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MICE Declaration
เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย



วัตถุประสงค์ของงาน MICE Declaration
“รวมพลังความคิด ก าหนดทิศทางอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

• เพื่อเป็นการต่อยอดจากผลประมวลกรอบความร่วมมือการวางแผนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยร่วมกัน  
ระหว่าง สสปน. และภาคเอกชน และแถลง “White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย” รวมถึงทิศทางแผนการด าเนินงานของสสปน. ในปี 2554 ให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

• เพื่อวางรากฐานที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไว้เป็นแนวคิดของการบริหารและ
การด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะต่อๆ ไป อันจะมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการให้แข็งแกรง่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่การ
เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 



ก าหนดการของงาน MICE Declaration

1. ผลส าเร็จจากความร่วมมือระหว่าง สสปน. และภาคเอกชนใน
ปีงบประมาณ 2553 

2. White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

3. แผนการด าเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ในปี งบประมาณ 2554  



Thailand Convention & Exhibition Bureau
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ – สสปน.

• สสปน. เป็นหน่วยงานราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี

• จัดตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนทิรรศการ

• สสปน. มุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะร่วมมือท างานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์เพิ่มพูนและผลักดันความเช่ือมั่นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่เหนือกว่าใน
เอเซียส าหรับการจัดประชุม รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ



“ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจัดประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ (ไมซ)์ ในภูมิภาคเอเชีย”

วิสัยทัศน์



2. สร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

พันธกิจ

1. เพิ่มรายได้และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

เพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและผลประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

เป้าหมายการให้บริการของ สสปน.



 ยุทธศาสตร์ของ สสปน.

การดึงงาน

การประมูลสิทธิ์และการ
ดึงงานเข้าประเทศ

การประชาสัมพันธ์

 เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในฐานะ

ศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
ไมซ์และส่งเสริมอุตสาหกรรม

ไมซ์ในประเทศ

เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

การพัฒนา
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ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย



การท่องเที่ยวเป็นสาขาหน่ึงของภาคบริการ ท่ีสร้างรายได้ให้ประเทศเป็นอย่างมาก
รายได้จากการท่องเท่ียวคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปีของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  

อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
สามารถน านักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศ

รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียร้อยละ 10.7 ต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว

ร้อยละ10.7

สัดส่วนของไมซ์ต่อการท่องเที่ยวสัดส่วนของการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)

ที่มา: รายงานสถิติมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปีพ.ศ. 2547-2551 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
และธนาคารแห่งประเทศไทย

ร้อยละ 6.5 ไมซ์

การท่องเที่ยว

ร้อยละ 10.7



Meetings

Incentives
Conventions
Exhibitions

การประชุมบริษัทข้ามชาติ

การให้รางวัลแก่พนักงานของบริษัทข้ามชาติด้วยการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว

การประชุมของสมาคมวิชาชีพ

การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ



รายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวจากอุตสาหกรรมไมซ์มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 
น านักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าประเทศ 700,000 คนต่อปี 

สร้างรายได้ 52,000 ล้านบาทต่อปี

ที่มา: รายงานสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ของบริษัท IP&C  ประจ าปีงบประมาณ 2548-2552

นักท่องเที่ยวไมซ์ รายได้ไมซ์



สัดส่วนรายไดข้องอุตสาหกรรมไมซ์ และรายได้ต่อหัวต่อครั้ง

รายได้จากนกัท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เฉลี่ยหัวละ 80,000 บาทต่อครัง้

ที่มา: รายงานสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ของบริษัท IP&C  ประจ าปีงบประมาณ 2548-2552



10.7%

อุตสาหกรรมไมซ์ ประเทศไทย

41.1%

36.9%

22.0%

MI C E

งานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ
นานาชาติ

สัดส่วนของไมซ์ต่อ
การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

การประชุมและ
ท่องเทีย่วเพื่อ
เป็นรางวัล

การจัดประชุม
นานาชาติ

ท่ีมา: รายงานสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ของบรษิัท IP&C  ประจ าปีงบประมาณ 2548-2553



ประเทศไทย : จุดหมายปลายทางของไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย



รางวัลที่ประเทศไทยได้รับ

ปี 2552 - 2553

จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด

• ผู้อ่านนิตยสาร Travel + Leisure ได้เลือกให้กรุงเทพฯและเชียงใหม่เป็นเมืองที่ดี
ที่สุดอันดับที่หนึ่งและสองในโลกตามล าดับ รวมทั้งยังเป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับที่
สองและสามในเอเซีย ส่วนภูเก็ตและเกาะสมุยได้รับรางวัลเกาะที่ดีที่สุดอันดับที่
สามและห้าในเอเซีย

• ประเทศไทยได้รับรางวัล Go Asia Award แห่งปี 2553 ในประเภทเมืองจุดหมาย
ปลายทางที่ดีที่สุดในเอเซีย เป็นเวลา 6 ปีซ้อนนับตั้งแต่ปี 2548 

• ประเทศไทยชนะรางวัล Grand Travel ของสวีเดน ในประเภท “ประเทศที่ดีที่สุด
ในโลกส าหรับนักท่องเที่ยวแห่งปี 2553” เป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกัน

• ประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองแห่งกอล์ฟของเอเซียและออสตราเลเซีย
ในปี 2553 โดย International Association of Golf Tour Operators (IAGTO)

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.departuresandarrivals.travel/sistema/fck/docs/images/hotels_hotel_club.jpg&imgrefurl=http://www.departuresandarrivals.travel/index.asp?daa=hot&usg=__wJvWDR-aEzR6euupk5xNItLn6bY=&h=150&w=150&sz=7&hl=th&start=6&tbnid=ZwNscVlY4oCxqM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=HotelClub&hl=th&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด
• การส ารวจผู้บริโภคทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวโดย CNN 

International ในปี 2552 แสดงผลว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มาแล้วคุม้ค่าเงิน
มากที่สุด

• The New Post Office Holiday Costs Barometer จัดให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่
แพงน้อยที่สุดในแห่งปี 2553

• ประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกส าหรับนักท่องเที่ยวใน
ปี 2553 โดย Grand Travel Award แห่งนอร์เวย์เป็นปีที่ 7 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 
2547.

• ประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็นประเทศยอดนิยมในปี 2552 โดย
Hotel Club Awards.

รางวัลที่ประเทศไทยได้รับ

ปี 2552 - 2553

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.departuresandarrivals.travel/sistema/fck/docs/images/hotels_hotel_club.jpg&imgrefurl=http://www.departuresandarrivals.travel/index.asp?daa=hot&usg=__wJvWDR-aEzR6euupk5xNItLn6bY=&h=150&w=150&sz=7&hl=th&start=6&tbnid=ZwNscVlY4oCxqM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=HotelClub&hl=th&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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   อาเซียน เอเชีย

ที่มา: รายงานของ International Congress and Convention Association (ICCA) ปี 2543-2552

= 2551 และ 2550

= 2551 และ 2550

รางวัลที่ประเทศไทยได้รับ
การจัดประชุมนานาชาติ – จ านวนการจัดงาน ปี 2552
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จีน

ที่มา: รายงานของ International Congress and Convention Association (ICCA) ปี 2543-2552

รางวัลที่ประเทศไทยได้รับ
การจัดประชุมนานาชาติ – ผู้เข้าร่วมงาน ปี 2552



“Thailand Exhibition”

„อันดับ 1 ในอาเซียนด้านพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าจริงในปี 2552
„ อันดับ 1 ในอาเซียนด้านพื้นที่ที่ขายได้

              จ านวนงาน                        พื้นท่ีที่ขายได้ (ตารางเมตร)
„ ประเทศไทย 75 466,500
„ สิงคโปร์ 74        241,250
„ มาเลเซีย 43        233,750
„ อินโดนีเซีย 43                        163,250
„ เวียดนาม 47                                   141,250

รางวัลที่ประเทศไทยได้รับ
งานแสดงสินค้านานาชาติ - ด้านพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าจริง

Source: The trade fair industry in Asia, 6th edition, 2010, L’Union des Foires Internationales (UFI), 



ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมในประเทศไทย

Pattaya Exhibition & 
Convention Hall (PEACH)

QSNCC

Royal Paragon Hall

Central World

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่ตั้ง ปี 2553
ขนาดพื้นที่

ปี 2554
ขนาดพื้นที่

ปทีี่ก่อต้ัง จ านวน
ฮอลล์

1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค 
   เมืองทองธานี

กรุงเทพฯ 137,000 137,000 2541/ 2548 13

2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ
  กรุงเทพ(ไบเทค) 

กรุงเทพฯ 36,000 36,000 2540 6

3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  

กรุงเทพฯ 13,971 13,971 2534 2

4 รอยัล พารากอน ฮอลล์ กรุงเทพฯ 7,800 7,800 2549 3

5 บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท 
  เซ็นทรัลเวิลด์

กรุงเทพฯ 5,403 5,403 2551 1

6 ศูนย์ประชุมพีช พัทยา พัทยา 4,851 4,851 2542 1

7 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
   ครบ 60 ปี สงขลา

หาดใหญ่ 4,880 4,880 2551 2

8 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Royal 
Phuket Marina Int’l Exhibition & Convention 
Center

ภูเก็ต 2,500 2,500 2551

9 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ - 10,605 2554

รวม 212,405 223,010

Source: The trade fair industry in Asia, L’Union des Foires Internationales (UFI).

http://www.bangkokconventionhotel.com/images/bangkok-convention-qsncc6.jpg
http://www.edasuner.com/wp/dosyalar/2007/05/siamparagon1.jpg


ประเทศไทย :
การส ารวจดัชนีแบรนด์ประเทศ ปี 2552

o การคุ้มค่าของเงิน (อันดับ 3)
o ความเป็นมิตรของคนในประเทศ (อันดับ 4)
o สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี (อันดับ 5)

ที่มา: Country Brand Index 2009: Insights, Findins & Country Rankings, Future Brand

ประเทศไทยติดอันดับ Top 5 ของโลกใน 3 ด้าน

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายๆที่ในโลกที่ผู้คนทั่วไปสามารถมาเที่ยวชมได้ง่ายที่สุด



อันดับของประเทศไทยด้านประเทศ
ที่เป็นจุดมุ่งหมายส าหรับการจัดงานด้านไมซ์ปี 2551 (Top of Mind)

