior to the inspection trip of the 
Chiang Mai convention center, the TCEB 
organized Meetings Industry Day for the first 
time in Chiang Mai. Aimed at promoting the 
province’s “Year of MICE 2013”, this was 
also the first time the event had been held 
outside Bangkok. The bureau led a group 
of 148 potential clients from educational 
institutes, associations and government 
agencies both from Bangkok and Chiang 
Mai in visiting the Chiang Mai International 
Convention and Exhibition Centre and 

facilities at various hotels to allow them to 
assess the city’s potential and capabilities. 

The participants also joined a seminar and discussion to update and provide 
them with knowledge about various aspects of meetings industry, such as future 
trends, how to organize meetings, the role of professional convention organizers and 
event management companies, as well as the role of social networks in marketing 
campaigns. The speakers were from the TCEB, the Thailand Incentive and 
Convention Association (TICA), Thai Airways International, Queen Sirikit National 
Convention Center, Keynes Asia (Thailand) Co., Ltd, Procongress (Thailand) Co., 
Ltd, Dusit D2 Hotel, and Optimum Group Co., Ltd.

The group shared their ideas and suggestions for drawing up the Chiang Mai 
MICE roadmap, which is expected to be considered during the next meeting held 
by the bureau in January 2013. In 2011, the TCEB supported the drafting of the 
Chiang Mai MICE Development Master Plan 2012-2016, which aims to upgrade the 
sector to meet international standards. The TCEB collaborated with the Ministry of 
Tourism and Sports, City of Chiang Mai and stakeholders to set four major strategies 
for the master plan: 1) Strategic management; 2) Improvement of facilities and 
infrastructure; 3) Upgrading of logistics system; and 4) HR development for MICE 
industry personnel.
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สสปน. ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ในงาน IT&CMA ครั้งที่ 20 และงาน 
CTW ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงาน
และสือ่มวลชนชาวไทยและต่างประเทศ โดยเป็นงานเทรดโชว์ด้าน
ไมซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นงานที่จัดควบรวมสองงานเข้าไว้
ด้วยกัน ซึง่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจดังานต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่11 

นายธงชยั ศรดีามา กรรมการ ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนผูอ้ำานวยการ สสปน. เปิดเผยว่า จาก
นี้ไป สสปน. จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะประตูสู่อาเซียนและในฐานะจุด
เชื่อมโยงโอกาสและความสำาเร็จทางธุรกิจของภูมิภาค ดังนั้น สสปน. จะเน้นบุกเจาะ
ตลาดเอเชียและตลาดอาเซียน +6 เนื่องจากประเทศเหล่าน้ีกำาลังเติบโตและมีกำาลัง
ซื้อสูง ในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปและเมริกากำาลังถดถอย ซึ่งตลาดที่สำาคัญที่สุดสำาหรับ
อตุสาหกรรมไมซ์ไทย ได้แก่ อนิเดีย จนี สงิคโปร์ ญีปุ่น่ และเกาหล ีอย่างไรก็ตาม สสปน. 
จะยังรักษากลุม่ลกูค้าจากยุโรปและอเมรกิาไว้เพราะทัง้สองกลุม่มจีำานวนประชากรมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย ซึ่งโอกาสทางการตลาด
คงยังมีอยู่ ทั้งนี้ สสปน. ได้ตั้งงบประมาณ 90 ล้านบาทเพื่อเปิดตัวแคมเปญการตลาด
ในต่างประเทศระหว่างปี 2556 – 2558 

นายธงชัยยังกล่าวเสริมว่า รัฐบาลตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำานวน 
2 ล้านล้านบาทในปี 2558 ซึ่งในจำานวนนี้ สสปน.จะมุ่งสร้างรายได้ไมซ์ให้ได้สัดส่วน
ร้อยละ 9 หรือ 180,000 ล้านบาท

นางสาววิชญา สุนทรศารทูล รักษาการผู้อำานวยฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม
ของ สสปน. กล่าวในรายละเอียดว่า แคมเปญแรกจะมุ่งเจาะการประชุมองค์กร 
โดย สสปน. จะสนับสนุนเงิน 1 ล้านบาทให้กับการประชุมองค์กรที่สามารถดึง
ผู้เข้าร่วมงานจำานวน 1,000 รายขึ้นไป และพักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 วัน  

เ งินสนับสนุนจะเ พ่ิมสู ง ขึ้นหากการประชุมดั งกล ่าวสามารถดึ งดูดผู ้ เ ข ้ า
ร่วมงานได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในปีถัดไปและอีก 2 ปีต่อมา คาดว่าแคมเปญน้ี 
จะสามารถดึงผู้เข้าร่วมประชุมองค์กรได้ 81,200 ราย นำารายได้เข้าประเทศจำานวน 
5,330 ล้านบาท

สำาหรับแคมเปญท่ีสอง มุ่งเจาะการประชุมสมาคม ภายใต้ชื่อ ASEAN Visitor 
Promotion เพ่ือเพ่ิมจำานวนผู้เข้าประชุมจากกลุ่มประเทศอาเซียน + 3 (รวม ญ่ีปุ่น 
เกาหลี และจีน) ซึ่งสสปน.จะให้การสนับสนุนผู้จัดงานประชุม สมาคม และตัวแทน
การท่องเที่ยวท่ีสามารถดึงผู้เข้าประชุมอย่างน้อยจำานวน 20 รายจากประเทศกลุ่ม 
อาเซยีน +3 มายังประเทศไทย โดยคาดว่าจะมจีำานวนผูเ้ข้าประชมุ 9,000 รายจากการ
ประชุมสมาคมต่างๆ นำารายได้เข้าประเทศราว 800 ล้านบาทในปี 2556

นางสาววิชญาเสรมิว่าแคมเปญการประชมุองค์กรจะเจาะ 5 ภาคธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่ ธุรกิจขายตรง ธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจการเงินและการธนาคาร และธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งผู้แทน สสปน. จะพบปะกับผู้มีอำานาจตัดสินใจในแต่ละภาคธุรกิจเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แคมเปญ

ปัจจบุนั มกีลุม่ลกูค้าบรษิทัขายตรงจำานวน 10,000 รายจากประเทศจนีกำาลงัจะเดนิ
ทางมาจดักิจกรรมท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรางวัลท่ีพัทยาในเดอืนพฤศจกิายนน้ี และในปีถัดไป  
จะมีกลุ่มลูกค้าธุรกิจรถยนต์จากประเทศญ่ีปุ่นเดินทางมาจัดประชุมในประเทศไทย 
โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วม 4,000 ราย

สำาหรบัปีงบประมาณ 2012 สสปน. คาดว่าจะมนีกัเดนิทางกลุม่ไมซ์จำานวน 750,000 
ราย และมีรายได้จำานวน 60,120 ล้านบาท โดยคาดว่า ในจำานวนที่คาดการไว้จะเป็น
นักเดินทางกลุ่มอุตสาหกรรมการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 670,000 รายที่
ทำารายได้เข้าประเทศราว 52,000 ล้านบาท

สสปน. เปิดตัวแคมเปญ 3 ปี 
เล็งเจาะ 5 ภาคธุรกิจในเอเชียและอาเซียน
 

สสปน. เปิดตัวแคมเปญหลัก ระยะ 3 ปี (2556-2558) เพื่อดึงงานขนาดใหญ่และนักเดินทางกลุ่มไมซ์มายัง

ประเทศไทย มุ่งเจาะ 5 ธุรกิจหลักในตลาดเอเชียและตลาดอาเซียน + 6 พร้อมรักษาฐานลูกค้ากลุ่มยุโรป 

และอเมริกา ตั้งเป้านักเดินทางกลุ่มไมซ์ 3 ล้านราย สร้างรายได้เข้าประเทศ 180,000 ล้านบาท ภายในปี 2558 

ทั้งนี้ สสปน. จะให้การสนับสนุนการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมตรงตามจ�านวนเป้าหมาย

tCeB CaMPaIgn
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TCEB LaunChEs ThrEE-YEar CaMpaIgn pLan
TargETIng fIvE BusInEss sECTOrs In 
asIan and asEan MarkETs
The TCEB is launching a three-year (2013-2015) marketing campaign plan in an effort to 
attract mega events and MICE travelers to Thailand. The campaigns aim to capture five major 
business sectors in Asian and ASEAN plus 6 markets, while maintaining the European and 
US markets. The bureau is setting a target to welcome 3 million MICE travelers to Thailand, 
generating Bt 180 billion in revenue by 2015, and will offer incentives for meetings that attain 
a target number of participants.

The TCEB unveiled the new campaigns at the 20th IT&CMA and 15th 
CTW on October 3, 2012 in Bangkok to foreign and Thai delegates 
as well as the media. These concurrent events are regarded as 
ASIA’s largest MICE trade show, to which Thailand has played host 
for 11 consecutive years. 

Mr. Thongchai Sridama, Board of Director and Acting 
President of TCEB, said that from now on the bureau would promote 

Thailand as a gateway to ASEAN and a place of connectivity for new business 
opportunities and success in the region. The bureau would aim to penetrate the 
Asian and ASEAN+6 markets because of their strong growth and high purchasing 
power, as Europe and US are facing an economic downturn.

Currently, the top five markets for the Thai MICE industry are India, China, 
Singapore, Japan and Korea. However, the bureau will still maintain contacts in 
Europe and US because these two continents have large populations, especially 
the UK, France, Germany and Russia, where marketing opportunities exist. The 
bureau has set aside a Bt90 million budget to launch the campaigns in overseas 
markets during 2013-2015.

Mr. Thongchai added that the government has set a revenue target of Bt2 
trillion generated by the tourism industry in 2015. The TCEB expects that MICE 
industry would contribute 9 per cent of the total revenue or around Bt180 billion. 

Ms. Vichaya Soonthornsaratool, Acting Director of TCEB’s Meetings Industry 
Department, said the first campaign would focus on Corporate Meetings. TCEB 
would offer Bt1 million for corporate meeting bringing in 1,000 delegates to Thailand 
with a minimum of 3 days stay. 

The financial support would go up for corporate meetings achieving more than 
1,000 participants with a 10% increases for delegate numbers in the next year and 
in the following year. It is expected that this campaign will attract 81,200 corporate 
travelers and generate Bt5.33 billion to the country.

With the second campaign, the bureau aims to penetrate meetings of 
associations under the theme “ASEAN Visitor Promotion” to increase the number of 
MICE travelers from ASEAN plus 3 countries. The bureau will offer financial support 
to convention organizers, associations and tour agencies, who can bring at least 
20 delegates from ASEAN plus 3 countries to Thailand. The campaign is estimated 
to attract 9,000 delegates from these association meetings and generate around 
Bt800 million in revenue during 2013.

Ms. Vichaya added that the corporate campaign will focus on five key 
business sectors as the major motors to achieve the target. They are direct sales,  
automobiles, drugs, finance & banking and insurance. The TCEB representatives 
will meet the decision makers of each sector to raise their awareness about the 
campaign.

She said that one direct sale group from China is bringing in 10,000 delegates 
to join an incentive travel event in Pattaya this November, and next year, one 
automobile group from Japan will host a meeting in Thailand with 4,000 delegates.

For the 2012 fiscal year, the bureau forecast welcoming 750,000 MICE travelers 
to Thailand with an estimated revenue of Bt60.12 billion. Among them, the TCEB 
expected 670,000 travelers for the meetings and incentives industry, which would 
generate around Bt52 billion. 
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สสปน. ปรับโฉมกรีนมีตติ้งส ์
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เปิดตัว ISO 20121 
ประเทศแรกในเอเชีย
หลังจากประสบความส�า เร็จในการเป ็นผู ้น� าด ้ าน  

การประชมุรักษ์โลก หรือ กรีนมตีติง้ส์ ในภูมภิาคเอเชยี 

สสปน. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่มาตรฐานใหม่ 

ปรบัโฉมกรีนมตีติง้ส์ไปสูแ่นวทางการปฎบิตัเิพือ่ความ

ยั่งยืน โดยเปิดตัวมาตรฐานใหม่ ISO 20121 เป็น

ประเทศแรกในเอเชียและประเทศที่สองในโลก

สสปน. ได้จดัสมัมนาในหัวข้อ “การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไมซ์ไทยจาก
กรนีมตีต้ิงส์สูค่วามย่ังยืน” เมือ่ต้นเดอืนสงิหาคมท่ีผ่านมา โดยประกาศ
นโยบายใหม่เพ่ือปรับโฉมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย จากกรีนมีตติ้งส์ไป
สู่แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความย่ังยืน โดยเปิดตัวมาตรฐานใหม่ ISO 
20121: Event Sustainability Management Systems ครอบคลุม 

3 มิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างจุดขายใหม่ของประเทศ
ในการดึงงานระดับโลก ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชียและท่ีสองของโลกต่อจาก 
สหราชอาณาจักรที่ใช้มาตรฐานนี้ในการจัดงานมหกรรมกีฬา โอลิมปิก 2012

นายธงชยั ศรดีามา กรรมการ ปฎิบตัหินา้ท่ีแทนผูอ้ำานวยการ สสปน. กลา่วว่า สสปน. 
ได้ริ่เริ่มและดำาเนินการส่งเสริมมาตรฐานกรีนมีตติ้งส์ให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยมา
ตั้งแต่ ปี 2550 โดยได้จัดทำาคู่มือ แนวทางการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (Green Meetings Guideline) และริเริ่มนำามาตรฐานด้าน
การอนุรักษ์พลังงานสำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (ISO 50001) มาใช้ในปี 2552 ซึ่งส่งผล 
ให้ประเทศไทยเปน็หนึง่ในสองเมอืงของภูมภิาคเอเชยีท่ีไดร้บัการยอมรบัในการบรหิาร
จดัการดา้นกรนีมตีติง้ส ์รว่มกับกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้จากการสำารวจ Leadership 
in Sustainability: The Why an The How ในงาน UFI Annual Conference 2010 

“ในปีนี้ สสปน. พร้อมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยจาก “กรีนมีตติ้งส์” ก้าวสู่
แนวปฏิบัติแห่ง “ความยั่งยืน” เพื่อตอกยำ้าความเป็นผู้นำาในภูมิภาคเอเชีย”

นายธงชัย กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจ
ให้แก่หนว่ยงานตา่ง ๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วเน่ืองในอตุสาหกรรมไมซไ์ทย เพ่ือ
กระตุน้ใหทุ้กภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องเห็นความสำาคญัในการปฏิบตังิานตามวิถีแห่งความ
ยั่งยืน ครอบคลุมหลักการปฏิบัติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
จุดขายใหม่ของประเทศในการดึงงานระดับโลก

“ในงานสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วนสำาคัญด้วยกัน ได้แก่ 1) เวทีปาฐกถา
พิเศษจากบุคคลสำาคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยและต่างประเทศ 2) กิจกรรมเสวนา
กลุ่ม เพื่อต่อยอดความเข้าใจและสะท้อนแนวทางการปฏิบัติตามวิถีแห่งความยั่งยืน
ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และ 3) การเปิดตัวมาตรฐาน ISO 20121: Event Sustainability 
Management Systems ซึ่งเป็นมาตรฐานแห่งการจัดงานอย่างย่ังยืน ให้แก่
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย” 

สำาหรับเวทีปาฐกถาพิเศษมีหัวข้อสำาหรับการบรรยายท่ีน่าสนใจคือ 1) “แนว
พระราชดำาริต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืน” โดย ฯพณฯ 
องคมนตรี อำาพล เสนาณรงค์ 2) “นโยบายด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง
แวดล้อมสำาหรับอุตสาหกรรมไมซ์” โดยนางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา
ศกัยภาพอตุสาหกรรมไมซ ์สสปน. และ 3) “Innovate or Die. Using sustainability to 
increase business results and accelerate change”โดย มร.กาย บิ๊กวู้ด ผู้อำานวย
การฝ่าย Sustainability จาก MCI Group

ในสว่นการเสวนากลุม่ ไดร้บัเกียรตจิากผูแ้ทนบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จำากัด 
คุณกุลวดี จินตวร ผู้อำานวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด 
และ มร.กาย บิก๊วูด้ เข้ารว่มเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์เก่ียวกับการประยุกตใ์ชแ้ละ
การรับรองมาตรฐาน ISO 20121: Event Sustainability Management Systems ซึ่ง
เป็นมาตรฐานแห่งการจัดงานอย่างยั่งยืน ความสำาเร็จ และประโยชน์จากการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว

นายธงชัย กล่าวว่า ISO 20121 เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการพัฒนาต่อยอดจาก
มาตรฐานของประเทศอังกฤษที่ชื่อว่า BS 8901 และมีการนำามาประยุกต์ใช้ครั้งแรก
ในโลกในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ลอนดอน 2012 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโอลิมปิกสีเขียว” 
(Green Olympic) หรอืเปน็งาน Mega Event ระดบัโลกท่ีเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้มและ
ยั่งยืนที่สุดเท่าที่เคยจัดมา 

“สสปน.จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยประยุกต์ใช้และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 20121 หลังจากน้ันจะสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ในตลาดต่างประเทศ 
ผ่านกิจกรรมเทรดโชว์และโรดโชว์ เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับประเทศไทยต่อการ
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานสำาคัญๆ ระดับโลกต่อไป” นายธงชัย กล่าวทิ้งท้าย

MiCe susTaInaBIlITy
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In early August 2012, the TCEB organized a seminar titled “Thailand’s MICE 
Industry: Moving Forward from Green Meetings to Sustainability” to announce 
its new policy to transform the Thai MICE industry into one of sustainability 
by launching the new standard, ISO 20121: Event Sustainability Management 
Systems. Covering 3 dimensions: social, economic and environmental 

practices, the new standard aims to create a new selling point to attract world-class 
events. 

Thailand becomes the Asia’s first and the world’s second country after the 
United Kingdom, who adopted this standard for organizing the London 2012 
Olympic Games.

Mr. Thongchai Sridama, Board of Director and Acting President of TCEB, said 
the bureau initiated and has been promoting the green meetings measure since 
2007. The bureau went on to develop Green Meeting Guidelines and adopted the 
ISO 50001 energy conservation standard for MICE industry in 2009. Both Thailand 
and Seoul, South Korea have been recognized for green meetings management in 
Asia, according to a survey on Leadership in Sustainability: “The Why and The How” 
conducted as part of the UFI Annual Conference 2010.

“This year, the TCEB is ready to further upgrade the Thai MICE industry, 
shaping the green meetings into sustainability. This will emphasize Thailand’s 
leadership in Asia,” Mr. Thongchai said.

He said the seminar aimed to reinforce knowledge and understanding among 
concerned public and private organizations about the importance of sustainability 
practices covering social, economic and environmental impacts. This would enable 
the country to adopt a new approach in winning world-class events.