Source: ผลส ำรวจของ Custom Asia Survey ปี 2551

ประเทศไทยเป็น
อันดับที่ 3 ในการส ารวจ
การกล่าวถึงติดอันดับ 1 
ใน 3 ด้านประเทศที่เป็น
จุดหมายปลายทางของ
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ และ
ในการส ารวจพฤติกรรม
การตอบสนองโดยรวม

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Others

Myanmar

Philippines

Cambodia

Taiwan

Vietnam

Indonesia

Korea

Malaysia

Japan

Hong Kong

India

Thailand

China

Singapore

4.2

0.7

1.0

1.0

2.3

4.7

3.2

5.5

19.8

19.0

28.0

25.5

33.5

36.3

48.2

2.3

0.2

0.2

0.8

1.3

1.7

2.3

3.0

6.7

7.7

9.5

11.5

19.2

26.8

%

TOM

Total Spontaneous



ก าหนดการของงาน MICE Declaration

1. ผลส าเร็จจากความร่วมมือระหว่าง สสปน. และภาคเอกชนใน
ปีงบประมาณ 2553 

2. White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

3. แผนการด าเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ในปี งบประมาณ 2554  



ผลส าเร็จจากความร่วมมือระหว่าง สสปน. และภาคเอกชนในปีงบประมาณ 2553 

ผลส าเร็จจากความร่วมมือระหว่าง สสปน. และภาคเอกชนในปีงบประมาณ 2553 



การดึงงาน

การประมูลสิทธิ์และการ
ดึงงานเข้าประเทศ

การประชาสัมพันธ์

 เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในฐานะ

ศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
ไมซ์และส่งเสริมอุตสาหกรรม

ไมซ์ในประเทศ

เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

การพัฒนา



วางกลยุทธใ์นการประมลูสิทธิ์

  การเตรียมการประมูลสิทธิ์

 ร่วมท ากจิกรรมต่างๆเพื่อให้ชนะการประมลู

สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานในประเทศไทย
สนับสนุนการประมูลงาน โดยการร่วมมือกับสมาคม องค์กร สถาบันการศึกษาหรือ หน่วยงานราชการ 



สนับสนุนการ
ประมูลสิทธิ์ 

40 งาน

ประมูลสิทธิ์
ส าเร็จ 19 งาน 

(58%)

จ านวน
ผู้เข้าร่วมชาว
ต่างประเทศกวา่ 

18,000 คน 

รายได้เข้า
ประเทศ 1,700 
ล้านบาท

งานประมูลสิทธิ์

การประมูลสิทธิ์ – ปี 2553

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ฝ่ายส่งเสริมการประชุมนานาชาติ



การสนับสนุนการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
 รวมจ านวน 387 งาน 

 ผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศกว่า 87,000 ราย   

 ประมาณการรายได้เข้าประเทศ 5,500 ล้านบาท

สนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย
(Event Support/Subsidy)



ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ฝ่ายส่งเสริมการประชุมนานาชาติ

การสนับสนุนงานประชุม – ปี 2553

สนับสนุน

102 งาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
ชาวต่างชาติ 
35,000 คน

รายได้เข้า
ประเทศ

3,500 ล้านบาท

งานสนับสนุน
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การสนับสนุนงานแสดงสินค้า



งานสร้างใหม่ (New Shows) 10 งาน
 International Wine Fair
 Bangkok Gems & Jewely Fair 2010
 China Best Buys 2011
 World Agritech 2011
 Health Food Ingredient 2011
 Asian living showcase 
 Guangdong Product fair
 Korea entertainment show
 Response asia
 Gasma

งานที่ได้รับการยกระดับสู่ระดับนานาชาติ
(Upgrade Shows) 21 งาน
 METALEX                                            
 Sign Asia 
 Media Asia 
Worldidac
 Defense and Security 
Wire& Tube
 Architect 
 PIMEX
 Business Opportunity & Franchise
 ASCOPE
 Victam
 Intermach
 The Great Indian Education Fair
 Propak
 Asian paper
 Furnitech
 GFT
 Bangkok Gems 
 BMAM)
 Renewable Energy
 Food and Hotel

การสนับสนุนงานแสดงสินค้า



การดึงงาน

การประมูลสิทธิ์และการ
ดึงงานเข้าประเทศ

การประชาสัมพันธ์

 เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในฐานะ

ศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
ไมซ์และส่งเสริมอุตสาหกรรม

ไมซ์ในประเทศ

เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

การพัฒนา



จุดแข็งที่ส าคัญ ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว การคุ้มค่าของเงิน ความสงบทางใจโดยรวม

การน าเสนอแบรนด์ ในเมืองไทย, กิจกรรมทางธุรกิจของคุณจะได้รับมากกว่าทีเ่คยรับด้วยผลตอบแทนทีคุ่้มค่าต่อการลงทุน

เหตุผลที่จะท าให้เช่ือ

หัวข้อการรณรงค์ ประเทศไทยยังคงให้หลักประกนัอยา่งมัน่ใจกับคุณได้วา่กิจกรรมทางธุรกิจของคุณจะได้รับมากกวา่
ที่เคยรับ ผ่านโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่จากเขตการคา้เสรีอาเซยีน, ประชาคมไร้พรมแดน, ความ
หลากหลายของสถานที่อันนา่ทึ่ง, และมิตรภาพอนัเลิศล้ า