The seminar featured three major activities: keynote addresses by prominent 

figures from the local and international MICE industry; a panel discussion to 
enhance understanding among participants and provide practical examples of 
implementation on sustainability; and the official launch of the ISO 20121: Event 
Sustainability Management Systems standard, which is set to be a benchmark for 
Thailand’s MICE industry.

The keynote addresses were: ‘Royal Initiatives on Energy Conservation and 
Environmental Sustainability’ by Privy Counselor Mr. Ampon Senanarong; ‘Policies 
to promote energy and environmental conservation in the MICE industry’ by Mrs. 
Nichapa Yoswee, Director of TCEB’s MICE Capabilities Department; and ‘Innovate 
or Die. Using sustainability to increase business results and accelerate change’ by 
Mr. Guy Bigwood, Sustainability Director of MCI Group.

A representative of SGS (Thailand) Co., Ltd. joined Ms.Kulwadee Jintavorn, 
Executive Director of Impact Exhibition Management. Co., Ltd. and Mr. Bigwood 
on the panel. They shared their experiences on the application of the ISO 20121 
and discussed the successes and benefits gained through sustainable operating 
practices.

Mr. Thongchai said that the ISO 20121 was developed following the British 
Standard BS 8901, which was applied for the first time in the organization of the 
London 2012 Olympic Games, regarded as the “Green Olympics” and the world’s 
first ever environmental-user friendly and sustainable mega event.

“The TCEB will encourage Thai MICE operators to apply for the ISO 20121 
and lobby for them to receive the standard certificate. After that, the bureau will 
promote a new image of Thailand’s MICE industry in the international market 
through road shows and trade shows. The new standard will help make Thailand 
more outstanding in its bids for international mega events,” Mr. Thongchai said.

TCEB MOvEs frOM “grEEn” TO susTaInaBILITY
BECOMIng asIa’s fIrsT TO adOpT IsO 
20121 
After its successful leadership in green meetings practice in the Asian region, the TCEB is 
now taking Thai MICE industry standards to a new level, moving from green meetings to 
sustainability and becoming the first nation in Asia and second in the world to launch the ISO 
20121 standard.



นายชาติชาย เทพแปง ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ 
สสปน.กล่าวว่า ไมซ์คลินิก มีภารกิจในการประสานความร่วม
มือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไมซ์ให้สามารถ 
ดำาเนินงานเก้ือกูลอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกัน ท้ังนี้ ในการจัดงานการ
ประชุม หรือการแสดงสินค้าจะมีการนำาสินค้าและวัสดุต่าง ๆ เข้า

มาใช้งาน และผู้มาร่วมงานจะต้องเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจำานวนมาก ทำาให้
การประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ต้องเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกรมศุลกากร
และสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งปัจจุบันทั้งสองหน่วยงานได้มีการดำาเนินการและ
เตรียมการเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาโดยตลอด และจะเป็นประโยชน์
แก่การประกอบการไมซ์ในประเทศไทย

นายกำาชัย จัตตานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำานาญการ กรมศุลกากร ได้กล่าว
ถึงการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ที่ทางกรม ฯ ได้ดำาเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2551 ภายหลังจากที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้บรรลุข้อตกลงระหว่างการ
ประชมุ ณ กรงุกัวลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี ในป ี2548 โดยใหแ้ตล่ะประเทศพัฒนา
ระบบดังกล่าว และให้มีการเชื่อมโยง NSW ของแต่ละประเทศเข้าด้วยกันในปี 2558 
เพื่อให้เป็น ASEAN Single Window (ASW)

นายกำาชัยกล่าวเชิญชวนให้ ผู้ประกอบการภาคเอกชนใช้บริการของ NSW เพราะ
เป็นระบบท่ีช่วยอำานวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศให้คล่องตัวขึ้น ช่วย
ลดต้นทุนดำาเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน 

NSW เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรับและประมวลงานเอกสารที่เก่ียวข้องกับการค้า 
การนำาเข้า ส่งออกและส่งต่อสินค้า ซึ่งจะช่วยให้การรับและประมวลเอกสารเป็นไปได้
ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน NSW ของประเทศไทยส่วนใหญ่
ใหบ้ริการระหว่างหน่วยงานภาครฐัดว้ยกันและระหวา่งหนว่ยงานภาครฐักับภาคเอกชน 

ในอนาคต กรมศุลกากรต้องการให้ภาคเอกชนในประเทศไทยที่ดำาเนินธุรกรรมกับ
ภาคเอกชนดว้ยกันในตา่งประเทศหันมาใชบ้รกิาร NSW หรอืเมือ่ตอ้งการทำาธุรกิจผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการเดินเอกสาร สามารถ

ติดตามความคืบหน้าและสถานะของสินค้าท่ีจัดส่งระหว่างกัน และเน่ืองจากต้องมี
การใช้ข้อมูลร่วมกันในระบบ จะทำาให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้เร็วข้ึนหรือล่วงหน้า 
ก่อนสินค้าจะไปถึง 

นายกำาชัยยำ้าว่า การดึงภาคเอกชนเข้าสู่ระบบ NSW จะต้องมีการรวมตัวเป็นคณะ
ทำางานของภาคเอกชนสำาหรบัจดัทำาแผนท่ีนำาทางเพ่ือบรูณาการขอ้มลูของภาคเอกชน
เข้าสู่ระบบ NSW ซึ่งจะทำาให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

ในส่วนของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต. สุรพล ธนโกเศศ รองผู้บัญชาการ
สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า ทางสำานักงานฯ ได้ดำาเนินงานรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 4 ด้าน

ประการแรก สนับสนุนและอำานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และ 
นักลงทุน โดยได้ปรับขยายองค์กรในรอบปีท่ีผ่านมาด้วยการเพิ่มอัตรากำาลังกว่า 
100 อัตราในรอบแรก เปิดใช้สนามบินดอนเมืองสำาหรับสายการบินต้นทุนตำ่าในวันที่  
1 ตลุาคม 2555 พรอ้มปรบัเพ่ิมกำาลงัอตัราอกี 300 อตัรา โดยในขณะนีไ้ดท้ำาเรือ่งขอเพ่ิม
อตัรากำาลงั ณ สนามบนินานาชาตภิเูก็ตเชน่กนั เพ่ือรองรบันกัเดนิทางทีบ่นิตรงเข้าภูเก็ต

สอง เพ่ิมศกัยภาพทางดา้นความรูแ้ละภาษาตา่งประเทศให้กับบคุลากร โดยขณะน้ี
สำานกังานตำารวจแหง่ชาติไดอ้นมุตัใิห้ป ี2556 เปน็ตน้ไป เจา้หนา้ทีต่ำารวจตัง้แตร่ะดบัผู้
กำากับลงมาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีแผนจะพัฒนาความ
สามารถในการสื่อสารภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วย

สาม มีแผนเพ่ิมช่องตรวจหนังสือเดินทางเพ่ือให้ข้ันตอนตรวจคนเข้าเมืองสะดวก
รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามแผนการนี้ต้องได้รับอนุมัติจากการท่าอากาศยาน และต้อง
มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารเชื่อมโยงด้วย

สุดท้าย ติดตั้ง Auto Gate หรือการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ เป็นการส่งข้อมูล
มาตรวจล่วงหน้า เพื่อย่นระยะเวลาการตรวจคนเข้าเมือง

พล.ต.ต. สรุพล กลา่วเพ่ิมเตมิว่า จำานวนนกัเดนิทางท่ีเขา้มาในประเทศไทยมากทีส่ดุ
เรียงตามลำาดับคือ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่นและเกาหลี

ไมซ์คลินิกหนุนไมซ์ไทย 
รับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
สสปน. จัดงาน ไมซ ์ค ลินิก เป ิด เวที ให ้

ผู ้ประกอบการไมซ์ไทยพบปะกรมศุลกากรและ

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อทราบถึงการ

ด�าเนินงานของสองหน่วยงานในการรองรับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การประกอบธุรกิจไมซ์ไทย

MiCe ClInIC



15Mr. Chartchai Debpang, Director of Government & Corporate Affairs of the 
TCEB, said that the MICE clinic was responsible for facilitating greater 
cooperation between government agencies and Thai MICE operators in 
supporting the MICE industry. 

Organizers of international meetings or exhibitions have to import 
goods and materials for the event and also welcome a lot of MICE 
travelers to Thailand and thus Thai MICE operators need to be aware of 

the regulations of the Customs Department and the Immigration Bureau. 
Both authorities have developed operations and procedures to prepare for the AEC, which 

will also be beneficial to Thailand’s MICE industry.
Mr. Kamchai Jattanon, Computer Technical Officer, Professional Level with the Customs 

Department, explained that the department has been using the National Single Window (NSW) 
system since 2008, in line with an agreement reached at the ASEAN Economic Ministerial meeting 
in Kuala Lumpur in 2005. 

The agreement requires each member country to develop the NSW system, which would then 
be integrated as the ASEAN Single Window (ASW) in 2015.

Mr. Kamchai also encouraged Thai MICE operators to use the NWS system because it would 
help facilitate international trade, allowing for better flexibility, lower operating costs and increased 
competitiveness.

In the future, the Customs Department wants private companies in Thailand that deal with 
overseas companies to use the NWS service whenever they make deals electronically. This 
would help streamline the operating process and save time in the submission of documents. The 
operators can also monitor the progress and status of cargo deliveries. As it is a single system, 
operators can make faster decisions ahead of the cargo reaching its destination.