คุณลักษณะเฉพาะของไทย เมืองที่เหนือกวา่ส าหรับ MICE การสนบัสนนุจากรัฐบาล

-ความเป็นไทย
-ความเป็นมอือาชพี
-ความสร้างสรรค์
-ความมีมิตรไมตรี

-โอกาสทางธุรกิจ/ประชาคมอาเซียน
-การพัฒนาใหม่ๆ/ สาธารณูปโภค
พืน้ฐาน
-การจัดอนัดบัระดบัโลก
-กิจกรรมที่ได้รับการยอมรับใน
ประเทศไทย

-การประกนัท่องเที่ยว
-พันธมิตรรัฐบาล 
-ระเบียบ/วาระแห่งชาติ

ข้อความรณรงค์เชิงกลยุทธ์

จุดยืนของแบรนด์



1. ประเทศไทยและ นโยบาย ASEAN +3/ +6 

2. ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของอาเซียน

3. ประชาคมอาเซียนเปน็ตลาดที่เหมาะสม

4. IMF คาดการณ์ว่าผลผลิตรวมภายในประเทศ
ของไทยจะสูงขึ้นมากถึงประมาณร้อยละ 8

1) โรงแรมใหม่ๆ:

• Siam Kempinski Hotel

• Renaissance Hotel

• Impact Hotel 

2) ความหลากหลายของเมืองส าหรับไมซ์:

กทม/ พัทยา/ เชียงใหม่

ภูเก็ต/ สงขลา/ ขอนแก่น

1. “จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดแห่งเอเซีย” จากปี 2553 Go Asia 
Award 

2. “ประเทศที่ดีที่สุดในโลกส าหรับนักท่องเที่ยว” ในปี 2553  Grand 
Travel Award แห่งนอร์เวย์.

3. ประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็น “จุดหมายปลายทางยอด
นิยม” ในปี 2552

4. กรุงเทพฯกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดและรับรางวัล

สิ่งที่ดีที่สุดในโลกจากนิตยสาร Travel+

Leisure’s ในปี 2553 โดยมีเชียงใหม่และ

  ฟลอเรนซ์ตามมาติดๆ

• การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล : 250 กลุ่ม/57,000 
คน ยังมีความเชื่อมั่นที่จะจัดกิจกรรมต่างๆในเมืองไทยจนถึงเดือน
ธันวาคม ปี 2553

• การประชุมนานาชาติ : 50 การประชุมระหว่างประเทศได้ถูกจัดและ
ก าลังจะถูกจัดขึ้นในเมืองไทยในปีนี้ตั้งแต่มิย.ถึงธค.โดยมีผู้เข้าร่วม
กว่า35,000 คนและประเทศไทยยังสามารถดึงการจัดประชุม

                      ระหว่างประเทศได้อีกเก้าครั้งในปีนี้

เกียรติยศ
ระดับโลก

กิจกรรมที่
ได้รับความ
ยอมรับ

   โอกาส
ทางธุรกิจ

การพัฒนา
ใหม่ๆ

จุดหมายปลายทางที่เหนือกว่าส าหรับ
MICE ในระดับโลก

• งานแสดงสินค้าและนทิรรศการ
นานาชาติ : 16  งานจัด                        
แสดงสินค้านานาชาติในรูปแบบ
ใหม่ๆ



35

การประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การเข้าร่วมกิจกรรม Trade Shows, การจัดกิจกรรม Road Show และ Sales Mission



 การประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเปน็รางวัล

การเข้าร่วมกิจกรรม Trade Shows รวม 8 งาน
EIBTM ณ เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน
AIME ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
GIBTM ณ กรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
IT&CM ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจนี
IMEX ณ เมืองแฟรงค์เฟริต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
CIBTM ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
IT&ME ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา
IT&CMA / CTW ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การจัดกิจกรรม Road Show 
และ Sales Mission รวม 11 ประเทศ 
1.ราชอาณาจักรสเปน  2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง    4. สาธารณรัฐสิงคโปร์
5. สหพันธรัฐมาเลเซยี     6. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
7. ประเทศญี่ปุ่น     8. สหพันธรัฐรัสเซีย
9. สหราชอาณาจักร              10. สาธารณรัฐประชาชนจนี
11. ประเทศอินเดีย

 จ านวนนัดหมายกว่า  3,800 ราย
ประมาณการรายได้เข้าประเทศ 

5,300 ล้านบาท



การร่วมเป็นเจ้าภาพ IT & CMA 2009 (Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia) และ 
CTW2009 (Corporate Travel World) กับ TTG Asia Media 

 ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 2,190 ราย  จาก 58 ประเทศ 

 ประมาณการรายได้เข้าประเทศ 1,000 ล้านบาท



• สิงคโปร์

• มาเลเซีย: กัวลาลัมเปอร์

• ญี่ปุ่น: โตเกียว

• เกาหลี:  โซล

• อินเดีย: มุมไบและนิวเดลี

• จีน: เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง

• เวียดนาม: ฮานอย และโฮจิมินท์

การจัดกิจกรรม Road Show 
รวม  7 ประเทศ 

 งานแสดงสินค้านานาชาติ



Thailand : The Place to Meet Road Show 2010
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Thailand Maximize Road show 

The World Expo Shanghai China 2010 

TCEB Japan Road show 
2010 : Thailand's readiness 
to host MICE events

London, Geneva

Shanghai, China

Tokyo, Japan



การจัดกิจกรรมการประกวดผลงานการจัดงานธุรกจิเชงิ
สร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อ Thailand Creative Event Awards (TCEA) 
2009 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 
ดังต่อไปนี้

  สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

  สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย)

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

  บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ปรึกษา

 การประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล



Promotion ด้านการตลาด

Inspection Pack

ส าหรับสมาคม ผู้จัดงานประชุมจากในประเทศ 
หรือ   ต่างประเทศ

 Value Pack 

   ส าหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ

Marketing Rewards and Welcome Pack
ส าหรับสมาคมในต่างประเทศ หรือบริษัททัวร์ที่น า
คนมาเข้าร่วมงานประชุมในประเทศไทย

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
ฝ่ายส่งเสริมการประชุมนานาชาติ



Promotion ด้านการตลาด



 พลิกสร้าง

แปลง เปลี่ยน



                                            ผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน                                             
จาก 4 พื้นที่ยุทธศาสตร์ไมซ์ (กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และหาดใหญ่)



                                            สู่สายตาและการรับรู้กว่า 
5,000,000 คน จากสื่อต่างๆ

005_mk_Signature_logo_files\fb.gif
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ร่วมใจประชุมเมืองไทย พลิกฟื้นเศรษฐกิจชาติ



ร่วมใจประชุมเมืองไทย พลิกฟื้นเศรษฐกิจชาติ
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Familiarization Trip 
(7 ครั้ง)

Mobile UnitSales Visit

Web – Portal D-MICE PackageDM Directory
DM Call Center  



ออกอากาศทางโทรทัศน์ จ านวน 14 ตอน
ในรายการ สมุดโคจร วันอาทิตย์เวลา  21. 30 น.

ให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์

เผยแพร่บทบาทและบริการของสสปน.

ออกอากาศทางวิทยุจ านวน 14 ตอน
ในรายการข่าวชัน้น า

ชมและฟังซ้ าที่

www.tceb.or.th

พร้อมซีดีรวบรวม
รายการออกอากาศทั้ง
วิทยุและโทรทัศน์ 

จ านวน 5,000 แผ่น 
เร็วๆนี้



การดึงงาน

การประมูลสิทธิ์และการ
ดึงงานเข้าประเทศ

การประชาสัมพันธ์

 เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในฐานะ

ศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
ไมซ์และส่งเสริมอุตสาหกรรม

ไมซ์ในประเทศ

เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

การพัฒนา



• การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางพเิศษ (MICE Lane)

• เคาเตอรป์ระชาสัมพันธ์ TCEB MICE Info Center ณ สนามบนิ
นานาชาติสุวรรณภมูิ

• ความร่วมมือกับนครแหง่ไมซ์ (MICE City)
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

พัทยา

เชียงใหม่

กรุงเทพ



การฝึกอบรม
• MICE Education

• Exhibition Management Degree (EMD)
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์
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พัฒนามาตรฐานไมซ์
• Green Meetings 

• MICE Security Management System Standard

ก าหนดและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของการจัด
งานประชุมและนิทรรศการ



Content

Infrastructure
/ Platform

MICE intelligence 
micro site

Corporate focus Industry focus

One-Stop
Service

(R&I consultation 
Service)

Call CenterChannels

ศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านไมซ์ (MICE Intelligence)

E-Databank
For strategic Information

Shared Drive (Z:)
For Administrative Document

USER

External

Internal

Driven by Need analysis of users

ศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านไมซ์ (Intelligence Center) 

ศูนย์ข้อมูลออนไลน์ของ สสปน.ให้บริการข้อมูลและค าปรึกษาด้านข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และการส่งเสริมการจัดการ

ประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการ

ด าเนินกิจกรรมด้านการตลาดของหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน
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ก าหนดการของงาน MICE Declaration

1. ผลส าเร็จจากความร่วมมือระหว่าง สสปน. และภาคเอกชนใน
ปีงบประมาณ 2553 

2. White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

3. แผนการด าเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ในปี งบประมาณ 2554  





การดึงงาน



มาตรการ/กลยุทธ์

1. เสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมไมซ์เร่งด่วน

2. สร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อการขาย

 3. ฟื้นฟูภาพลักษณอ์ุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

57

แผนการของสสปน. เพื่อการกระตุ้นและฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์
โดยเฉพาะ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ภายใต้งบประมาณของสสปน.จ านวน 200 ล้านบาท
“เพื่อรักษาจ านวนและรายได้จากผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ไม่ให้ต่ ากว่าปี 2552”

คือ ผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ 620,000 คน รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ 45,000 ล้านบาท



“MICE Summit
ผนึกก าลัง ระดมความคิด ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์” 



สรุปกรอบแนวทางการจัดท า 

“โรดแมปแผนการท างานเพ่ือฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในระยะเวลา 1 ป”ี

ผลกัดันและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นวาระแห่งชาติ

โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครฐัและเอกชน

1. กระตุ้นให้เกิดการจัดประชุม สัมมนาและการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่กลุ่ม 

Corporate และกระตุ้นให้เกิด Emotional Involvement

2. เพิ่มศักยภาพทางการตลาด และสร้างโอกาสในการขายแก่อุตสาหกรรมไมซ์

3. รักษางานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยการประสานงานอย่างใกล้ชดิกับกลุ่มลูกค้าและมี Incentive เพื่อกระตุ้นการ