Mr. Kamchai said that before entering the NWS system, the private companies should form 
a working group to develop a roadmap in order to integrate a private sector database. This would 
enable the private sector to access the government’s database.

Police Maj. Gen. Surapol Tanakoses, Deputy Commissioner of the Immigration bureau, stated 
that the bureau has prepared for the AEC in four ways. Inthe first phase, it was supporting and 
accommodating tourist visitors, businessmen and investors through an additional 100 officers. The 
bureau was also adding 300 positions to service the reopening of Don Mueang Airport for low-cost 
airlines from October 1, 2012.

In addition, the bureau was recruiting to accommodate the growing number of tourist arrivals 
to Phuket via direct flights.

Secondly, it was working to enhance the knowledge and language skills of the immigration 
officers. The Royal Thai Police has set a policy that from 2013 onwards, policemen of the rank of 
superintendent and lower have to pass an English test. In the future, the bureau aims at developing 
communication skills in ASEAN languages.

Thirdly, it is planned to increase immigration service counters to shorten the immigration 
process. However, this plan requires the approval of the Airports of Thailand Plc and a 
communication network will also have to be developed for such a plan.

Finally, the department plans to install “Auto Gates” to automatically check passports, a step 
that will shorten the immigration procedures. 

Police Maj. Gen. Surapol added that the top five overseas travelers to Thailand are from 
China, Malaysia, Russia, Japan, and Korea.

MICE CLInIC 
suppOrTs ThaI 
MICE OpEraTOrs In 
prEparIng fOr aEC
The TCEB organized a MICE Clinic forum for Thai 
MICE operators to meet with representatives of the 
Customs Department and the Immigration Bureau. 
The event provided the operators with updated 
information on the steps the two state agencies are 
taking to enhance procedures in preparation for the 
ASEAN Economic Community (AEC) and how these 
will also benefit Thailand’s MICE business.



16

exhIBITIons road shows

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำานวยการฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาติ 
สสปน. กลา่วว่า การจดัโรดโชวไ์ปยังประเทศเวยีดนามครัง้นีน้บัเปน็
ครั้งท่ีสองหลังจากการลงนามความร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริม 
การค้าเวียดนาม (VIETRADE) เมื่อสองปีที่แล้ว ซึ่งเวียดนาม 
เปน็หนึง่ในตลาดเปา้หมายภายใตแ้ผนกระตุน้ธุรกจิงานแสดงสนิค้า

นานาชาติในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่นำ้าโขง 
การจัดโรดโชว์ทั้งสองเมืองนี้ สสปน. มุ่งเน้นการจัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 

นักธุรกิจของเวียดนาม ให้ใช้เวทีการแสดงสินค้าในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ด้าน 
การค้าและการลงทุน ท้ังน้ี สสปน. ประมาณการว่า จะมีนักธุรกิจเวียดนามกว่า  
300 คนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทยในปีนี้ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 10 

นางศุภวรรณ กล่าวว่า โรดโชว์ครั้งน้ี เป็นการเจาะตลาดในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจทาง 
ตอนกลางของประเทศเวียดนามผ่านเมืองดานัง และตอนใต้ผ่านเมืองโฮจิมินส์ โดย
มุ่งเป้าส่งเสริมนักธุรกิจเวียดนามที่ต้องการบุกตลาดไทยและอาเซียนผ่านงานแสดง
สินค้านานาชาติของไทย ซึ่ง สสปน. ได้จัดสัมมนาเพ่ือให้นักธุรกิจเวียดนามได้รับ
ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางในการเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทย
ผา่นแคมเปญการตลาด 100 A-Head รวมถึงแนวทางการเขา้รว่มออกบธูในงานแสดง
สินค้านานาชาติในรูปแบบ Country Pavilion เพ่ือให้ประสบความสำาเร็จและคุ้มค่า
กับเม็ดเงินที่ลงทุน 

นอกจากนี้ยังได้นำาเสนอความสำาคัญและศักยภาพของงานแสดงสินค้านานาชาติ
ของไทย ทีจ่ะชว่ยเปดิโอกาสทางธุรกจิในอาเซยีนให้กับเวยีดนาม พรอ้มประชาสมัพันธ์
ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน เพื่อขับเคลื่อน
ความร่วมมือ 2 ประเทศรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้าด้วย

การจัดโรดโชว์ครั้งน้ี สสปน. ได้เชิญผู้แทนจากสมาคมการแสดงสินค้านานาชาติ
ของไทยรว่มกิจกรรมดว้ย โดยท่ีเมอืงโฮจมินิห ์สสปน. รว่มมอืกบัสำานักงานสง่เสรมิการ
ค้าเวียดนามจัดงานสัมมนาให้แก่นักธุรกิจสมาชิกของ VIETRADE กว่า 100 คน จาก  
22 จังหวัด ในขณะท่ีเมืองดานัง มีนักธุรกิจ สมาคมการค้า หอการค้า และบริษัท 

ทอ่งเท่ียวชัน้นำาเขา้รว่มกว่า 160 คน จากกวา่ 20 กลุม่อตุสาหกรรม โดย สสปน.เน้นการ
สง่เสรมิ และกระตุน้ให้นักธุรกิจจากเวยีดนามเข้ารว่มงานและรว่มออกงานแสดงสนิคา้
ในไทยมากขึ้น ด้วยการชูศักยภาพของประเทศที่เป็นฐานการผลิตของ 8 อุตสาหกรรม
หลกั ประกอบดว้ย ยานยนต ์จวิเวลรี ่การเกษตร อาหารและยา สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม 
การท่องเที่ยว พลังงาน ก่อสร้างและการออกแบบ และการแพทย์ 

ทั้งน้ี สสปน. ได้นำาเสนอ 19 งานแสดงสินค้าหลักของไทยแก่นักธุรกิจเวียดนาม 
ซึ่งเป็นงานท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศและอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมี
ศักยภาพสูงและเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ อาทิ งาน Pack Print International 
งาน GFT งาน Food & Hotel Thailand งาน Horti Asia งาน Pro Pak Asia งาน BIG 
& BIH งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair งาน TAPA งาน BIFF & BIL งาน 
Renewable Energy Asia งาน Thai FEX งาน VIV Asia งาน Bangkok RHVAC งาน 
BMAM งาน Automotive งาน Tiprex งาน Interplas งาน Intermach และงาน Metalex” 

ภาพรวมการคา้ระหว่างประเทศในป ี2554 การคา้ระหวา่งเวียดนามกับไทยมมีลูคา่
ถึง 272,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกของไทยไป
ยังเวียดนามคิดเป็นมูลค่า 211,770 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 20 จากปีก่อน ด้านการ 
นำาเข้าคิดเป็นมูลค่า 60,810 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 45จากปีก่อน 

ดา้นธุรกิจงานแสดงสนิคา้ ประเทศเวียดนามตดิอนัดบัที ่3 ของประเทศทีม่ผีูเ้ขา้รว่ม
งานแสดงสินค้าจากกลุ่มเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของจำานวนผู้เข้าร่วม โดยอันดับ 
ที่ 1 ได้แก่ มาเลเซียตามด้วยอินเดีย

ผลจากการจัดงานพบว่า นักธุรกิจเวียดนามแสดงความเชื่อม่ันในศักยภาพของ
ประเทศไทยในการเปน็ศนูย์กลางของงานแสดงสนิคา้ชัน้แนวหน้าของภมูภิาคอาเซยีน 
เพราะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาค และสนใจโอกาสทางธุรกิจผ่านงานแสดง
สนิคา้นานาชาติโดยเฉพาะงานแสดงสนิคา้ในอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรโลหะการ อาหาร 
อาหารแช่แข็ง และเกษตรกรรม อาทิ งาน VIV Asia งาน Food & Hotel Thailand 
งาน FIAsia งาน Horti Asia งาน Metalex งาน Intermach งาน Motor Expo งาน 
Manufacturing Expo

สสปน. จัดโรดโชว์ใน 2 เมืองหลักเวียดนาม

กระตุ้นการค้าการลงทุนผ่านเวทีแสดงสินค้า 
 

สสปน. จัดโรดโชว์ไปยังเมืองโฮจิมินห์และ เมืองดานัง ประเทศเวียดนามเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  

เพื่อขยายความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนของสองประเทศผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติของไทย
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Mrs. Supawan Teerarat, TCEB’s Director of Exhibitions 
Department, said this was the second road show since the 
bureau signed a memorandum of understanding with the 
Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE) two years 
ago. Vietnam is one of the target markets in the plan to 
stimulate the exhibitions industry in the Greater Mekong 
Sub-region member countries.

During the road shows in the two cities, the TCEB focused on training as a way 
of exchanging information and encouraging Vietnamese businessmen to exploit 
the exhibitions in Thailand for their trade and investment. The bureau estimates 
that more than 300 Vietnamese businessmen will participate in the exhibitions in 
Thailand this year, representing a growth of 10 per cent.

Mrs. Supawan said the road shows set out to penetrate the market in the 
central economic zone through Danang and the southern economic zone through 
Ho Chi Minh City. The TCEB is aiming at supporting Vietnamese businessmen who 
want to expand their markets in Thailand and ASEAN by participating in exhibitions. 

A workshop hosted by the bureau provided Vietnamese delegates with 
the processes and guidelines for participating in Thailand’s exhibitions via the 
‘100 A-Head’ promotional campaign. The bureau also proposed to Vietnamese 
delegates that they exhibit in the form of a Country Pavilion to ensure success and 
receive more value on their investment.