ตัดสินใจ

4. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์จากภายในประเทศ สู่ระดับนานาชาติ



5. สร้างความเข้าใจเกีย่วกับอุตสาหกรรมไมซ์กับบุคคลากรรัฐและท้องถิ่นและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

6. พัฒนาคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการแสดงความจ านงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโดยการจัดสรร

งบประมาณเพิ่มเตมิจากรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม และปรับ

กระบวนการให้คล่องตัว

8. เสนอให้รัฐเป็นผู้ผลักดันการสร้างงานด้านอีเว้นท์ (Event) โดยเฉพาะ Flagship Event ทั้งในและจาก

ต่างประเทศ

9. ให้น าเสนอการจัดตั้งกองทุนสมทบของรัฐและเอกชนเพื่อการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ (Bidding 

Fund)

10. ปรับปรุงฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชน

สรุปกรอบแนวทางการจัดท า 

“โรดแมปแผนการท างานเพ่ือฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในระยะเวลา 1 ปี”



ขั้นตอนการจัดท า 
“White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

เสนอรับฟังความ
คิดเห็นจากสมาคม
และผู้ประกอบการ
ไมซ์ เพื่อน าไป

พัฒนา
White Paper 
ฉบับสมบูรณ์

เชิญผู้ประกอบการ
ไมซ์ และหน่วยงาน
รัฐและเอกชนใน
อุตสาหกรรมไมซ์
ร่วมรับฟังการแถลง

White Paper ฉบับ
สมบูรณ์ ในงาน 
MICE Declaration

น า 
“White Paper 

เจตนารมณ์ร่วม
ของการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์

ไทย”
ฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อรัฐบาล 

มิถุนายน กรกฎาคม-สิงหาคม กันยายน ตุลาคม



ในปีงบประมาณ 2553 นี้ จึงถือได้ว่าเปน็ปีทีส่สปน. ได้เข้าไปมบีทบาทในการท างาน
ร่วมกนักบัหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไมซอ์ยา่งใกล้ชิดและมากที่สุด  

ในหลากหลายมิติ และหลากหลายโครงการ ภายใตก้ลยุทธ์หลัก

Win Promote Develop
รวมทั้งยังเป็นสื่อกลางในการร่วมหารอืระดมความคิด เพื่อเสนอของบประมาณต่อรัฐบาล 

เพื่อเร่งกระตุ้น และขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถฝ่าฟนัวิกฤติตา่งๆ 



การดึงงาน

ข้อสรุปของกรอบแนวทางจัดท าโรดแมป
แผนการท างานเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทย ได้น าไปผ่านกระบวนการ
สอบถามความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องจาก
องค์กรภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง จึงเป็นทีม่าของ
“White Paper เจตนารมณ์ร่วมของ
การพฒันาอุตสาหกรรมไมซไ์ทย” 
ที่มุ่งต่อยอดผลประมวลกรอบแนวคิดความ
ร่วมมือในการวางแผนอุตสาหกรรมไมซ์
ร่วมกันระหว่างสสปน. และภาคเอกชน 
รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ก าหนดการของงาน MICE Declaration

1. ผลส าเร็จจากความร่วมมือระหว่าง สสปน. และภาคเอกชนใน
ปีงบประมาณ 2553 

2. White Paper เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

3. แผนการด าเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ในปี งบประมาณ 2554  



ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า
>> Moving Forward Together >>



คน

นักท่องเที่ยวไมซ์

ล้านบาท ร้อยละ

ผลกระทบจาก
ปัญหาการเมือง

ร้อยละ

ภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ปี 2553 ณ ไตรมาส 3 มรีายได้เข้าประเทศกว่า  40,000 ล้านบาท 
โดยสสปน. ตั้งเป้าหมายที่จะรักษาผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ในปีนี้ให้เทียบเท่ากับปี 2552  

คาดว่าในปี 2554 อุตสาหกรรมไมซ์จะเติบโตร้อยละ 15-20 มีจ านวนผู้เดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาประเทศไทยประมาณ
720,000 คน สร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่าประมาณ 57,600 ล้านบาท

รายได้ไมซ์

ผลกระทบจาก
ปัญหาการเมืองที่มา: รายงานสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ของบริษัท IP&C ปีงบประมาณ 2548-2552
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นักเดินทางไมซ์ 720,000 คน

155,195

222,500 21,222

12,676

เป้าหมายอุตสาหกรรมไมซป์ี 2554

รายได้ไมซ์เข้าประเทศ 57,600 ล้านบาท

ที่มา: รายงานสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ของบริษัท IP&C  ประจ าปีงบประมาณ 2548-2553



ประเทศไทย
ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่จะไปสู่ตลาด MICE อื่นๆในเอเซีย



        ประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (ค.ศ.2015)

Source: Office of ASEAN Affairs



ในปี 2558 ประชาคมอาเซียนจะถูกจัดตั้งอย่างเป็น
ทางการ ภายใต้การบริหารดว้ยกลยุทธ์

“One Vision, One Identity, One 
Community”

 

ความพร้อมของภูมิภาคอาเซียน

คือ การท าการตลาดเป็นหนึ่งเดียว โดยนโยบายจะสนับสนุนการกระจายสินค้า
และบริการ การลงทุน แรงงาน และ เงินทุนใหส้ะดวกมากขึ้น 
โดยกลยุทธ์แผนงานพัฒนา อาทิเชน่ 
• ระบบวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศในอาเซียน - A Single Asean Visa
• โครงการเชื่อมโยงทางรถไฟสิงค์โปร-์คุนหมิง (SKRL)
• เครือข่ายทางหลวงอาเซียน เชื่อม 32 ประเทศเข้าด้วยกัน The Asean 

Highway Network (AHN) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Location_Thailand_ASEAN.svg


อุตสาหกรรมไมซ์และศักยภาพของประชาคมอาเซียน

•การสร้างความรว่มมือต่างๆ ในเวทีของ ASEAN โดยการสร้าง Collaboration ระหว่างกลุ่มต่างๆ โดย
ใช้ประโยชน์จากเวที ASEAN ในการจัดงานต่างๆ เช่น ASEAN Value และ Culture เป็นต้น

•โดยการสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับ ASIA จากการใช้ศักยภาพภายใต้บริบทของ
ASEAN ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของ ASEAN

•การสร้าง Platform ให้ประเทศไทยเป็น Sub-region ต่างๆ ส าหรับการสร้าง NICHE Position

•พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Hub ของไมซ์ ในระดับ ASEAN ก าหนดบทบาทเปรียบเทียบในแต่ละ
อุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ละประเทศในกลุ่ม ASEAN  เน้นเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมี
ความเข้มแข็ง

•โดยอุตสาหกรรมไมซ์ ในอนาคตจะต้องเป็น P2P (Public to Public) เพื่อเชื่อมโยงและดึง
ผลประโยชน์จากประเทศอื่น เช่น จีน เวียดนาม เพื่อให้เป็นทั้งคู่แข่งและคู่ค้า ซึ่งประเทศไทยควรมี
การสร้างความเชื่อมโยงในทุกองค์ประกอบท้ัง Public, Private, Domestic และ Global 



ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ – ประตูสู่อาเซียน (ASEAN)
• ประเทศไทยมีที่ตัง้ทางยทุธศาสตร์ใจกลางทวีปเอเซยี ตรงบริเวณที่  

  เป็นตลาดทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมากที่สุด ณ ปัจจุบัน

• ประเทศไทยเป็นประตูสู่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่ลุ่มแม่น้ าโขง    

  ซึ่งเป็นตลาดเพิ่งเกิดใหม่และมีศักยภาพทางธุรกิจสูง

• ประเทศไทยสะดวกที่จะท าการค้ากับประเทศจีน อินเดีย และประเทศ  

  อื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีจ านวนประชากรรวมมากกว่า 583 ล้านคน
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Location_Thailand_ASEAN.svg


ที่ต้ังทางยุทธศาสตร์ - ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ส่งเสริมการเชื่อมโยง ความสามารถทางการแข่งขัน และ การเป็นสังคมแห่งความร่วมมือ

Source: Asian Development Bank: ADB



ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ – ศูนย์กลางการบิน
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เนื่องด้วยที่ตั้งที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของกรุงเทพฯ ท าให้กรุงเทพฯ เป็น
ศูนย์กลางการบินส าหรับ 80 สายการบิน ซึ่งมีเที่ยวบินมากกว่า 200 เที่ยวต่อ

วัน รวมทั้งได้มีการยกระดับระบบขนส่งของประเทศ เพื่อที่จะก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงไปยังทุกส่วนของโลก

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Location_Thailand_ASEAN.svg


แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2554



การดึงงาน

งบบริหาร 176.3984   ล้านบาท (ร้อยละ 23.64)
งบด าเนินงานตามภารกจิ 569.9070   ล้านบาท  (ร้อยละ 76.36)
การดึงงานเข้าประเทศ (WIN)  251.5290   ล้านบาท (ร้อยละ 33.70)
การประชาสัมพันธ์ (PROMOTE) 225.1200   ล้านบาท (ร้อยละ 30.16)
การพัฒนา (DEVELOP) 93.2580   ล้านบาท (ร้อยละ 12.50)

33.7

30.16

12.5

23.64

สสปน. ได้จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 746.3054 ล้านบาท 
เพื่อด าเนินงานตามภารกิจและกลยุทธ์ของ สสปน. 

WIN

PROMOTE

DEVELOP

บริหาร



การดึงงาน
การดึงงาน (WIN)
สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานในประเทศไทย
 Bid Preparation World Expo 2020 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 ด้านงานประชุมนานาชาติ
 ด้านงานแสดงสินค้านานาชาติ (Mega Show: World Stamp) 
 สนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย(Event Support Subsidy) งาน  Rotary International 2012
   งาน UFI Asia 2011, งาน Horticulture 2011 ฯลฯ
 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและสสปน. เพื่อส่งเสริมการจัด
   ประชุมและงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
 จัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของสสปน.



การประชาสัมพันธ์ (PROMOTE)
ประชาสัมพนัธ์โครงการเสนอตัวประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป  2020 ตามมติคณะรัฐมนตรีวนัที่ 24 
สิงหาคม 2553 ให้สสปน. ด าเนนิการประชาสัมพันธ์ความคบืหน้าในการเสนอตวัประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ 
เอ็กซ์โป  2020และผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับให้ประชาชนทราบ

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของสสปน.