In addition, the TCEB presented the importance and potential of Thailand’s 
exhibitions as a gateway for Vietnamese business opportunities and promoted 
Thailand as the preferred destination for international exhibitions in ASEAN. The 
Thailand-Vietnam collaboration would also be pushed in preparation for the launch 
of the ASEAN Economic Community in 2015.

Representatives of the Thailand Exhibition Association were invited to join these 
events. At the Ho Chi Minh road show, the TCEB joined with VIETRADE in organizing 

a seminar for more than 100 VIETRADE business members from 22 provinces, while 
more than 160 delegates from various businesses, trade associations, chambers of 
commerce and leading travel agents from 20 industrial groups attended the event.

The TCEB aims at supporting and encouraging Vietnamese businessmen to 
visit and exhibit booths at Thailand’s exhibitions. The bureau presented Thailand’s 
potential as the production base for 8 major industrial groups: automobile, jewelry, 
agriculture, food & drugs, textiles & garments, tourism, energy, construction & 
design, and medical.

The TCEB introduced 19 of Thailand’s major exhibitions to Vietnamese 
businessmen, all of them in line with major Vietnamese industries and emerging 
industries with the potential to drive economic growth. These are: Pack Print 
International; GFT; Food & Hotel Thailand; Horti Asia; Pro Pak Asia; BIG & BIH; 
Bangkok Gems and Jewelry Fair; TAPA; BIFF & BIL; Renewable Energy Asia; Thai 
FEX; VIV Asia; Bangkok RHVAC; BMAM; Automotive; Tiprex; Interplas; Intermach; 
and Metalex.

For bilateral trade in 2011, Thailand-Vietnam trade value rose by 25 per cent 
from the previous year to Bt272.58 billion. Thailand’s exports to Vietnam were 
valued at Bt211.77 billion, up 20 per cent, while imports from Vietnam expanded by 
45 per cent to Bt60.81 billion.

Vietnam ranked third in total exhibition visitors from Asia to Thailand, accounting 
for 8.4 per cent behind Malaysia and India respectively.

As a result of the road shows, Vietnamese businessmen expressed confidence 
in Thailand’s potential as the preferred destination for international exhibitions in 
ASEAN due to its strategic location. They were also interested in creating business 
opportunities through international exhibitions particularly those related to the 
machinery, food, frozen food and agricultural industries. These exhibitions include 
VIV Asia; Food & Hotel Thailand; FIAsia; Horti Asia; Metalex; Intermach; Motor Expo; 
Manufacturing Expo.

TCEB OrganIzEs rOad shOWs In TWO MajOr 
vIETnaMEsE CITIEs
sTIMuLaTIng BILaTEraL TradE & 
InvEsTMEnT ThrOugh ExhIBITIOn 
pLaTfOrM
The TCEB organized road shows in the Vietnamese cities of Ho Chi Minh City and Danang in 
the middle of August 2012 to further expand bilateral trade and investment relations through 
international exhibitions in Thailand.
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dinner talk

สสปน. ได้ร่วมมือกับสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริม
การประชมุนานาชาต ิ(ไทย) สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ิ และการบินไทย จัดงานพิเศษครั้ง
น้ีข้ึนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในการดำาเนินงานครบรอบหน่ึง
ทศวรรษของ สสปน. 

ในโอกาสน้ี สสปน. ได้จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องงานแสดงสินค้าไทยที่เข้าร่วม
แคมเปญ The Next Best Shows ของ สสปน. จนสามารถพัฒนาและยกระดับงาน
แสดงสินค้าในประเทศให้พัฒนาไปสู่ระดับสากล ซึ่งประกอบด้วย งาน Pack Print 
2011 จัดโดยบริษัท Messe Dusseldorf Asia ได้รับรางวัลในด้านการเพิ่มยอดผู้เข้า
ชมงานจากต่างประเทศ (ร้อยละ 74.77) งาน TFBO&TRAFS จัดโดยบริษัท Kavin 
Intertrade co.,Ltd ได้รับรางวัลในด้านการเพิ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าจากต่างประเทศ 
(ร้อยละ 67.39) งาน Food & Hotel Thailand จัดโดยบริษัท Bangkok Exhibitions 
Service Ltd. ไดร้บัรางวัลในดา้นการเพ่ิมจำานวนพ้ืนทีแ่สดงสนิคา้ (รอ้ยละ 77.83) และ
งาน Food Ingredient Asia 2011 จัดโดยบริษัท UBM Asia (Thailand) Co., Ltd. ได้
รับรางวัลในด้านการเพิ่มยอดผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศโดยรวม (ร้อยละ 76.47)

นอกจากนี้ สสปน. ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อชื่นชมผู้จัดงานแสดงสินค้าที่โดดเด่น

ระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการ Better the Best ให้กับบริษัท VNU Exhibition Asia 
Pacific Co.,Ltd. และบริษัท N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd., Bangkok 
Exhibition Services Ltd., Reed Tradex Company ,UBM Asia (Thailand) Co., 
Ltd. ผู้จัดงาน วีฟ เอเชีย (VIV Asia) งานโปรแพค เอเชีย (Propak Asia) เมทัลเล็ก
ซ์ (Metalex) และงาน รีนิลเอเบิ้ล เอเซีย ( Renewable Asia) ทั้ง 4 งานนี้ได้เข้าร่วม
โครงการ Better the Best เปน็เวลา 3 ปติีดตอ่กัน โดยสามารถรกัษาตำาแหน่งอนัดบัหน่ึง
ของงานแสดงสนิคา้ของแตป่ระเภทในภมูภิาคเอเซยี และชว่ยเพ่ิมจำานวนผูเ้ขา้รว่มงาน 
จากต่างประเทศได้ถึงร้อยละ 36 ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศ ในฐานะ
ศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าแห่งภูมิภาคอาเซียน เป็นตัวอย่างท่ีดี 
ให้แก่งานแสดงสินค้าในประเทศ

เนื่องจากงานนี้มีจุดประสงค์ส่วนหนึ่งเป็นงานการกุศล สสปน. และผู้แทนจากภาค
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าที่มาร่วมงานได้ร่วมกันบริจาคเงินจำานวน 1.6 ล้านบาท  
เพ่ือสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งน้ี 
เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมนีไ้ดม้สีว่นรว่มปรบัปรงุคณุภาพชวิีตของผูจ้ำาเปน็
ต้องใช้ขาเทียมทั่วประเทศ

สำาหรับหัวข้อการจัดงานในครั้งนี้ นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

สสปน. มอบรางวัล 4 งานแสดงสินค้านานาชาติ

ยกระดับมาตรฐานงานในไทยสู่ระดับสากล 
ฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาติ สสปน. จัดงานเสวนาการกุศล ภายใต้หัวข้อ “Synergy of ASEAN, the Way 

to Success” เจาะโอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้การรวมตัวกันของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมมอบรางวัล 4 งานแสดงสินค้าในฐานะที่ยกระดับมาตรฐานของงานที่จัดใน

ประเทศไทยก้าวสู่งานระดับสากล
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The TCEB formed a partnership with the Thai Exhibition Association 
(TEA), the Thailand Incentive and Convention Association (TICA), 
the Thailand Management Association (TMA), Queen Sirikit National 
Convention Center (QSNCC) and Thai Airways International (TG) to 
organize this special event as part of the activities celebrating a 
decade of TCEB operations.

During the event, the TCEB took the opportunity to praise the 
winning exhibitions through Next Best Shows campaign, which have strengthened 
the country’s potential and upgraded Thailand’s exhibitions to international 
standards.

The winners in Next Best Show campaign are Pack Print 2011 by Messe 
Dusseldorf Asia for Increase in Overseas Visitors (74.77%), TFBO&TRAFS 2011 
by Kavin Intertrade Co., Ltd for Increase in Overseas Exhibitors (67.39%), Food & 
Hotel Thailand 2011 by Bangkok Exhibition Services Ltd. for Increase in Net Space 
(77.83%) and Food Ingredient Asia 2011 by UBM Asia (Thailand) Co., Ltd. for 
Increase in Total Overseas Participants (76.47%).

The bureau also presented tokens of appreciation to VNU Exhibition Asia 
Pacific Co., Ltd & N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd , Bangkok Exhibition Services 
Ltd., Reed Tradex Company ,UBM Asia (Thailand) Co., Ltd, the organizers of the 
four champion exhibitions under the ‘Better the Best’ campaign: VIV Asia, ProPak 
Asia, Metalex and Renewable Energy Asia, respectively. 

With three years of participation in the TCEB’s Better the Best campaign, these 

four exhibitions have maintained the leadership in each industry within Asia. They 
have also helped the number of international visitors to grow by 36 % reflecting the 
country’s image as a preferred destination for the international exhibition industry in 
ASEAN and setting an example for other exhibitions.

As a charity event, the bureau raised funds of more than 1.6 million baht 
from delegates, and donated to the Prostheses Foundation of H.R.H. the Princess 
Mother. The aim is to demonstrate the industry’s contribution to improved quality of 
life of those in need across the country.

As for the theme of the charity dinner talk, Mr. Thongchai Sridama, Board of 
Director and Acting President of TCEB, said that it presented a great opportunity 
for international key figures from the industry to share their views on the current 
global trends in the exhibition industry and the challenges that lie ahead. They also 
discussed the opportunities for Thailand resulting from the growth of emerging 
markets in Asia, and especially in ASEAN, where Thailand is a business hub.

The Dinner Talk welcomed more than 300 delegates from private and public 
stakeholders in the business sectors, trade associations, chambers of commerce, 
professional exhibition organizers (PEOs), exhibition venues, government related 
agencies and MICE Cities officials.

The highlight of the event was the panel discussion on the topic “A Secret 
of Partnering under ASEAN Rising and Beyond” by industry gurus Mr. Paul Beh, 
President of Asia-Pacific, Reed Exhibitions Ltd., Mr. Michael Dreyer, Vice President 
of Asia Pacific Koelnmesse GmbH and Mr. Marcel Ewals, Managing Director 

TCEB aWards 4 kEY ExhIBITIOns 
raIsIng InT’L sTandards Of EvEnTs 
In ThaILand 

 

The TCEB’s Exhibition Department hosted a charity dinner talk under the theme “Synergy 
of ASEAN, the Way to Success” to highlight the opportunities and challenges of the industry 
under the ASEAN Economic Community (AEC) and awarded 4 exhibitions for raising profiles 
and international standards of their shows in Thailand.
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ผู้อำานวยการ สสปน. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติได้มาร่วมพูด
คุยแสดงความคิดเห็นต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ ความ
ท้าทาย รวมถึงโอกาสที่เพ่ิมขึ้นสำาหรับประเทศไทย จากการขยายตัวของตลาดใหม่
ในเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่มีไทยเป็นศูนย์กลาง 

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากภาคธุรกิจ สมาคมการค้า หอการค้า ผู้จัดงานแสดงสินค้า สถาน
ที่จัดงานแสดงสินค้า หน่วยงานภาครัฐ และไมซ์ซิตี้ รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน 

สำาหรบักิจกรรมสำาคัญของของงานคอืเวทพูีดคุย ในหัวข้อ “A Secret of Partnering 
under ASEAN Rising and Beyond” ซึ่งมีบุคคลสำาคัญแห่งอุตสาหกรรมงานแสดง
สินค้านานาชาติระดับโลก ได้แก่ มร. พอล เบฮ์ ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Reed 
Exhibitions Ltd. มร. ไมเคลิ เดรเยอร ์รองประธาน Asia Pacific Koelnmesse GmbH 
และ มร. มารเ์ซล อวีอลส ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั KENES Asia โดยม ีมร. สตฟี มอน
นิงตัน กรรมการผู้จัดการ Mayfield Media Strategies เป็นผู้ดำาเนินรายการ

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก มร. พอล วูดวาร์ด กรรมการผู้จัดการของ สมาคม
อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลกหรือ UFI ที่มากล่าวถึงหัวข้อที่ได้รับความ
สนใจอย่างมากเรื่องแนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าโลก และความ
ท้าทายที่เกิดจากการเติบโตของตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย

จากสถิตลิา่สดุประจำาป ี2555 ของสมาคมอตุสาหกรรมการจดังานแสดงสนิคา้โลก
หรอื UFI ระบวุ่า อตุสาหกรรมงานแสดงสนิคา้ในประเทศไทยมขีนาดใหญ่เปน็อนัดบั 8 
ของภมูภิาคเอเชยี และใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้ซึง่เปน็การศกึษา
เปรยีบเทยีบกันระหว่างประเทศจนี ประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้ญ่ีปุน่ 
เกาหลี อินเดีย ปากีสถานและออสเตรเลีย

ประเทศไทยยังคงรั้งตำาแหน่งผู้นำา ทั้งด้านพ้ืนที่ใช้สอย และพ้ืนที่ท่ีนำามาจัดงาน 
ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากงานแสดงสินค้า 77 งานตลอดปี 
นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำาในเรื่องขนาดพ้ืนที่แสดงสินค้าต่อปี ซึ่งรวมได้
ถึง 462,500 ตารางเมตร จากสถานท่ีจัดงานแสดงสินค้ามาตรฐานสากลและเป็นท่ี
ยอมรับจาก UFI ทั้ง 9 แห่ง

สมาคม UFI ยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทยจะมี 
แนวโน้มที่เติบโตมากย่ิงขึ้น เนื่องจากพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออก 
เป็นหลักและการมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานรองรับ เมื่อการรวมตัวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นในปี 2558 อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทย 
กจ็ะยงัคงเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจากการสนบัสนนุของภาครัฐผา่นกจิกรรมและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของ สสปน.

of KENES Asia. The discussion was moderated by Mr. Steve 
Monnington, Managing Director of Mayfield Media Strategies.

Honored guest Mr. Paul Woodward, Managing Director of UFI, 
the Global Association of the Exhibition Industry, addressed the 
topic of global exhibition trends and the challenges that come with 
emerging Asian markets.

According to “The Trade Fair Industry of Asia 8th Edition, 
2012”, a report prepared by the Union des Foires International (UFI), 
Thailand’s trade fair industry is the 8th largest trade fair market in 
Asia, and the largest in Southeast Asia, the same position it held in 
2011. The report covers the Greater China and South-East Asian 
markets, Japan, Korea, India, Pakistan and Australia.

Thailand continued to enjoy average growth of 6.9% year-on-
year in its trade fair industry. Total revenues generated by Thailand’s 
trade fair industry reached US$151 million with some 77 trade fairs 
identified. In terms of estimated annual size, total space sales were 
462,500 sq.m, with nine well-equipped exhibition venues. 

The report is also confident of the positive trend in the Thai trade 
fair industry, thanks to the country’s facilities and growing export-
led economy. When the ASEAN Economic Community integration 
becomes effective in 2015 and with the government’s consistent 
support via the TCEB’s promotions, subsidies and incentives, the 
industry is expected to enjoy strong growth.

ร่วมบริจาคมูลนิธิขาเทียมฯ
นายธงชัย  ศรีดามา  กรรมการ  ปฏิบัติหน้ า ท่ีแทนผู้ อำ านวย

การ สสปน. พร้อมผู้ประกอบการภาคเอกชน 12 ราย ได้แก่ Messe 
Dusseldorf Asia Pte Ltd, Bangkok Exhibition Services Ltd, 
VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,Ltd., Queen Sirikit National 
Convention Center, Reed Tradex, BITEC, UBM Asia (Thailand) 
Co., Ltd., Kingsmen C.M.T.I. Co., Ltd., Tourism Authority of 
Thailand, INDEX EVENT AGENCY PUBLIC CO LTD, IMPACT  
และ Centara Grand at Central World รว่มบรจิาคเงนิจำานวน 1,635,000 บาท  
เพ่ือสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษของ สสปน. ในงาน Dinner Talk 
Charity Night ซึ่งฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สสปน. จัด
ขึ้นภายใต้แนวคิด “Synergy of ASEAN, The Way to Success” ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

CHARITY DonATIon To PRosTHeses FounDATIon 
Mr. Thongchai Sridama, Board and Acting President of TCEB, 

together with 12 private MICE operators: Messe Dusseldorf Asia Pte Ltd, 
Bangkok Exhibition Services Ltd, VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,Ltd., 
Queen Sirikit National Convention Center, Reed Tradex, BITEC, UBM 
Asia ( Thailand) Co., Ltd., Kingsmen C.M.T.I. Co., Ltd., Tourism Authority 
of Thailand, INDEX EVENT AGENCY PUBLIC CO LTD, IMPACT and 
Centara Grand at Central World, donated Bt1,635,000 to the Prostheses 
Foundation of H.R.H. The Princess Mother. The funds were raised as part 
of the celebrations of the 10th anniversary of the TCEB at the Dinner Talk 
Charity Night organized by the Exhibitions Department of the bureau 
at Queen Sirikit National Convention Center on the theme “Synergy of 
ASEAN, The Way to Success”.
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ฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาติ สสปน. จัดงาน Dinner Talk Charity Night 
เมื่อเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้หัวข้อ 
“Synergy of ASEAN, The Way to Success” ในโอกาสนี้ สสปน. ได้สัมภาษณ์
ผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและการจัดประชุมเก่ียวกับโอกาส  
แนวโน้ม สิ่งท้าทายและสิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ เมื่อจะมีการก่อตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

The Exhibitions Department of TCEB organized Dinner Talk Charity Night in 
September 2012 under the theme “Synergy of ASEAN, The Way to Success” at 
Queen Sirikit National Convention Center. The bureau interviewed key persons 
in exhibitions and meetings industries how they forecast opportunities, trend, 
challenges and concerns for the upcoming ASEAN Economic Community (AEEC) 
in 2015.

PAul WooDWARD
Managing Director, The Global Association of the 
Exhibition Industry

“โอกาสทางธุรกิจยังมีอีกมากสำาหรับบริษัทที่สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการดำาเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น
อินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี อย่างไรก็ตาม 
ความต้องการของผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานกำาลัง
เปลีย่นแปลง เพราะฉะนัน้ ผูจ้ดังานและวงการอตุสาหกรรม
การแสดงสินค้าจะต้องเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองความต้องการ
ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างมากของบริษัทท่ีเป็นลูกค้า เพราะ
พวกเขาต้องการผลตอบแทนท่ีมากข้ึนจากการลงทุน ส่วน
ผู้เข้าชมงานก็มีเวลาจำากัด พวกเขาต้องการวิธีการทำาธุรกิจ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการใช้งานแสดงสินค้า
เป็นสื่อ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องท้าทายท่ามกลางโอกาสที่
เปิดกว้างมากขึ้น”

“There’s a big business opportunity for the 
companies that can really take advantage of all of the 
technologies have to offer whether the internet, or mobile 
technologies. But the demands of our exhibitors and the 
visitors are really changing and the exhibition organizers, 
the exhibition industries have to learn how to meet the big 
demands that are coming through from the companies 
they serve since they look for better return on investment. 
The visitors are short of time, they want to find more efficient 
ways to do the business, using the events. So again, that’s 
a challenge with a big opportunity”.

MICHAel DReYeR
Vice President of Asia Pacific Koelnmesse GmbH

“การจับมือเป็นหุ้นส่วนจะมีมากขึ้นไม่เฉพาะแต่ใน
ประเทศไทย แต่ในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ด้วย ประเทศไทย
สามารถทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางผลักดันการเป็นหุ้นส่วน
ธุรกิจเพราะมีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม ประกอบกับ
กรงุเทพฯ มโีครงสรา้งพ้ืนฐานอย่างดสีำาหรบัรองรบังานแสดง
สินค้า แต่สิ่งท่ีต้องระวังคือการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการแข่งขันในหมวดสินค้าเดียวกันที่เข้มข้นมาก 
เพราะฉะน้ัน เรือ่งน้ีเปน็สิง่ท่ีตอ้งใสใ่จและหาวิธีการท่ีเหมาะ
สมรองรับ ท่ีสำาคัญคือจะต้องทำาการวิจัยทางการตลาดมา
เปน็อย่างด ีและบง่ชีไ้ดช้ดัเจนว่าหุ้นสว่นของเราเปน็ใคร ก่อน
ที่จะเข้ามาติดต่อร่วมงานด้วย”

“We see comparative potential partnerships arising 
not only in Thailand but also in other parts of ASEAN, I 
would think that Thailand could be a little bit of a center 
of such kind of activity due to its geographic location and 
also due to the fact that here in Bangkok, we have quite a 
good exhibition infrastructure. But you have to be a little bit 
careful about the competition among countries for certain 
product groups which is very stiff. So you have to be quite 
careful and find your way around. I think it’s always very 
important that you do a very good market research and 
also try to identify potential partners before making a 
contact”. 

PAul BeH
President of Asia Pacific, Reed Exhibitions Ltd.

“เออีซีจะทำาให้มีการจับมือเป็นหุ้นส่วนและจัดตั้งธุรกิจร่วมกันมากขึ้นใน
อาเซียน และจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียในอีก 
2-3 ปข้ีางหน้า ผูจ้ดังานอกีหลายรายกำาลงัมองหาโอกาสในภูมภิาคน้ี อย่างไร
ก็ตาม อาเซียนยังแตกต่างจากสหภาพยุโรปในแง่ที่ว่าไม่มีการใช้สกุลเงิน 
ร่วมกัน ไม่มีโครงสร้างทางการเมืองรองรับแบบสหภาพยุโรปที่มีรัฐสภายุโรป
หรือคณะกรรมาธิการสหภาพฯ เพราะฉะนั้น จึงมีหลายเรื่องหลายประเด็นใน
อาเซยีนท่ียังตอ้งขึน้อยูกั่บเจตจำานงหรอืการมุง่มัน่ในพันธะสญัญาของประเทศ
สมาชิกแต่ละรายว่าจะใช้ประโยชน์จากเออีซีอย่างเต็มที่หรือไม่”

“AEC will boost joint venture and partnership in ASEAN, which will 
benefit countries like Thailand, Malaysia, and Indonesia in the next few of 
years. More and more organizers are looking to the East for opportunities. 
However, this region is different from EU in the sense that it is not really 
a single currency. And there’s also no political setting such as European 
Parliament or EU Commission. So a lot is going to depend on members’ 
will, member’s resolves, and members’ commitment to really reap the full 
benefit of AEC”.

sTeve MonnIngTon
Managing Director, Mayfield Media Strategies

“การเป็นหุ้นส่วนจะยิ่งมีความสำาคัญมากขึ้น ผู้จัดงานใน
ระดับประเทศต้องการยกระดับตนเองไปสู่การทำางานระดับ
นานาชาติ จึงมองหาคู่ค้าระหว่างประเทศ เพ่ือขยายธุรกิจ
ของตนให้ไต่ระดับไปอีกขั้น เพราะปัจจุบันธุรกิจมีความ
เป็นนานาชาติมากขึ้น พวกเขาต้องการมีเครือข่ายร่วมกับ
ผู้จัดงานระหว่างประเทศเพ่ือให้ได้ท้ังผู้ซื้อและผู้จัดงานใน
ระดับนานาชาติมาร่วมงานมากขึ้น การเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน
จะเป็นรูปแบบหลักของการควบรวมกิจการท่ีใช้ได้ผลในอีก 
2-3 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้จัดงานระหว่างประเทศจะ
ต้องทำาวิจัยและศึกษามาเป็นอย่างดีก่อนที่จะเข้ามาจับมือ
กับหุ้นส่วน เพราะแต่ประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป”

“Partnership is going to become more and more 
important. The local organizers are looking for international 
weight. They are looking for a company to help them 
grow business to the next level, since the business has 
now become much more internationalized. They look for 
a network of events that international organizers have in 
order to increase the international participation on both 
the exhibitor’s side and on the buyer’s side. That’s why 
we find the business partnership model works well and will 
be the main form of acquisition model that will take place 
over the next few years. But international players must do 
a very good research and homework before coming. Each 
place is different”.

perspeCtives
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สสปน. นำาทีมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์อยุธยา
สสปน. โดยความร่วมมือจากกรมทางหลวง 

และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำาคณะผู้แทน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า
ไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน 
นักศึกษา และส่ือมวลชนท้ังในกรุงเทพฯ และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมดว้ยการปลกูตน้ไมจ้ำานวน 
8,899 ต้น ภายใต้ “โครงการสสปน. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เส้นทางสู่เวิลด์  
เอ็กซ์โป 2020)” ณ ทางหลวงหมายเลข 347 เพ่ือ
ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา 
โดยทางหลวงเส้นน้ีมุ่งสู่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่จัดงานมหกรรมโลก เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 
ที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

TCeB leads MICe industry to develop Ayutthaya’s landscape
The TCEB, in cooperation with the Highways Department and the Province of Ayutthaya, led a group of more than 300 

representatives from Thailand’s MICE industry, state agencies as well as students and journalists, in a CSR event to plant 8,899 trees 
under the project ‘TCEB: Reshaping Ayutthaya’s Landscape (The Path to World Expo 2020)’ along Highway 347 in Ayutthaya Province. 

The event marked the 80th birthday of Her Majesty the Queen. The world-renowned Bang Sai Arts and Crafts Centre, which is 
situated along this route, is an integral part of Thailand’s proposed venue for the World Expo 2020 in Ayutthaya province.

uFI รับรองมาตรฐานงานมหกรรมยานยนต์ไทย
งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 29 ได้รับการรับรองให้เป็น UFI Approved 

Event จาก The Global Association of the Exhibition Industry (UFI) นับ
เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย
ในฐานะประตูสู่โอกาสทางธุรกิจในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาค
อตุสาหกรรมยานยนต ์การให้การรบัรองในครัง้น้ีตดัสนิจากหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ   
เช่น ประวัติของงาน ขนาดพ้ืนท่ีจัดงาน และจำานวนผู้จัดแสดงสินค้าจาก
ต่างชาติ (ร้อยละ 10) รวมท้ังจำานวนผู้เข้าชมงานจากต่างชาติ (ร้อยละ 5)  
ท้ังน้ี สสปน. ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำาเร็จของงานมหกรรมยานยนต์ใน
คร้ังน้ี โดยได้จัดทำาแคมเปญส่งเสริมการตลาดให้กับงาน ได้แก่ แคมเปญ 
100 A-Head และ แคมเปญ Be My Guest รวมถึงให้การสนับสนุนการจัด
โรดโชว์ในต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศให้มาร่วมงาน ซึ่งจะ
จัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2555 ณ อิมแพค  
ชาเลนจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

uFI recognizes Thailand’s Motor expo
The 29th edition of Thailand International Motor Expo has been 

confirmed as an UFI Approved Event by the Global Association of the 
Exhibition Industry. This will strengthen Thailand’s international trade fair 
sector as a gateway to business opportunities in ASEAN, especially in the 
automobile sector. 

UFI’s endorsement is granted based on a set of criteria, such as 

history, net exhibition space and the number of direct foreign exhibitors 
(10 percent) and foreign visitors (5 percent). 

The TCEB has played a part in the show’s success by conducting 
visitor promotion campaigns, namely the 100 A-Head campaign and Be 
My Guest campaign, as well as through subsidizing overseas road shows 
in order to attract overseas buyers to the event, which will take place from 
November 28-December 10, 2012 at Impact Challenger 1-3, Muang Thong 
Thani.

tCeB in BrieF
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สสปน. ชู “เขาใหญ่” เป้าหมายนักกอล์ฟ 
สสปน. โดย นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม ร่วมมือกับ บริษัทการบินไทย 

จำากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สิงคโปร์กอล์ฟแฟมทริป” เชิญกลุ่มบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่จากสิงคโปร์กว่า 10 บริษัท 
อาทิ คอร์ปอเรต ทราเวิล เซอร์วิส พีทีอี จำากัด อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บิสซิเนส ทราเวิล และ เกียม โซ ทัวร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล เป็นต้น ร่วมสัมผัสประสบการณ์อินเซนทีฟกอล์ฟ ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง สสปน. ผลัก
ดนัใหเ้ปน็จดุหมายปลายทางใหม่สำาหรบักฬีากอลฟ์ ทัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไดร้ว่มเลน่กอลฟ์ ณ ครีมีายา กอลฟ ์
รีสอร์ท สปา และสนามเมาเทนท์ ครีก

TCeB promotes “Khao Yai” as golf destination
The TCEB, led by Mr. Puripan Bunnag, Senior Manager of the Meetings Industry Department, in 

collaboration with Thai Airways International (TG), organized a four-day golf familiarization trip to Khao Yai, 
Nakhon Ratchasima province for corporate buyers from Singapore, among them Corporate Travel Services 
Pte. Ltd, American Express Business Travel and Giamso Tours International. 

The trip offered the agents a first-hand golfing experience at Kirimaya Golf Resort Spa and Mountain 
Creeks Golf Club. The bureau aims at introducing Khao Yai as a luxury MICE and premium golfing destination.

หัวหินแฟมทริปเจาะกลุ่มสถาบันการเงิน
ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สสปน. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประชุม

นานาชาติ (ไทย) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) จัด  
หัวหินแฟมทริป “กอล์ฟ แอนด์ สปา” ณ อำาเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ให้กับ 
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่าง ๆ จำานวน 33 รายซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายกลุ่มใหม่ เพ่ือให้ได้มีโอกาสสัมผัสสินค้าและบริการด้านไมซ์โดยตรงใน 
สถานที่จริง และสามารถเก็บข้อมูลเป็นแนวคิดในการจัดประชุม สัมมนา หรือ 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลขององค์กรต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ สถาบันการเงินเป็นกลุ่มลูกค้าระดับตลาดบน และเป็นกลุ่มท่ีมีการ 
จัดประชุมผู้บริหารจำานวน 2 ครั้งโดยเฉลี่ยต่อปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมราว 
 60-100 คน และจดัอบรมสมัมนาพนักงานจำานวน 1-2 ครัง้ตอ่ป ีมผีูเ้ขา้รว่มประชมุ
ราว 100-200 คนต่อครั้ง

Hua Hin Fam Trip for Financial Institutions 
The TCEB’s D-MICE Department, in cooperation with Thailand Incentive 

and Convention Association (TICA) and Thai Credit Guarantee Corporation 
(TCG), organized a Familiarization Trip under the theme “Golf and Spa” in Hua-
Hin, Prachuab Khirikhan for 33 chief executives from financial institutions, a new 
target group. The aim of this trip was to offer the customers’ direct experience 
with MICE products and services at the actual sites so as to give them some 
ideas for organizing their corporate meetings, seminars or travel incentives. 
Financial institutions are considered quality customers for the MICE business 
as they usually hold 2 executive meetings a year, with approximately 60-100 
participants as well as employee training once or twice a year, with participants 
numbering around 100-200.

โรดโชว์ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย
สสปน. ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำานักงาน

สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เข้าร่วมงาน TTC Travel Mart 
Philippines ในเดือนสิงหาคม ณ กรุงมะนิลา และเมืองเซบู 
ในงานนี้ สสปน. ได้พบปะกับผู้ประกอบการในฟิลิปปินส์ เพื่อ
นำาเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยและประชาสัมพันธ์
เชียงใหม่ในฐานะเมืองไมซ์ เนื่องจากเป็นจุดหมายยอดนิยม
อันดับ 2 ของชาวฟิลิปปินส์ รองจากกรุงเทพฯ 

หลังจากนั้น ในเดือนกันยายน สสปน. ได้ร่วมมือกับ 
การบินไทย สำานักงานฟิลิปปินส์ จัดกิจกรรม ฟิลิปปินส์ แฟม
ทริป เพ่ือเชิญผู้ประกอบการฟิลิปปินส์มาสัมผัสประสบการณ์
ตรงในเมืองไมซ์ต่าง ๆ ของประเทศไทย

นอกจากนี้ สสปน. ยังได้เดินทางไปร่วมงาน Amazing 
Thailand Road Show to Indonesia 2012 ณ กรุงจาการ์ตา 
และเมืองสุราบายา ตามคำาเชิญของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย และได้มีโอกาสเจรจาประชาสัมพันธ์เมืองไทย 
(Table Top) ให้กับผู้ประกอบการของท้ังสองเมือง รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ “Experience Thailand: Once In a Lifetime” 
ในงาน Gala Dinner 

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศลำาดับต้นๆ ที่ชาว
อินโดนีเซียเลือกท่ีจะมาจัดงานประชุมและท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัล โดยมีกรุงเทพฯ และพัทยาเป็นจุดหมายหลัก

Philippines and Indonesia Road shows 
The TCEB joined the Tourism Authority of Thailand’s 

Singapore office in attending the TTC Travel Mart Philippines 
in Manila and Cebu in August 2012. The bureau met with 
local tour operators to present an overview of Thai MICE 
industry and promote Chiang Mai as a MICE destination. 
Chiang Mai is the second most popular destination among 
visitors from the Philippines after Bangkok. 

The TCEB then collaborated with Thai Airways 
International’s Philippines office in organizing the Philippines 
Familiarization Trip, for Philippine tour operators to have 
direct experience at MICE destinations in Thailand. The 
TCEB also joined “Amazing Thailand Road Show to 
Indonesia 2012” in Jakarta and Surabaya in September 
2012 at the invitation by Tourism Authority of Thailand to 
showcase Thailand as a MICE destination.

During the event, the bureau joined table top sessions 
and displayed “Experience Thailand: Once In a Lifetime” 
presentation at the gala dinner. Thailand is one of the top-
ranked preferred destinations among Indonesian delegates, 
notably Bangkok and Pattaya.
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เปิดตัวหนังสือ Creative MICe
สสปน. จดัทำาหนังสอื “Creative MICE” นำาเสนอสถานทีจ่ดังานจำานวน  

8 แห่งใน 4 ภูมิภาคท่ัวไทยท่ีสามารถนำาความคิดสร้างสรรค์จาก
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ในท้องถ่ินมาใช้ประกอบการจัดงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวคิด Creative MICE ของ สสปน. โดยสถานที่จัดงาน
ดังกล่าวอยู่ในจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ 
ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก 
และอบุลราชธาน ีหนงัสอืเลม่น้ีเปน็ผลมาจากโครงการ “ไมซไ์ทยเขม้แขง็: 
Creative MICE พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ซึ่ง สสปน. 
เปน็ผูด้ำาเนินการระหว่างป ี2553-2554 เพ่ือตอกย้ำาใหเ้หน็ว่าประเทศไทย
สามารถจัดงานไมซ์ที่แตกต่างด้วยมุมมองใหม่ ๆ และมีเอกลักษณ์ 
ความเป็นไทยที่โดดเด่น

TCeB launches “Creative MICe” book
The TCEB recently published its “Creative MICE” book, 

introducing 8 venues across the country’s four regions where creative 
ideas derived from local culture and regional identity can be employed 
in organizing events that are in line with the bureau’s “Creative MICE” 
concept. 

The venues are in provinces that have the potential to host 
meetings and exhibitions, namely Bangkok, Chonburi, Songkhla, 
Chiang Mai, Khon Kaen, Phitsanulok and Ubon Ratchathani. The 
book is a product of “Creative MICE; Creatively Revive the Economy” 
project implemented by the TCEB during 2010-2011 to showcase 
Thailand’s capability in organizing unique and new style events with a 
touch of distinctive Thainess.

อบรม uFI eMD Program  
ในประเทศไทย
น า ง นิ ช า ภ า  ย ศ วี ร์  ผู้ อำ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ

อุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. ร่วมกับ ศ.ดร.จอร์จ ไบเออร์ กรรมการผู้จัดการ
โครงการ UFI-EMD ภายใต้สมาพันธ์สมาคมธุรกิจการจัดงานแสดง
สนิคา้ระดบัโลก (UFI) และนางเปรมพร สายแสงจนัทร ์ประธานฝา่ยการ
ศึกษาและพัฒนา สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ร่วมแสดงความยินดี
แก่ ผู้สำาเร็จหลักสูตร EMD รุ่นที่ 4 จำานวน 34 คนจาก 8 ประเทศทั่วทุก
ภูมิภาค โดยหลักสูตร UFI-EMD เน้นการสร้างนักบริหารธุรกิจด้านการ
จัดงานแสดงสินค้านานาชาติของไทยและประเทศต่าง ๆ สู่การเป็นมือ
อาชีพโครงการ “Exhibition Management Degree” เป็นส่วนหนึ่งของ
เปา้หมายของ สสปน. ทีจ่ะยกระดบัประเทศไทยใหเ้ปน็ศูนย์กลางสถาบนั
การศึกษาด้านไมซ์ของอาเซียน

uFI eMD Program in Thailand 
Mrs. Nichapa Yoswee, Director of TCEB’s MICE Capabilities 

Department together with Prof. Dr. Joerg Beier, Managing Director of 
UFI-EMD and Steinbeis Transfer Centre (STZ-ECE) at the University of 
Cooperative Education in Ravensburg, Germany and Mrs. Premporn 
Saisaengchan, Chairperson of Education and Development of Thai 
Exhibition Association (TEA) jointly congratulated the 4th generation 
of EMD graduates in Thailand. There were 34 graduates from 8 
countries all over the world.

The UFI Exhibition Management Degree (EMD) program is 
designed to further the career opportunities of exhibition professionals 
both in Thailand and around the world. The UFI program is part of 
TCEB’s ultimate goal to leverage Thailand into a position as the hub of 
‘ASEAN’s MICE Institute’.