การดึงงาน

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของสสปน.

การประชาสมัพันธ์ (PROMOTE)
 การรณรงค์โครงการ Believe in Thailand อย่างต่อเนื่อง 
 ส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ การเข้าร่วม Trade Show ใน
ต่างประเทศ EIBTM/AIME/IMEX/AIBTM
 จัดงาน Road Show/Sales Mission ในต่างประเทศ Europe 1 Asia 4
 โครงการ "Thailand the place to meet road show“
 จัดกิจกรรมดูงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของ
ประเทศ (Familiarization Trip/Inspection Trip)
 ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ผ่าน Campaign  "Thailand Maximize/Extra Value“
 Online Marketing/Online Activity และการปรับปรุง Website
 จัดท า Promotion ด้านการตลาด
      - Extra Night Extra Smile
      - จัดประกวด Thailand Creative MICE Event Award (TCEA)
 ประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร
 สนับสนุน/เป็นเจ้าภาพจัดงานไมซ์งาน IT&CMA/CTW, งาน Asia for 

Asia Meeting Industry Summit, Thailand Convention Day และ
Dinner Forum (Exhibition)



ไมซ์ไทยเข้มแข็ง : Creative MICE 
พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์

(ตุลาคม – ธันวาคม  2553) 

ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รุกทุกภูมิภาค

 ภาคเหนือตอนล่าง – พิษณุโลก
 ภาคอีสานตอนบน – ขอนแก่น
 ภาคอีสานตอนล่าง –อุบลราชธานี



การดึงงาน

 การพัฒนา (DEVELOP)
โครงการศึกษาวิจัยของพื้นที่จัดงาน World Expo 2020
  ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ให้ สสปน.   

         ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงลึก
(Detail Project Feasibility Study) 3 พื้นที่ (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรีและเชียงใหม่)  

         ให้ได้ผลสรุปใน 120 วัน

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของสสปน.



การดึงงาน

  พัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์
  ฝึกอบรม

- Management MICE Training + Workshop
- Tailor-made for MICE Industry
- MICE Education
- Exhibition Management Degree (EMD) 

- การเตรียมความพร้อมทั้งรุกและรับของการ
        รวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพสมาคมในการบริหาร
        จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- Service Innovation

พัฒนามาตรฐานไมซ์
▪ MICE Security Management Security 

Standard
▪ Green Meeting
▪ Exhibition Show Audit

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของสสปน.

การพัฒนา (DEVELOP)



การดึงงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
โครงการพัฒนา Intelligence Center
 พัฒนา  Intelligence Micro Site บนเวบไซต์สสปน.
 โครงการพัฒนาข้อมูล โดยจะด าเนินการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงาน
ส่งเสริมและ พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์ และวางแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐกับข้อมูลจากสมาคมการประชุมนานาชาติ (TICA) สมาคมแสดงสินค้าไทย
(TEA) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) บนเวบไซต์สสปน.

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2554 ของสสปน.
การพัฒนา (DEVELOP)



84

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ระหว่างประเทศ
▪ โครงการ MICE Clinic
▪ ส่งเสริมกิจกรรม THAI TEAM พัฒนาการ
บริหารและประสานความร่วมมือ อ านวย
ความสะดวกผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE 
LANE)
 โครงการ Bangkok Exhibition City of 

ASEAN



โครงการเสนอตัวประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ
จัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 ของประเทศไทย



การระดมความคิดเห็นการเสนอประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจัด

งานมหกรรมโลกเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 (World Expo 2020) 



กลยุทธ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

ประเทศไทยมขี้อได้เปรียบในเชิงกายภาพซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของกลุ่มประเทอาเซียน
และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เศรษฐกิจ และ สังคม เชื่อมโยงประชากรใน
กลุ่มประเทศอาเซียนกว่า 880 ล้านคนเข้าด้วยกัน และ กับทั่วโลก

ประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลก เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 

เพื่อกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 
ซึ่งจะเป็นการตอกย้ าความเข้มแข็งของภูมิภาคนี้  
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Location_Thailand_ASEAN.svg


เป้าหมายผู้มาร่วมงาน
ประเทศไทย
66 ล้านคน

กลุ่มอินโดจีน
300 ล้านคน

กลุ่มประเทศอาเซียน
อื่นๆ 

514 ล้านคน

880 ล้าน
คน

3.5%

30 ล้านคน
88
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    การแสดงความจ านงอย่างเป็นทางการในการเสนอตัว
เพื่อประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก

เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 (World Expo 2020) ของประเทศไทย
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553
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“Furthermore, the success of the Shanghai Expo has given us 
the inspiration and the aspiration for Thailand to tender our bid 
for hosting a World Expo in the near future, in the year 2020.”

“ยิ่งไปกว่าน้ัน ความส าเร็จของงานมหกรรมโลกที่เซี่ยงไฮ้ยังได้
มอบแรงบันดาลใจ ตลอดจนแรงผลักดันให้กับประเทศไทย ใน
การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม
โลก เวิลด์ เอ็กซ์โป ในอนาคตอันใกล้ ในปี ค.ศ. 2020”
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MICE Declaration
เจตนารมณ์ร่วมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย


