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Message from the president
Dear readers,
Over the past few months, we may have heard questions about how
Thailand will fare after the general election and doubts as to the
state of the economy and business environment. I am confident,
however, that the coming political chapter will see creative politics
and will be beneficial to our country. Elections are part of the
democratic process and, of course, Thailand is a democratic
country.
TCEB remains confident that Thailand’s MICE industry is growing.
This is partly due to TCEB’s aggressive marketing strategy that
aims to stimulate both the domestic and inbound MICE markets,
and especially the success of the “Believe in Thailand: Thailand
provides inspiration for your business success” campaign, which
was initiated last year.
Publish Asia 2011 was one of major events that served to convey a
signal of confidence in Thailand’s potential and readiness, which
made the World Association of Newspapers and News Publishers
(WAN-IFRA) choose Thailand as the venue. Publish Asia 2011,
which was held in Bangkok from April 27-29, is the most important
annual meeting of the Asia-Pacific media industry and saw the
participation of more than 400 executives, editors, and reporters.

สารจากผู้อ�ำนวยการ
สวัสดีผู้อ่านวารสาร สสปน. ทุกท่านครับ
ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เราอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับค�ำถามถึงจุดเปลี่ยนของประเทศไทยหลังการเลือก
ตั้งว่าจะเป็นอย่างไร และข้อสงสัยถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม
ผมยังเชื่อมั่นครับว่า การเลือกตั้งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย และแน่นอนว่า ประเทศไทย
จะต้องมีการเมืองที่สร้างสรรค์ และยังประโยชน์แก่ประเทศของเราครับ
สสปน. เชื่อมั่นครับว่า อุตสาหกรรมไมซ์ไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ด�ำเนินกลยุทธ์การตลาดอย่างเข้มข้นเพื่อกระตุ้นตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความส�ำเร็จ
จากการด�ำเนินโครงการ Believe in Thailand มั่นใจ เมืองไทยพร้อม ภายใต้แนวคิด “เมืองไทยสร้างแรง
บันดาลใจเพื่อความส�ำเร็จทางธุรกิจ” ที่ สสปน. ได้ริเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
Publish Asia 2011 ถือเป็นหนึ่งในงานส�ำคัญๆ ที่ตอกย�้ำถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติ ในศักยภาพและ
ความพร้อมของประเทศไทย ที่ท�ำให้สมาคมหนังสือพิมพ์และองค์กรสื่อระหว่างประเทศ หรือ WAN-IFRA เลือก
ประเทศไทยเป็นสถานที่การจัดงานระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุม
ประจ�ำปีครั้งส�ำคัญเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรสื่อต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เข้าร่วมงานกว่า 400 คน
สสปน. ยังปรับแผนกลยุทธ์การตลาดใหม่ LUXURY MICE ภายใต้โครงการ Believe in Thailand ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าไมซ์ระดับไฮเอนด์ที่มุ่งเน้นการประชุมที่มีขนาดเล็กลง แต่สรรหาความหรูหรา
และความพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากขึ้น โดยเปิดตัวครั้งแรกในตลาดยุโรปกับงานโรดโชว์ที่ กรุงบรัสเซลส์
ประเทศเบลเยียม กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รวมทั้งที่งานเทรดโชว์ IMEX ที่เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศ
เยอรมัน โดยปีนี้ สสปน. ตั้งเป้าตลาดยุโรปเติบโตร้อยละ 26
ในขณะเดียวกัน สสปน. สานต่อโครงการ Better the Best ปีที่ 2 โดยเร่งประสานความร่วมมือกับ 4
กระทรวงเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการจัดงานแสดงสินค้าใน 5 อุตสาหกรรมหลักซึ่งได้
บรรจุเข้าเป็นวาระแห่งชาติ โดยปีนี้มีทั้งสิ้น 5 งานที่ได้รับเลือกเป็นงานระดับแชมเปี้ยน ได้แก่ งานวิฟ เอเชีย
(VIV Asia) งานบิ๊กแอนด์บี ไอเอช (BIG & BIH) งานรีนิวอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ เอเชีย (Renewable Energy Asia)
งานโปรแพค เอเชีย (Propak Asia) และงานเมลทัลเล็กซ์ (METALEX)
นอกจากนนี้ สสปน. ยังได้เปิดตัวโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000) เป็นแห่งแรก
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ไทย และโอกาสในการดึงการประชุมขนาดใหญ่เข้ามาจัดในประเทศมากขึ้น เนื่องจากความปลอดภัยในด้าน
อาหาร ก�ำลังกลายเป็นปัจจัยส�ำคัญอันใหม่ที่ผู้จัดการประชุมหรือการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่จากทั่วโลก ก�ำลังน�ำ
มาเป็นตัวพิจารณาเลือกสถานที่จัดงาน โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรปและอเมริกา
ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมเวิลด์เอ็กโป 2020 นั้น สสปน.ได้
รับเชิญจากส�ำนักงานมหกรรมโลก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 149 (General
Assembly) เพื่อน�ำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิล์ดเอ็กซ์โป 2020
ต่อประเทศสมาชิก 157 ประเทศทั่วโลกคู่กับกับประเทศคู่แข่ง ตุรกี เวทีนี้จึงเป็นเวทีเพื่อการสร้างความประทับ
ใจต่อประเทศสมาชิก ซึ่งเราก็ ได้รับก�ำลังใจและเสียงตอบรับที่ดีมาก โดยครั้งต่อไปประเทศไทยจะมีการน�ำเสนอ
ประเทศอีกครั้งในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 150 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะน�ำรายละเอียดมาฝากท่าน
ผู้อ่านอีกครั้งครับ
นายอรรคพล สรสุชาติ
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

TCEB has also revised its 2011 marketing plan with the launch of the
Luxury MICE initiative under the Believe in Thailand campaign. The
Luxury MICE strategy has been designed to respond to changing
global trends in high-end travelers’ behavior, which requires smaller
meetings but in more luxurious and unique formats. The Bureau
launched the Luxury MICE campaign on the European market by
organizing road shows in Brussels, Belgium, and London in the UK,
as well as IMEX 2011 in Frankfurt, Germany. As a result, the Bureau
expects that the European MICE market will grow by 26 per cent
this year.
Meanwhile, TCEB is continuing with the second year of its “Better
the Best” campaign, collaborating with four economic ministries to
stimulate the exhibition industry and boost the economy through
five key international trade shows, all of them on the national
agenda. This year, the five selected regional champion shows are
VIV Asia, BIG & BIH, Renewable Energy Asia, Propak Asia, and
METALEX. Furthermore, TCEB has initiated food safety standard
ISO 22000, the first country in ASEAN to do so. It is one of TCEB’s
core missions to enhance the competitiveness of Thailand’s MICE
industry, thus expanding the opportunities for the country to host
more large-scale events. The food safety standard is becoming
a new factor for organizers worldwide in choosing event venues,
especially those in Europe and America.
With regards to the progress made in the bid to host the World Expo
2020, Thailand was invited by the International Exhibitions Bureau
(BIE) in Paris, France, to attend the 149th General Assembly to
give a short presentation on Ayutthaya’s bid. The Bureau made a
presentation on Thailand’s readiness to host the World Expo 2020
to the 157 BIE member countries, along with Turkey, who have
also submitted a bid to host the World Expo 2020. This was an
important stage to give the member countries the first impression
of the two competing bids. Thailand’s presentation received a
positive response. Thailand will have another opportunity to give
a more in-depth presentation on our bid at the 150th General
Assembly in November.

Akapol Sorasuchart
President
Thailand Convention and Exhibition Bureau
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สสปน. ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินกลยุทธ์ Believe in Thailand สนับสนุนการประชุมนานาชาติ
“Publish Asia 2011” ซึ่งจัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์และองค์กรสื่อระหว่างประเทศ หรือ WAN-IFRA
ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสื่อต่างๆ
ตลอดจนสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการประชุมครั้งส�ำคัญ
ที่จะตอกย�้ำความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลก และเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับ
การประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมเวิล์ดเอ็กโป 2020

“

Publish Asia 2011” เป็นการประชุมครั้งส�ำคัญเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
และหนังสือพิมพ์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปี ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ บรรณาธิการอ�ำนวยการ บรรณาธิการ ผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมีวิทยากรจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ
เอเชียใต้ ยุโรป และอเมริกา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ภายใต้หัวข้อ
“Driving future-proof media growth”
นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. กล่าวว่า การสนับสนุนการจัด
ประชุมนานาชาติ “Publish Asia 2011” เป็นหนึ่งในเป้าหมายการ
ด�ำเนินการที่ส�ำคัญภายใต้โครงการ “Believe in Thailand” ซึ่ง สสปน. ได้ริเริ่มด�ำเนิน
การมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมประจ�ำปีครั้งส�ำคัญมาก
เพราะมีผู้บริหารองค์กรสื่อต่างๆ และผู้สื่อข่าวในเอเชีย-แปซิฟิค มาพบปะแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและหารือถึงแนวโน้มด้านสื่อมวลชน ดังนั้น สสปน. จึงถือเป็นโอกาสดีในการ
ด�ำเนินโครงการ “Believe in Thailand” เพื่อตอกย�้ำความเชื่อมั่น และศักยภาพของ
ประเทศไทยในอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่สายตาสื่อมวลชนระดับนานาชาติ
“การที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดประชุม Publish Asia 2011

ณ โรงแรม แชงกรีล่า กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จจากการด�ำเนินกลยุทธ์
ภายใต้โครงการ Believe in Thailand ซึ่งมุ่งเน้นความส�ำคัญของประเทศไทยที่เป็น
จุดหมายปลายทางส�ำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความพร้อมของ
ประเทศไทยส�ำหรับธุรกิจไมซ์ ทั้งความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ และสถานที่
จัดการประชุมซึง่ ได้มาตรฐานระดับโลก 2) ความหลากหลายของสถานทีจ่ ดั การประชุม
ที่ตั้งอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ซึ่งพร้อมสรรพด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น กรุงเทพฯ
เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ชะอ�ำ รวมถึงอีก 4 สถานทีส่ ำ� คัญได้แก่ เขาใหญ่,หาดใหญ่, สมุย,
กาญจนบุรี และประการสุดท้ายคือ 3) โอกาสทางธุรกิจมากมาย ที่จะเป็นการต่อยอด
น�ำไปสู่การค้าและการลงทุน รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
นายอรรคพล กล่าวต่อว่า การสนับสนุนของ สสปน. ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ
ได้แก่ กิจกรรมกอล์ฟของผู้บริหารระดับซีอีโอ, งานมอบรางวัลและกาล่า ดินเนอร์ โดย
สถานที่การจัดงานเป็นโรงแรมแชงกรีล่า ซึ่งเชื่อว่า งานในครั้งนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยผ่านสื่อมวลชนนานาชาติ รวมถึงการยืนยันความพร้อมของ
ประเทศไทยในการจัดงานใหญ่ระดับโลก ได้แก่ การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน
เวิล์ดเอ็กโป 2020 ในปลายปีนี้
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ สมาชิกบริหาร และประธานคณะกรรมการ สมาคม
หนังสือพิมพ์และองค์กรสือ่ สิง่ พิมพ์ระหว่างประเทศ ประจ�ำภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ หรือ

cover story

TCEB successfully underlined its Believe in Thailand campaign
in its support for Publish Asia 2011, which was organized by
the World Association of Newspapers and News Publishers
(WAN-IFRA) in Bangkok from April 27-29, 2011.
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ore than 400 of the top management from
various media and reporters from all over Asia
participated in the conference, a major event
that will send a signal of confidence in Thailand’s
stability to the world. This will also be a crucial
factor in Thailand’s bid to host the World Expo
2020.
Publish Asia 2011 is the Asia-Pacific media
industry’s most significant event and is held
annually. Chief Executive Officers, Chief
Operating Officers, Editors-in-Chief,editors and executives gathered for the
conference, with this year’s guest speakers coming from Southeast Asia, North Asia,
South Asia, Europe and United States. It was the 11th edition of the conference and
was held under the theme “Driving future-proof media growth”.
Akapol Sorasuchart, the President of the Thailand Convention & Exhibition
Bureau (TCEB), said that supporting Publish Asia 2011 was one of the targets
under the Believe in Thailand campaign when it was launched last year. This is
a major conference where management and journalists from Asia-Pacific gather
to exchange information and discuss media industry trends. The Bureau therefore
seized this great opportunity to emphasize international confidence in Thailand and
Thailand’s potential in the MICE industry.

“Thailand being chosen to host the Publish Asia 2011 at the Shangri-la Hotel Bangkok
is a reflection of the success of Believe in Thailand. This campaign aims to show
the world that Thailand is a destination of choice for the MICE industry because:
1) Thailand has the readiness for MICE business in terms of both professional
services and world-class infrastructure; 2) The country can offer a variety of meeting
destinations, both in big cities such as Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya and
Cha-Am, and in four other locations, Khao Yai, Hat Yai, Samui and Kanchanaburi;
and 3) There are countless business opportunities from Thailand’s own market and
from the growing ASEAN market that can lead to trading, investment and revenue
generation for industries,” said Akapol.
Akapol added that TCEB’s support for Publish Asia 2011 included Asian Media
Golf and the Asia Media Awards Gala Dinner, which took place at Shangri La Hotel.
The Bureau believes that this event will help promote Thailand’s MICE industry via
the international media as well as assure Thailand’s readiness to host world-class
events like the World Expo 2020, which is currently at the bid submission stage.
Pichai Chuensuksawadi, Chairman of WAN-IFRA Asia Pacific Committee, said that
the Publish Asia was first held as Newspaper Asia in Singapore in 2001. The name
was changed to Publish Asia for the second edition in 2002, which took place
in Bangkok. Bangkok was chosen to host the annual event again in 2005. Other
ASEAN countries including Singapore, Malaysia and the Philippines have also
hosted this conference.
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WAN-IFRA Asia Pacific กล่าวว่า การประชุมนี้จัดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศสิงคโปร์
ในชือ่ การประชุม Newspaper Asia ในปี พ.ศ. 2544 และได้เปลีย่ นชือ่ เป็น Publish Asia
ในการจัดงานครั้งที่ 2 ซึ่งจัดที่กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกเป็น
เจ้าภาพอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2548 โดยทีผ่ า่ นมา ประเทศในทวีปเอเชียทีเ่ คยจัดงานนี้ ได้แก่
สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเดิมคณะกรรมการได้เลือกประเทศไทยให้เป็น
เจ้าภาพจัดงานนี้ตั้งแต่ปี 2552 ในงานประชุม Publish Asia 2009 แต่ด้วยเหตุการณ์
ความไม่สงบในตอนนัน้ ส่งผลให้ตอ้ งเลือ่ นแผนการจัดการประชุมในประเทศไทยออกไป
โดยงานประชุม Publish Asia 2009 จัดขึ้น ณ เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย และล่าสุด
Publish Asia 2010 จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้ การเจรจา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี ท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่มั่นคงของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมเมื่อปีที่แล้ว จึงท�ำให้
ประเทศมาเลเซียตัดสินใจที่จะพยายามเสนอตัวจัดการประชุม “Publish Asia 2011”
อีกครั้ง ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ส�ำคัญของอินโดนีเชียต่างก็ต้องการเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมนี้เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จและได้รับความเชื่อมั่นให้จัด
งาน “Publish Asia 2011” จากความพยายามกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท การบินไทย จ�ำกัด มหาชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสปน. ซึ่งเป็นแรงผลักดันส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศไทยมีโอกาส
ได้จัดงานนี้
“การประชุมนานาชาติ “Public Asia 2011” ประกอบด้วยการประชุมสุดยอด
ด้านการข่าว (Newsroom Summit) เพื่อร่วมกันค้นหาแนวคิดก้าวหน้าด้านการ
สื่อสาร, การพัฒนาด้านการผลิตและเทคโนโลยีในการประชุมสุดยอดด้านการพิมพ์
(Printing Summit) พร้อมกันนีย้ งั ได้เพิม่ หัวข้อใหม่ คือ การประชุมสุดยอดด้านโฆษณา
(Advertising Summit) โดยมีประเด็นส�ำคัญ คือ โอกาสในการผสานการใช้สอื่ ต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการมอบรางวัล Asia Media Awards 2011 ในงานเลี้ยง

รับประทานอาหารเย็น Asia Media Awards Gala Dinner อีกด้วย” นายพิชาย กล่าว
รางวัล WAN-IFRA Asia Media จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนมาตรฐานด้านต่างๆ ของ
สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในกลุ่มหนังสือพิมพ์และนิตยสาร โดยครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบ,
ด้านข้อมูลกราฟฟิค, ด้านการพิมพ์, ด้านบทบรรณาธิการและด้านภาพถ่าย
มร. กิลเลส เดมโตส ผู้อ�ำนวยการด้านสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดงาน ผู้แทนสมาคม
นักหนังสือพิมพ์ และผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ระดับโลกประจ�ำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก กล่าวว่า
การตัดสินใจจัดงานที่ กรุงเทพฯ เนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยมี
ความโดดเด่น และมีสื่อสิ่งพิมพ์อยู่มากมายที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ในขณะเดียวกัน
กรุงเทพยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ดึงดูดส�ำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและ
การด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงความมีมิตรไมตรีจิตของคนไทย นอกจากนี้ ยังมีความพร้อม
ในด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ความคุ้มค่าของราคา ผนวกกับความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยวและความบันเทิงในด้านต่าง ๆ ท�ำให้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานประชุม
เป็นจ�ำนวนที่น่าพอใจมาก
มร. กิลเลส กล่าวทิ้งท้ายว่า การประชุมนานาชาติประจ�ำปี “Public Asia 2011”
เป็นการแลกเปลีย่ นมุมมองครัง้ ส�ำคัญจากบุคคลในแวดวงสือ่ สารมวลชน ซึง่ นอกจาก
องค์กรสิ่งพิมพ์ และสื่อมวลชนของประเทศไทยจะได้เรียนรู้แง่มุมต่างๆ ด้านสื่อสาร
มวลชนในระดับนานาชาติ ยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายระหว่างองค์กร
สื่อ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาต่างชาติ และยังเป็นการยืนยัน
ความพร้อมและความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเป้าหมายในการจัดงาน
ประชุมนานาชาติของภูมิภาคเอเซียอีกด้วย
สมาคมหนังสือพิมพ์และองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างประเทศ มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศเยอรมนี โดยท�ำหน้าที่
เป็นตัวแทนสื่อสิ่งพิมพ์กว่า 18,000 แห่ง, สื่อออนไลน์มากกว่า 15,000 เว็บไซต์, และ
องค์กรสื่อสิ่งพิมพ์กว่า 3,000 บริษัทใน 12 ประเทศ ส�ำหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
สมาคมฯ มีส�ำนักงานสาขาในประเทศสิงคโปร์ โดยให้บริการด้านการฝึกอบรม,
การจัดกิจกรรม, ให้ค�ำปรึกษา และจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ให้กับสมาชิกที่อยู่ใน
ภูมิภาค
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Thailand was supposed to host Publish Asia 2009 but the event was moved to
Chennai, India due to the political turmoil in the country at that time. Publish Asia
2010 was held in Kuala Lumpur, Malaysia.
In the midst of Thailand’s political unrest in May last year, Malaysia again proposed
to host the Publish Asia 2011, while key members of the Indonesian media were also
keen to host the event. However, Thailand was successful in regaining the confidence
of the conference organizers after two years of efforts to host Publish Asia 2011. The
event was supported by all parties including Thai Airways International, Tourism
Authority of Thailand, and in particular TCEB, which provided impetus for this success.
“Publish Asia 2011 featured three concurrent conferences: Newsroom summit to
find the latest progress in the world of communication; Printing Summit to develop
printing production and technology; and a new topic, Advertising Summit, which
aimed to cover the latest trends that are currently transforming the relationship
between media companies, advertisers and agencies.
“In addition, the Asia Media Awards 2011 presentation ceremony was held as part
of the Asia Media Awards Gala Dinner,” said Pichai.
The awards were established to promote the highest publishing standards in the
fields of newspaper and magazine design, infographics, printing, editorial content
and photojournalism.

Gilles Demptos, Director of Publications and Events of WAN-IFRA Asia Pacific,
revealed that the association decided to choose Thailand as the host venue
because Thailand is outstanding in the printing industry with many published
titles and intense competition. Meanwhile, Bangkok is a preferred destination for
leisure and business activities and the hospitality of the Thai people is well known.
Moreover, Bangkok offers perfect facilities with value for money and a vast variety
of tourist attractions and entertainment. For all these reasons, Publish Asia 2011
received a satisfactory number of delegates.
Demptos added that Publish Asia 2011 served as a platform for the crucial exchange
of perspectives between prominent practitioners in the media and press fields. In
addition to publishing companies and media in Thailand being able learn more
about the global perspectives of journalism and worldwide practices and trends,
the conference also provided a great opportunity to expand media networks, as well
as to promote Thailand. In addition, the event bolstered international confidence in
Thailand’s readiness as a preferred destination for international events in Asia.
WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers) is based in
Paris, France, and Darmstadt, Germany. It represents more than 18,000 publications,
15,000 online sites and over 3,000 companies in more than 120 countries. The
WAN-IFRA Asia Pacific office, based in Singapore, helps to bring services such as
training, events, consulting and publications closer to members in the region.

World Expo 2020

สสปน. ชูไทยประชันตุรกี
ประกาศชิงเจ้าภาพเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020

ครั้งแรกในการประชุม

สมัชชาใหญ่บีไออีต่อ
157 ประเทศสมาชิก
ทั่วโลก

ส ส ป น . ป ร ะ ก า ศ ค ว า ม พ ร ้ อ ม ไ ท ย ชิ ง
เ จ ้ า ภ า พ ก า ร จั ด ง า น เ วิ ล ด ์ เ อ็ ก ซ ์ โ ป
2020 ในการประชุ ม สมั ช ชาใหญ่ ค รั้ ง ที่ 149
(General Assembly) ของส�ำนักงานมหกรรมโลก
ณ กรุงปารีส ฝรัง่ เศส เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน ที่
ผ่านมา ร่วมกับคู่แข่งประเทศตุรกี โดยมีประเทศ
สมาชิกเข้าร่วมงาน 157 ประเทศทัว่ โลก

น

ายอรรคพล สรสุชาติ ผูอ้ �ำนวยการ สสปน. ให้รายละเอียดว่า สสปน.
ในฐานะหน่วยงานรัฐตัวแทนประเทศในการด�ำเนินโครงการเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ได้รบั เชิญจากส�ำนักงาน
มหกรรมโลก กรุงปารีส ฝรัง่ เศส ในฐานะหน่วยงานผูด้ แู ลการจัดงาน
เวิลด์ เอ็กซ์โป เพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 149 (General
Assembly) ของส�ำนักงานมหกรรมโลก ซึง่ เป็นการประชุมประจ�ำปีของประเทศสมาชิก
ที่จัดขึ้นปีละสองครั้ง โดยการเข้าร่วมงานของประเทศไทยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
น�ำเสนอความพร้อมของประเทศในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป
2020 ต่อประเทศสมาชิก 157 ประเทศทั่วโลก คู่กันกับประเทศคู่แข่ง คือ ตุรกี เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส และเท่าเทียมกัน เวทีนจี้ งึ เป็นเวทีเพือ่ การสร้างความประทับใจแรกต่อ
เหล่าประเทศสมาชิก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคณะกรรมการตัดสิน ที่เสียงโหวตทุกเสียงจาก
แต่ละประเทศ ล้วนมีค่าในการลงคะแนนให้กับประเทศเจ้าภาพจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป
ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 149 (General Assembly) ของ
ส�ำนักงานมหกรรมโลก มีคณะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุม น�ำโดย คณะผู้
แทนจากสสปน. สถานเอกอัครราชทูตไทย และส�ำนักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ
ณ กรุงปารีส เข้าร่วมงาน ในขณะที่ประเทศคู่แข่ง ได้แก่ ประเทศตุรกี น�ำโดยคณะผู้
ว่าการรัฐ และนายกเทศมนตรี
นายอรรคพล สรสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมหลังจากเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้น�ำเสนอ
ความพร้อมของประเทศไทยว่า “การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สสปน. ได้เสนอความพร้อม
ของประเทศใน 5 ประเด็นหลักครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ “ความเป็นไทย” อันเป็นดิน
แดนแห่งรอยยิ้ม และมิตรไมตรีจิตที่เลื่องลือ ดินแดนแห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นดินแดนที่ทุกคนใฝ่ฝันมา
เยือน นอกจากนี้ ยังมีการน�ำเสนอ “ความพร้อมของประเทศในการจัดงาน” ทั้งด้าน
การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การคมนาคม แหล่งจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนภูมศิ าสตร์ในการ

เป็นศูนย์กลางเอเชีย และประตูสู่อาเซียนที่พร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปีค.ศ. 2015 ทั้งนี้ ประการส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศไทยเสนอความพร้อมได้โดดเด่น
กว่าประเทศคู่แข่ง คือการน�ำเสนอ “ประวัติศาสตร์ไทยกับการร่วมงานเวิลด์ เอ็กซ์โป”
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1867 กระทัง่ ก้าวสูป่ ี ค.ศ. 1900 ในการจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป ณ กรุงปารีส
ฝรั่งเศส กับการสร้างไทยแลนด์ พาวิลเลี่ยน หรือศาลาไทย ใต้หอไอเฟล ที่มีความงาม
วิจติ รอันเป็นเอกลักษณ์อย่างไทย และโดยเฉพาะการเป็นหนึง่ ในสามประเทศแรกของ
เอเซียที่เข้าร่วมงานเวิลด์ เอ็กซ์โป ซึ่งมีประเทศจีน ญี่ปุ่น และไทย ที่สะท้อนให้เห็นว่า
ทัง้ สองประเทศล้วนแล้วแต่ได้รบั โอกาสให้จดั งานเวิลด์ เอ็กซ์โปมาแล้วทัง้ สิน้ ประกอบ
กับล่าสุดในการเข้าร่วมงานเวิลด์ เอ็กซ์โป ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ศาลาไทยได้รับ
ความนิยมสูงสุด โดยในงานเดียวกันนั้น ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่แสดงเจตนา
รมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 โดยผู้นำ� รัฐบาลไทย
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
นอกจากนี้ ได้น�ำเสนอให้เห็นถึง “ความพร้อมของจังหวัดอยุธยาในการจัดงาน”
ได้แก่ ความเป็นเมืองหลวงเก่า ความเป็นเมืองท่า เมืองการค้า ความสะดวกของเครือ
ข่ายการคมนาคมทุกเส้นทาง ทั้งทางด่วน เส้นทางรถไฟ ขนส่งมวลชน และสนามบิน
นานาชาติถึง 2 แห่ง ที่พร้อมรองรับการคาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานที่จะเข้าสู่ประเทศไทย
กว่า 30 ล้านคนภายใน 6 เดือน และท้ายที่สุดการเชื่อมโยงเข้าสู่ “การน�ำเสนอแนวคิด
การจัดงาน “นิยามใหม่ของโลกาภิวัตน์ - วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล (“Redefine
Globalisation - Balance Life, Sustainable Living)” และเชิญชวนสมาชิกทั้ง 157
ประเทศทั่วโลกจับมือร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ณ อยุธยา
ประเทศไทย เป็นการทิ้งท้าย
นายอรรคพล กล่าวสรุปว่า “ประเทศไทยนับว่าประสบความส�ำเร็จอย่างสูง ได้รับ
ก�ำลังใจและเสียงตอบรับทีด่ มี ากหลังจากน�ำเสนอความพร้อมของประเทศครัง้ แรก ใน
การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 149 (General Assembly) ของส�ำนักงานมหกรรมโลก
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเวทีการประชุมระดับโลกของการประชุมสมัชชา

ใหญ่ของส�ำนักงานมหกรรมโลก และในครั้งต่อไปนั้น ประเทศไทยจะมีโอกาสน�ำเสนอประเทศอีกครั้งในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้ง
ที่ 150 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึง่ ในระหว่างนีจ้ ะมีการประสานความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการส่วนต่าง ๆ กับส�ำนักงานมหกรรมโลก
อย่างใกล้ชดิ และท�ำงานร่วมกับกระทรวงต่างประเทศในการรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิก 157 ประเทศทัว่ โลก ตลอด
จนเดินหน้าโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศในโครงการจัดประกวดตราสัญลักษณ์และมาสคอต การเตรียมจัด
ท�ำโรดโชว์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และความพร้อมเปิดตัวโครงการเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020
อย่างเต็มรูปแบบต่อประชาชนในงานบีโอไอแฟร์ ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นต้น”
การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ของประเทศที่มีความสนใจ จะสิ้นสุดในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ หลังจาก
6 เดือนที่ตุรกีเป็นประเทศแรกยื่นจดหมายเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งในท้ายที่สุด
ประเทศสมาชิกทั้งหมดจะท�ำการโหวตและประกาศผลประเทศที่เป็นเจ้าภาพในปีพ.ศ. 2556

Thailand and Turkey submit their
bids to host the World Expo 2020

Making a first impression
at the BIE General
Assembly
The Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) announced Thailand’s readiness to
host the World Expo 2020 at the 149th General Assembly of the Bureau of International
Expositions (BIE) along with its competitor, the Republic of Turkey. The two countries are
currently the only two official candidates for the World Expo in 2020. The General Assembly
was held in Paris, France, on June 14, 2011 with the required quorum of the 157 member
countries present.

A

kapol Sorasuchart, TCEB’s President, said that TCEB, in its position as
the Secretariat of Thailand’s bidding committee and as the state agency
mandated with the preparation for the bidding for the World Expo 2020,
was invited by the BIE to attend the BIE’s 149th General Assembly on
behalf of Thailand. This meeting of the member countries of the BIE is held twice a
year. Thailand participated in this event to present the country’s readiness to host
the World Expo 2020 to the 157 BIE member countries. The BIE allowed candidates,
Thailand and Turkey, to both give presentations to allow for transparency and equality.
This was an important stage to give the member countries the first impression of the
two competing bids.These member countries and their representatives will bethose
whose votes will eventually select the host of the World Expo.
The Thai delegates to the BIE 149th General Assembly were led by representatives
of TCEB, the Royal Thai Embassy and the Office of Commercial Affairs in Paris. The
governor and mayor of Izmir headed up Turkey’s delegation.
Akapol added that the Bureau presented the country’s readiness in many major
aspects: Thailand as the land of smiles and renowned hospitality; history and
tradition; and arts & culture. All of these make Thailand a desirable destination for
people from all over the world. In addition, the Bureau also presented the country’s
readiness in terms of Thailand’s position as a regional business center, transportation
hub and shopping paradise. Moreover, Thailand is the geographical center of Asia
and the gateway to ASEAN, especially as its preparing for the establishment of the
ASEAN Economic Community (AEC), which will happen in 2015.
One of the factors that made Thailand’s presentation more outstanding than its
competitors was Thai history, especially in terms of Thailand’s participation in
the World Expo since 1867, including the Expo in Paris, France in 1900, when
the Thailand Pavilion held pride of place under the Eiffel Tower and showcased
Thailand’s exquisite uniqueness. Also, Thailand was one of the first three Asian
countries to have participated in the World Expo, the other two being China and
Japan. Notably, both have won bids and have hosted the World Expo previously. In
the last World Expo 2010 Shanghai, China, the Thailand Pavilion ranked among most
popular pavilions. In addition, Thailand was the first country to officially announce
its intention to bid for the Expo 2020, a project that was officially endorsed by the

government with Prime Minister Abhisit Vejjajiva announcing the government’s
support at Thailand’s National Day at the Shanghai Expo last year.
Furthermore, the Bureau presented the readiness of Ayutthaya Province to be the
host of the event. Ayuttaya was the capital of Thailand for over 400 years and a
commercial port city of the time. The province now offers convenient transportation
networks via various modes including highways, expressway, railway, a mass
transit system and two international airports. The Bureau provided assurances that
the city has a capacity to serve more than 30 million visitors that are expected
to visit the expo over the six-month period. Finally, the presentation gave a short
explanation of Thailand’s theme: “Redefine Globalisation - Balance Life, Sustainable
Living”, and invited the 157 member countries to support Ayutthaya, Thailand as the
host for the World Expo 2020.
Akapol concluded that Thailand’s presentation met with great success and
received a positive response at the 149th General Assembly. Thailand has another
opportunity to present Thailand’s bid at the BIE’s 150th General Assembly, which
will take place in November this year.
Meanwhile, the Bureau will continue to closely coordinate with the BIE to continue
to move forwards, as well as work with the Ministry of Foreign Affairs to run a series
of campaigns to try to win support from the 157 member countries. In addition,
TCEB ispushing forwards with its domestic campaign to build national participation
through the Expo 2020 Ayutthaya Thailand logo and mascot contests and road
shows in various provinces around the country. Moreover, the Bureau plans to
unveil the bidding proposal for World Expo 2020 to the public at the BoI Fair 2011,
which will be held in November this year.
The closing date for the bid submission from other interested countries for the World
Expo 2020 is November 2, 2011; six months after Turkey, the first country to submit
an official letter of candidature, submitted their bid to the BIE on May 2, 2011. The
host of the World Expo 2020 will be voted on by the 157 member countries in 2013.
For more updated information of the World Expo 2020 project, visit www.
thailandexpo2020.com.
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Luxury market

สสปน. ออกกลยุทธ์ Luxury MICE เจาะลูกค้ายุโรประดับบน

ชู 5 เมืองไมซ์รองรับการเติบโตตลาดหรู

สสปน. ปรับแผนการตลาดไมซ์ยุโรป ปี 2554 ออกกลุยทธ์ “Luxury MICE” ตอบสนอง
แนวโน้มกลุ่มลูกค้ายุโรปที่ต้องการความหรูหรา และความพิเศษเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น
โดยประเดิ ม โรดโชว์ ที่ เ บลเยี่ ย ม และอั ง กฤษ พร้ อ มยกทั พ ผู ้ ป ระกอบการไมซ์ ไ ทยร่ ว มงาน
IMEX 2011 ทีเ่ ยอรมัน มัน่ ใจสิน้ ปีตลาดภูมภิ าคยุโรปเติบโตร้อยละ 26
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น

ายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ สสปน. เปิดเผยว่า ตลาดยุโรป
เป็นตลาดที่มีความส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย และมี
อัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 13 ของตลาด
ไมซ์ทั้งหมด โดยปีที่ผ่านมา สสปน. ได้กระตุ้นตลาดไมซ์ยุโรปด้วย
แคมเปญ Believe in Thailand มัน่ ใจเมืองไทยพร้อม เพือ่ สร้างความ
เชื่อมั่น พร้อมจัดกิจกรรมทางการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 นี้ สสปน. ปรับแผนการตลาดขยายฐานลูกค้าไมซ์ไปสูต่ ลาดระดับบน โดย
สร้างสรรค์กลยุทธ์ Luxury MICE เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในปัจจุบันของกลุ่มลูกค้ายุโรป ที่เน้นกลุ่มประชุมที่มีขนาด
เล็กลง แต่สรรหาความหรูหรา มีระดับ และมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งนี้ สสปน. ได้คัดสรร 5 เมืองที่มีเสน่ห์และเป็น
สุดยอดแห่งปลายทางในฝันของนักเดินทางทัว่ โลก เสริมศักยภาพ “มหานครแห่งไมซ์”
อันได้แก่ กรุงเทพฯ หัวหิน เชียงใหม่ ภูเก็ต และสมุย

นอกจากนี้ สสปน.ได้เติมเสน่ห์สีสันภายใต้แนวคิด “Chic & Charm” เพื่อรองรับ
กลุ่มลูกค้าระดับบนโดยเฉพาะ โดยแต่ละพื้นที่มีศักยภาพสูง และมีความพร้อม
ทั้งด้านสถานที่พักระดับไฮเอนด์อันหลากหลาย สถานที่จัดประชุมมาตรฐานโลก
สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังสามารถน�ำเสนอการจัดกิจกรรมที่
มีความพิเศษเหมาะกับลูกค้าไมซ์ระดับสูง
นายอรรคพล กล่าวว่า การเดินทางเยือนยุโรปของ สสปน. ครั้งนี้ นับเป็นการ
บูรณาการกิจกรรมการตลาดอย่างครบถ้วน เริ่มจากการเข้าพบเลขาธิการมหกรรม
โลก (BIE) เพื่อยื่นหนังสือของนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความจ�ำนงยื่นประมูลสิทธิการ
เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ดเอ็กซ์โป 2020 ในวันที่ 16 พฤษภาคม ณ
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ต่อด้วยการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสานต่อ
โครงการ Believe in Thailand มั่นใจเมืองไทยพร้อม โดยใช้แนวคิด “เมืองไทย….
สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อความส�ำเร็จของธุรกิจ” และเน้นการท�ำการตลาดกับลูกค้า
ไมซ์กลุ่ม Luxury ด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ในตลาดยุโรป ณ กรุงบรัสเซล ประเทศ

TCEB launches Luxury MICE initiative to
capture the high-end European markets

Five fascinating
destinations presented to
serve the growing number
of luxury travelers
TCEB has adjusted its European marketing strategy in 2011 by launching the Luxury MICE
campaign in response to European niche market trends that require more luxurious as well
as unique events. Confident that the European MICE market this year will grow by 26 per
cent compared with last year, the Bureau started its campaign with Luxury MICE road shows
in Belgium and London, and also led Thai MICE operators to participate in IMEX 2011 in
Germany.

A

kapol Sorasuchart, TCEB’s President, said that Europe, with its continued
high growth, is an important market for Thailand’s MICE. At present, the
European market accounts for 13 per cent of Thailand’s total MICE market.
Last year, TCEB worked at stimulating the European market both through
the “Believe in Thailand” campaign as well as with marketing activities throughout
the year.
In 2011, TCEB shifted its marketing strategy to high-end markets with the creation
of the Luxury MICE campaign, which aims to enhance the image of Thailand’s MICE
industry. The new initiative is designed to match the current European business
traveler’s behavior, which requires smaller meetings but in more luxurious and
unique formats. Certainly, Thailand is ready to facilitate the needs of the luxury
traveler. TCEB has selected five splendid cities, all of them desirable destinations
for travelers worldwide, as strong MICE Cities. These destinations are Bangkok,
Hua Hin, Chiang Mai, Phuket and Samui.

Moreover, the Bureau is promoting the destinations under the concept “Chic &
Charm” to serve this particular niche market. Each destination has the potential and
readiness to provide a truly captivating experience, including a variety of luxurious
accommodation, world-class meeting venues and magnificent tourist attractions.
In addition, these cities can provide special events to suit high-profile customers.
Akapol said that this visit to Europe saw the integration of all marketing activities,
starting with a meeting with the Secretary-General of the Bureau of International
Expositions (BIE) on May 16, 2011 to submit the Prime Ministry’s letter of
candidature for the bid to host the World Expo 2020. TCEB then organized the
“Believe in Thailand” road show under the tagline: “Thailand provides inspiration
for your business success”. The Bureau emphasized its intention of penetrating the
Luxury MICE market through road shows in Brussels, Belgium on May 17, in London
on May 19 and in Manchester on May 20. TCEB also organized a workshop to foster
understanding among the corporate executive group and media as well as TableTop sales to stimulate the market.
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เบลเยี่ยม ในวันที่ 17 พฤษภาคม กรุงลอนดอน ในวันที่ 19 พฤษภาคม และ เมืองแมน
เชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 20 พฤษภาคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วม
กับกลุ่มองค์กรผู้บริหารและสื่อมวลชนกลุ่มย่อยและกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย เพื่อเจาะ
กลุ่มกระตุ้นการตลาด
นายอรรคพล กล่าวในการประชุม และงานเลี้ยงรับรองส�ำหรับผู้ประกอบไมซ์ไทย
และนักธุรกิจเบลเยี่ยมว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเบลเยี่ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉลีย่ ร้อยละ 11 ต่อปี ตลอด 5 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ เบลเยีย่ มเข้ามาลงทุนโครงการส�ำคัญๆ
ในประเทศไทยหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่โรงงานไฟฟ้า เทเลคอม โลจิสติกส์
ปิโตรเคมี ธุรกิจค้าปลีก และเทคโนโลียีด้านสิ่งแวดล้อม
“ยุโรปเป็นหนึ่งในตลาดระยะไกลส�ำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ของไทย
ในปี 2552 มีนกั ท่องเทีย่ วจากยุโรปมาเยือนประเทศมากกว่า 4 ล้านคน โดยนักท่องเทีย่ ว
จากอังกฤษ เยอรมัน และฝรัง่ เศส มีจำ� นวนมากทีส่ ดุ ซึง่ ตลาดทัง้ ภูมภิ าคยุโรปมีสดั ส่วน
ร้อยละ 13 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวไมซ์ทั้งหมดของประเทศไทย ทั้งนี้ สสปน. คาดว่า
จ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรปในปีนี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 100,800 คน และสร้าง
รายได้ให้ประเทศเป็นมูลค่า 141.3 ล้านยูโร”
ส�ำหรับที่กรุงลอนดอน นอกจากการจัดกิจกรรมโรดโชว์แล้ว สสปน.ยังได้จัดงาน
สัมมนา “Business Opportunity in ASEAN through Exhibition in Thailand” ส�ำหรับ
ผู้จัดงานแสดงสินค้าในประเทศอังกฤษ (organizer)เพื่อเปิดตลาดงานแสดงสินค้าใน
ตลาดประเทศอังกฤษเป็นครัง้ แรก โดยทุกกิจกรรมจะเน้นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก
ไปยังกลุ่มหน่วยงาน องค์กรเป้าหมายให้เข้าใจถึงความพร้อมของประเทศไทยในการ
จัดงานไมซ์แบบครบวงจร
อังกฤษถือเป็นหนึง่ ในตลาดหลักของไทยโดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจ�ำนวน
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งหมดจากยุโรปมายังประเทศไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมโรดโชว์ที่
ลอนดอน และ แมนเชสเตอร์ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา สสปน. ได้น�ำ
ผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ 18 คน เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้จัดงานไมซ์ในอังกฤษ ทั้งนี้
สสปน. คาดว่า ตลาดไมซ์ยุโรปปีนี้จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 47 โดยนักเดินทางไมซ์
จากอังกฤษมายังประเทศไทยจ�ำนวน 10,600 คน และสร้างรายได้ประมาณ 13.2 ล้านยูโร
หลังจากนั้น สสปน. ได้ไปร่วมงานเทรดโชว์ IMEX 2011 ระหว่างวันที่ 24-26
พฤษภาคม ที่เยอรมัน ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
งานหนึ่งของสหภาพยุโรป ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี จึงใช้โอกาสการเข้าร่วมงานครั้ง
นี้ เป็นเวทีสร้างความเชื่อมั่นและแสดงศักยภาพและความพร้อมของการจัดงานไมซ์
ไทยน�ำเสนอแพคเกจการตลาด พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย มี
โอกาสพบปะผู้ซื้อจากนานาชาติ เพื่อน�ำเสนอธุรกิจและขยายตลาดไมซ์ไทยในเวที
เทรดโชว์ระดับโลก
นายอรรคพล กล่ า วเสริ ม ว่ า ในปี นี้ สสปน. น� ำ ผู ้ ป ระกอบการภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเดินทางเข้าร่วมงานIMEX 2011 ทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน และคาด
ว่าจะมีจ�ำนวนนัดหมายเจรจาธุรกิจทั้งสิ้นกว่า 675 นัดหมาย นอกจากนี้ ยังจัดให้มี
กิจกรรมพิเศษ คือการจัดเลี้ยงรับรองสื่อมวลชนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพูดคุยกับผู้

บริหาร ถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับผูเ้ ดินทางกลุม่ ไมซ์
ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สสปน. คาดว่าจะสามารถดึงผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ชาวยุโรป
ให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ประมาณ 7,000 คน สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า
437.5 ล้านบาท
“ส�ำหรับผู้เดินทางไมซ์ตลาดบน เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนร้อยละ 13 ของผู้เดินทางกลุ่ม
ไมซ์ และมีอัตราการใช้จ่ายสูงกว่าผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ทั่วไป ร้อยละ 30 โดยผู้เดินทาง
กลุม่ ไมซ์ ทัว่ ไปมีคา่ ใช้จา่ ยต่อหัว 62,500 บาท ในขณะทีก่ ลุม่ Luxury มีคา่ ใช้จา่ ยต่อหัว
81,250 บาท และสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึง 4 พันล้านบาท โดย สสปน. เชือ่
มัน่ ว่า จากกิจกรรมกระตุน้ การขายน่าจะท�ำให้ในปีนอี้ ตุ สาหกรรมไมซ์ยโุ รปมีการฟืน้ ตัว
โดยประมาณการณ์ ผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ยุโรปเข้ามาในประเทศไทย 100,800 คน สร้าง
รายได้ประมาณ 6,300 ล้านบาทซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 26”
ก่อนหน้านี้ สสปน. ได้จดั งานโรดโชว์ในตลาดยุโรปเพือ่ โปรโมทแคมเปญ Believe in
Thailand ไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ประเทศรัสเซีย และยังมีแผนจัดกิจกรรม Luxury
Familiarization เพื่อให้กลุ่มลูกค้าระดับบนได้สัมผัสกับอุตสาหกรรมไมซ์ในบริการที่
หรูหราและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยจะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้กับกลุ่มไมซ์
จากประเทศรัสเซีย
สสปน. มีแผนที่จะจัดงานประจ�ำปี ภายใต้ชื่อ “Connections Plus” เพื่อเป็นการ
พบปะผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยปีนี้ มีเป้าหมายจัดงานเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของหัวหิน ใน
ด้านความพร้อมส�ำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ สสปน. ยัง
ได้เตรียมแผนการด�ำเนินงานบุกตลาด Luxury MICE ในยุโรป ด้วยการจัดกิจกรรม
European Luxury Familiarization ในเดือนพฤศจิกายนนี้
ส� ำ หรั บ แผนระยะยาว นายอรรคพลกล่ า วว่ า ประเทศไทยถื อ เป็ น ผู ้ น� ำ
อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่ง สสปน. ได้กำ� หนดเป้าหมาย
ที่จะเพิ่มสัดส่วนตลาดไมซ์ในยุโรป โดยในเร็วๆ นี้ จะมีการแต่งตั้งตัวแทนการตลาด
ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรปเพิ่มขึ้น พร้อมกับวางแผนจัดกิจกรรมกรรมส�ำหรับ
กลุ่มองค์กรไมซ์ในยุโรป เช่น การจัดแฟมทริป และการสัมมนา โดยเน้นถึงศักยภาพ
การเติบโตของตลาดไมซ์ระดับบนในประเทศไทย และความพร้อมในการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม และการจัดประชุมแบบรักษ์โลก
ในปีหน้า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางธุรกิจของยุโรปส�ำคัญๆ หลาย
งาน เช่น งานมหกรรมการแสดงสินค้าด้านกีฬาโลก จากประเทศอังกฤษ (World
Sport Destination Expo 2011) และกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากบริษัทข้าม
ชาติหลายบริษัทที่มีฐานธุรกิจอยู่ในยุโรป เช่น อุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือย รถยนต์
ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และเวชภัณฑ์
นอกจากการเปิดตัวกลยุทธ์ “Luxury MICE” แล้ว สสปน. ได้ใช้โอกาสนี้เปิดเผยถึง
ความคืบหน้าของโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ใน
การจัดกิจกรรมโรดโชว์ และการเข้าร่วมงานเทรดโชว์ในยุโรปครั้งนี้ โดยแจ้งให้ทราบ
ว่า ประเทศไทยได้เลือกอยุธยา เป็นสถานที่ส�ำหรับการจัดงาน ภายใต้หัวข้อหลักคือ
“Redefine Gobalisation: Balanced Life, Sustainable Living.”

Speaking at a workshop and reception for Thai sellers and Belgium-based business
partners, Akapol disclosed that bilateral trade between Belgium and Thailand
has grown by an average of 11 per cent annually over the past 5 years. Belgium
has recently made several major investments in Thailand in a variety of fields,
ranging from power plants, telecoms and logistics to petrochemicals, retailing and
environmental technologies.
“Europe is a major long-haul market for Thailand’s tourism and MICE industries. In
2009, more than 4 million European tourists visited Thailand, with UK, Germany,
and France ranking the highest. In all, the EU accounts for 13 per cent of Thailand’s
total MICE market. We expect that the number of European MICE visitor arrivals
to Thailand will increase to 100,800 travelers, generating 141.3 million pounds in
revenues this year.”
In London, apart from the road show, TCEB also held a seminar on “Business
Opportunities in ASEAN through Exhibitions in Thailand” for UK organizers. This
was the first time TCEB opened Thailand’s exhibition market in the UK. Every
activity emphasized and enhanced the positive image of the country to the target
organizations, assuring them that Thailand is ready to host all types of business
events.
The UK is one of Thailand’s key markets and accounts for around 10 per cent of
total European MICE visitors to Thailand. TCEB brought 18 Thai MICE professionals
to the road shows in London and Manchester to conduct business and negotiate
with UK buyers. The Bureau expects the European market this year to grow by 47
per cent, of which 10,600 will be MICE travelers, generating about 13.2 million euros
in revenue.
TCEB went on to attend IMEX 2011 on May 24-26 in Frankfurt, Germany, one of
Europe’s largest annual exhibition trade shows for incentive travel, meetings and
events. The Bureau used the show as a platform to boost international confidence
and demonstrate the potential and readiness of Thailand’s MICE industry. TCEB also
offered promotional packages and created business opportunities for Thai MICE
operators, who were able to meet international sellers to present their businesses
and expand the MICE market during the global trade show.
This year, TCEB led 26 operators to participate in IMEX 2011 with an estimated 675
plus appointments for trade and business negotiations between buyers and sellers

during the three-day event. In addition, the
Bureau also organized a reception dinner
for the media to discuss Thailand’s potential
and readiness to welcome MICE travelers
with TCEB’s management. TCEB expects
that participation at IMEX 2011 will help
draw approximately 7,000 European MICE
visitors to Thailand, generating revenue of
more than 9.8 million pounds by year-end.
“Currently, the number of luxury MICE
travelers accounts for 13 per cent of total
MICE travelers to Thailand, with the 30
per cent higher average spending for the
luxury group than general MICE travelers.
The luxury travelers spend an average of
Bt81,250 per head compared to Bt62,500
for the general MICE traveler. The Bureau
is confident that these marketing activities will
boost the number of European MICE travelers to Thailand to 100,800, generating
about Bt6,300 million, up 26 per cent over the previous year,” said Akapol.
Earlier this year, in March 2011, TCEB organised a road show in Russia as part of its
activities to promote the Believe in Thailand campaign on the European market. The
Bureau is also planning to arrange Luxury Familiarization trips enabling the luxury
group to experience first-hand the luxury MICE facilities and services, beginning in
June this year.
Meanwhile, TCEB is planning its an annual event “Connections Plus”, a platform for
sellers and buyers to be introduced to new products. This year, the Bureau is aiming
to promote Hua Hin’s readiness in the MICE industry. Moreover, TCEB will arrange
a European Luxury Familiarization in November this year to further penetrate the
European MICE market.
In terms of long-term plans, Akapol pointed out that Thailand has been regarded as
a leader of ASEAN’s MICE industry for the past decade. However, TCEB has set a
target to increase Thailand’s share of the European market this year and will soon
appoint more marketing representatives in various European countries. Meanwhile,
the Bureau plans to run a series of activities to capture the European corporate
market, such as Fam Trips and seminars, underlining the potential for growth of
Thailand’s luxury MICE market. All these activities will show readiness to support
CSR and Green Meetings, as well as other types of meetings, in Thailand.
Next year, Thailand will host major business events from Europe including World
Sport Destination Expo 2011 and many incentive groups from Europe-based multinationals, in industries such as luxury products, automobile, insurance, personal
care and pharmaceutical products.
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สสปน. เร่งประสาน 4 กระทรวงเศรษฐกิจ ผลักดันโครงการ “Better the Best”

คัดสรร 5 งานระดับแชมเปี้ยน กระตุ้น
เศรษฐกิจประเทศ

14

สสปน. สานต่อโครงการ “Better the Best” ปีที่ 2 เร่งประสาน 4 กระทรวงเศรษฐกิจ กระตุน้
อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า และเศรษฐกิจประเทศ ผ่าน 5 อุตสาหกรรมหลักตาม
นโยบายวาระแห่งชาติ ที่ ได้รบั การบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ โดยปีนี้ สสปน. มุง่ เน้นการด�ำเนินงานและ
เสริมสร้างความร่วมมือในระดับรัฐบาล (Government-to-Government) และหน่วยงานราชการ
ในประเทศเป้าหมาย เพือ่ เร่งเปิดตลาดคูค่ า้ ใหม่ๆ ในต่างประเทศให้แก่ผจู้ ดั งานแสดงสินค้า

น

ายอรรคพล สรสุชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ สสปน. กล่าวว่า ในปีทผี่ า่ นมา สสปน.
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการ Better the Best ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการเจรจาซื้อขายในงานแสดงสินค้ากว่า
73,000 ล้านบาท ในปีนี้ สสปน.จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการดังกล่าว
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักๆ ที่ได้รับการบรรจุเป็นวาระแห่งชาติทั้งสิ้น
5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเกษตร อุตสาหกรรมของขวัญ
งานฝีมือและของแต่งบ้าน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
และเทคโนโลยีโลหะการ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจากสถิติ
พบว่าอุตสาหกรรมทั้ง 5 ภาคนี้ มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 4.7 แสนล้านบาท
นายอรรคพล กล่าวว่า การด�ำเนินงานภายใต้โครงการ Better the Best ปีที่ 2 นี้
สสปน. ได้เร่งขยายความร่วมมือไปยัง 4 กระทรวงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม
เพือ่ ท�ำงานร่วมกันในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมภิ าคอาเซียนใน
แต่ละอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยอาศัยการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติเป็นเวทีส�ำคัญ
ทางด้านนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้านานาชาติ สสปน.
กล่าวว่า หัวใจส�ำคัญของโครงการ Better the Best ได้แก่การคัดสรรงานแสดงสินค้า
ระดับนานาชาติของไทยซึ่งเป็นงานระดับแชมเปี้ยนในแต่ละอุตสาหกรรม และมี
คุณภาพการจัดงานที่ได้มาตรฐานสากล ตามข้อก�ำหนดของสมาคมอุตสาหกรรม
นิทรรศการระดับโลก (The Global Association of the Exhibition Industry - UFI) มา
เข้าร่วมโครงการ พร้อมทัง้ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็น ระบบและ
เต็มประสิทธิภาพ โดยงานแสดงสินค้านานาชาติทไี่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
ในปีนี้มีทั้งสิ้น 5 งานได้แก่ งานวิฟ เอเชีย (VIV Asia) งานบิ๊กแอนด์บีไอเอช (BIG &
BIH) งานรีนิวอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ เอเชีย (Renewable Energy Asia) งานโปรแพค เอเชีย
(Propak Asia) และงานเมลทัลเล็กซ์ (METALEX)
นายอรรคพล กล่าวเสริมว่า งานแสดงสินค้าทั้ง 5 งานนี้ เปรียบเสมือนประตูสู่การ
ค้าและการลงทุนของแต่ละอุตสาหกรรมหลัก ซึง่ ไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุน้ ให้เศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่สสปน. หวังว่าโครงการ
นี้จะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15 – 20 และ
ดึงผู้ซื้อ ผู้ขาย ตลอดจนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าชาวต่างชาติเข้าประเทศเป็นจ�ำนวน
27,181 คน สร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยอีกกว่า 2,378 ล้านบาท

นางศุภวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2558 เป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาตลาดและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของไทย โดยอาศัยอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าเป็นกลไกส�ำคัญใน
การขับเคลื่อน ซึ่งการด�ำเนินงานของโครงการ Better the Best ในปีนี้ สสปน.จึงมุ่ง
เน้นการด�ำเนินงานและเสริมสร้างความร่วมมือในระดับรัฐบาล (Government-toGovernment) และหน่วยงานราชการในประเทศเป้าหมายต่างๆ เพือ่ เร่งเปิดตลาดคูค่ า้
ใหม่ๆ ในต่างประเทศให้แก่ผจู้ ดั งานแสดงสินค้า โดยในเบือ้ งต้นจะเน้นในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน พลัส 6 เป็นส�ำคัญ ซึง่ การด�ำเนินงานดังกล่าวจะเสริมศักยภาพการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศผ่านงานแสดงสินค้าของไทยให้เติบโตตามเป้า
จากรายงานสถิตลิ า่ สุดของสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก หรือ UFI ระบุ
ว่า อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทยยังคงครองความเป็นผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียน
โดยมีมูลค่าการทั้งสิ้น 10,508 ล้านบาท มีการจัดงานทั้งสิ้น 75 งาน ซึ่งเป็นจ�ำนวนสูง
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ไทยยังยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรม
งานแสดงสินค้าของภูมภิ าคอาเซียนในด้านอืน่ ๆ อีก ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ทีจ่ ดั งานในแต่ละ
ปี ซึ่งมีขนาดถึง 466,500 ตารางเมตร และมีศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการจ�ำนวน
สูงสุดถึง 8 แห่ง ที่ได้รับการยอมรับจาก UFI ไทยจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงส�ำหรับ
อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มจะก้าวไปสู่
ความเป็นผูน้ ำ� ในเอเชียได้ โดยดูจากรายได้เฉลีย่ ต่อการจัดงานจะพบว่าไทยเป็นอันดับ
4 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากฮ่องกง จีน และญี่ปุ่น
โครงการ Better the Best เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “กรุงเทพ...มหานคร
แห่งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน” หรือ Bangkok….Exhibition
City of ASEAN ที่ สสปน. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ก�ำหนดนโยบาย และผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในภูมิภาค
ทัง้ นี้ โครงการ Better the Best มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนางานแสดงสินค้านานาชาติ
“International Trade Shows” ทีจ่ ดั ในประเทศไทย ให้มศี กั ยภาพพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพิม่ ขึน้ ให้ทดั เทียมกับงานแสดงสินค้าอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย ทัง้ ยังเป็นการส่ง
เสริมการเติบโตทางด้านเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายเพือ่ เพิม่ มูลค่าการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศผ่านสุดยอดแสดงสินค้านานาชาติในแต่ละอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

TCEB collaborates with four economic ministries
to drive forward the Better the Best campaign

Selecting five regional
‘champion’ shows to
stimulate the economy

TCEB continues with the second year of its “Better the Best” campaign, collaborating with
four economic ministries to stimulate the exhibition industry and boost the economy through
five key international trade shows, all of them on the national agenda. This year, the Bureau
is aiming to enhance bilateral collaboration on a government-to-government basis and with
state agencies in target countries to open up new overseas trade partners for Thai trade
organizers.

A

kapol Sorasuchart, TCEB’s President said that, last year, TCEB was
successful in running the Better the Best campaign, which generated
Bt73 billion in revenue for the country through matching business and
trade negotiations. The Bureau is therefore continuing the campaign to
support and promote key industries such as livestock and agriculture, gift and home
decorative items, alternative energy, machinery and metalwork, and packaging
technology, which are valued as high as Bt4.7 trillion.
Akapol says that for this second year of the Better the Best campaign, TCEB has
expanded its collaboration to include four major economic ministries: the Ministry
of Agriculture and Cooperatives, the Ministry of Commerce, the Ministry of Energy
and the Ministry of Industry. The Bureau and the ministries will work together to
drive Thailand forward as the trade and investment hubs of each of these industries
through these international trade shows.
Supawan Teerarat, TCEB’s Exhibition Director, said that the key to the Better the
Best campaign was the selection of Thailand’s international trade fairs which
are recognized as the regional champion shows in each sector. In addition, the
organizational qualities of the shows had to meet international standards in line
with the regulations of the Global Association of the Exhibition Industry (UFI). The
Bureau would provide maximum support and promotions for the fairs. This year, the
five selected international trade shows are VIV Asia, BIG & BIH, Renewable Energy
Asia, Propak Asia, and Metalex.
Akapol adds that all five shows are gateways to trade and investment in each
industry. “The events will not only boost the country’s economy’s continued and
sustainable growth, but TCEB also expects that they will help the exhibition industry
to grow by 15-20 per cent. The number of sellers, buyers and foreign visitors this
year is expected to be 27,181 persons, generating more than Bt2.37 billion in
revenue.”
Supawan pointed out that the ASEAN Economic Community, which comes into

being in 2015, offers Thailand a golden opportunity for market development and
economic expansion driven by the exhibition industry. This year, TCEB would
emphasize the operations side of Better the Best in establishing collaboration at
the government-to-government level, as well as with certain state agencies in the
target countries. The collaboration aims to accelerate the opening up of new trade
overseas trade partners for the Thai trade organizers. To start with, the Bureau is
focusing on the members of the ASEAN plus six framework. TCEB’s operations will
enhance the potential of bilateral trade and investment to grow as targeted through
the exhibitions.
According to the latest statistics compiled by UFI, Thailand’s exhibitions industry
remains theleader in ASEAN with a total value of Bt10.58 billion through 75 events,
the largest volume of events in the region. In addition, Thailand was ranked the first
in ASEAN in other areas, such as an annual exhibition space of up to 466, 500sqm
and eight exhibition venues, all of them recognized by UFI.
Thailand therefore is a high potential market for the international exhibition industry
in ASEAN and can step up as the leader in the region. In terms of the average
revenue per event, Thailand is ranked the fourth in Asia behind Hong Kong, China
and Japan.
The Better the Best campaign is an effective marketing strategy in developing
the exhibition industry. It is also part of the “Bangkok…the Exhibition City of
ASEAN” scheme in which TCEB is collaborating with the Bangkok Metropolitan
Administration in jointly setting policies and enhancing Thailand’s image as the
preferred destination for exhibitions in the region.
The Better the Best campaign is aimed at strengthening the competitiveness of the
international trade shows held in Thailand so they can rival other exhibitions in Asia.
It will also boost technology growth and build up the exhibition network, increasing
the value of bilateral trade and investment through regional champion shows in
each key industry of the country.
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Food safety standard

สสปน.ริเริ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
อีกมาตรการเพิ่มจุดแข็งอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในตลาดโลก

สสปน. เปิดตัวโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000) เป็นแห่งแรก
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย และโอกาสในการดึงการประชุมขนาดใหญ่เข้ามาจัดงานในประเทศมากขึน้

น
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างนิชาภา ยศวีร์ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. เปิดเผย
ว่า โครงการดังกล่าว เป็นผลจากการประชุม
ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและ
องค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ เมื่อต้นปีที่ผ่าน
มา โดยได้ข้อสรุปว่า ความปลอดภัยด้านอาหารมีความส�ำคัญ
ในระดับต้นๆ เพราะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่า
เชื่อถือของสถานที่จัดงาน ประกอบกับอาหารไทยเป็นจุดขาย
ของประเทศไทย ดังนั้น การสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารให้อยู่ในระดับสากลภายใต้การรับรองมาตรฐาน
ISO 22000 จะท�ำให้ผู้ใช้บริการกลุ่มไมซ์ทั้งในประเทศ และ
นานาชาติมีความเชื่อมั่นทั้งรสชาติและความปลอดภัยของ
อาหารไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกของภูมิภาคที่
มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้เปรียบ
ในแง่ของการกระตุ้นให้มีการจัดงานใหญ่ขึ้นในเมืองไทย
“ความปลอดภัยในด้านอาหาร ก�ำลังกลายเป็นปัจจัยส�ำคัญ
อันใหม่ ที่ผู้จัดการประชุมหรือการกิจกรรมการขนาดใหญ่จาก
ทั่วโลก ก�ำลังน�ำมาเป็นตัวพิจารณาเลือกสถานที่จัดงาน เห็น
ได้อย่างชัดในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา”
ISO 22000 เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล
ที่จะช่วยให้เกิดการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยทั่วทั้งห่วงโซ่
(เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบในการปรุงอาหาร ระบบการปรุงอาหาร สถานที่ในการปรุงอาหาร
จนถึงการส่งมอบอาหารแก่ผบู้ ริโภค) ให้เป็นแนวทางเดียว และยกระดับความปลอดภัย
ของอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค สอดคล้องตาม
ข้อก�ำหนดกฎหมายและได้คุณภาพตามที่ต้องการ มาตรฐานนี้เกิดขึ้นจากความรู้
และความห่วงใยในสุขภาพทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของผูบ้ ริโภคท�ำให้มคี วามต้องการทีจ่ ะท�ำให้
กระบวนการการผลิตอาหารได้รับการประกันความปลอดภัย
สสปน.ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 22000 แก่ผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องการอุตสาหกรรมไมซ์ขึ้น โดยเชิญผู้ประกอบการโรงแรม ศูนย์การประชุม
ร้านอาหาร ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเข้าร่วม
ส�ำหรับเป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือการให้ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในเรือ่ งอาหารโดยเฉพาะให้กบั อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย
เพื่อให้แข่งขันในตลาดโลกได้
“สสปน.จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ ให้ได้รับรองมาตรฐาน
Food Safety ISO 22000 ทั้งด้านการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่ให้ค�ำปรึกษา ฝึกอบรม การ
ติดตามประเมินผล การรับรองและการให้รับประกันมาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัย ด้านการสนับสนุนงบประมาณ สสปน.จะสนับสนุนงบประมาณในการ
ด�ำเนินการ เป็นจ�ำนวนร้อยละ 70 ของยอดค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 บาทต่อ
ผู้ประกอบการไมซ์แต่ละราย” นางนิชาภากล่าว
ส�ำหรับหน่วยงานทีจ่ ะให้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารในไทย คือ
บริษทั เอสจีเอส ไทยแลนด์ ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบและให้ค�ำปรึกษา
เกี่ยวกับมาตรฐานอาหารจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่า มีเพียงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพ เพียง
แห่ ง เดี ย วเท่ า นั้ น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานนี้ แ ล้ ว ทั้ ง นี้ ในอนาคตคาดว่ า จะ
มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการนีร้ าว 10-15 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมทีม่ หี อ้ งประชุม

หรือห้องแสดงสินค้า และมักเป็นที่จัดงานขนาดใหญ่
ในขณะนี้ ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ทั้ง 3 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิตติ์, ไบเทค และ อิมแพคเมืองทองธานี ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
เรื่องนี้
ด้านนายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
หรือ ทิกา้ กล่าวว่าสมาคมพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนโครงการนี้ เพราะถือเป็นมาตรฐาน
ความปลอดภั ย ด้ า นอาหารที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล และเป็ น จุ ด เด่ น ที่
ผู้ประกอบการไมซ์ไทยใช้มาตรฐานนี้ต่อยอดคุณภาพของอาหารและการบริการเพื่อ
รองรับความต้องการของตลาดไมซ์ระยะยาว
โดยทิก้าจะเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้น และชักจูงผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิก
ของทิกา้ ให้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการเข้าสูก่ ระบวนการการรับรองมาตรฐาน Food
Safety ISO 22000 รวมถึงเป็นพีเ่ ลีย้ งในการให้คำ� แนะน�ำผูป้ ระกอบการร่วมกับ สสปน.
โดยผูป้ ระกอบการซึง่ เป็นสมาชิกของทิกา้ จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรรับรอง
ทางด้านคุณภาพมาตรฐานอาหารทัง้ ในส่วนของ GMP หรือ HACCP แต่อย่างไรก็ตาม
ผูป้ ระกอบการเองก็มองว่าอยากทีจ่ ะพัฒนาและยกระดับองค์กรของตนเองและการให้
บริการให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไปกว่ามาตรฐานที่ได้พัฒนาไว้ในเบื้องต้น
“เราเชื่อมั่นว่าการยกระดับไปสู่มาตรฐาน Food Safety ISO 22000 จะมีบทบาท
ส�ำคัญในการช่วยเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไมซ์ได้เป็นอย่างดี
ในอนาคต ส่งผลให้มคี วามแข็งแกร่งในการทีจ่ ะไปแข่งขันกับคูแ่ ข่งในตลาดไมซ์ระดับ
นานาชาติได้” นายสุเมธกล่าว
ก่อนหน้านี้ สสปน.ได้พฒ
ั นาระบบความปลอดภัยเกีย่ วกับการประชุมทีเ่ รียกว่า MSMS
ตามด้วยการประชุมทีเ่ น้นการรักษาสิง่ แวดล้อมหรือ Green Meetings ไปแล้ว คราวนีจ้ ะ
ก้าวไปอีกขัน้ ในเรือ่ งของอาหาร เพราะนักธุรกิจจ�ำนวนมากก�ำลังแสวงหาประสบการณ์
ด้านอาหาร ดังนัน้ อาหารทีป่ ลอดภัยจะช่วยดึงงานประชุมเข้ามาได้มากขึน้

TCEB initiates ISO 22000

A fresh measure to strengthen
Thailand’s MICE industry on
the international market
TCEB has launched the food safety standard (ISO 22000), the first country in ASEAN to do so.
It is one of TCEB’s core missions to enhance the competitiveness of Thailand’s MICE industry,
and therefore to increase opportunities for the country to host more large-scale events.

N

ichapa Yoswee, Director of TCEB’s MICE Capabilities
Development Division, said that the project was created
following a meeting earlier this year between TCEB and a
sub-committee concerned with personnel and organizational
development in the MICE industry. The meeting concluded that
food safety was a top priority because it affected the image
and reliability of meeting venues. Thai food is also one of
Thailand’s strengths, therefore the development of the food safety standard to gain
the ISO 22000 certification would ensure that both local and international buyers
were attracted by the authentic taste and safety of Thai food.
“Food safety standard is becoming a new factor for organizers worldwide in
choosing event venues, especially those from Europe and America,” Nichapa said.
The food safety standard ISO 22000 is a globally accredited standard. It creates
a food safety management system where all relevant parties in the food chain of
production (from raw materials, food preparation systems, food preparation venues,
and food logistics to consumers) are required to conform to the stated food safety
policy. The ISO 22000 will raise food safety standard and ensure that food is safe
for consumers in compliance with relevant laws and regulations and in response to
consumer needs. This standard was created because consumers today have better
knowledge and greater health awareness, and therefore require a safety standard
for the food production process.
In April 2011, TCEB organized a seminar on ISO 22000 for MICE operators and
invited representatives from hotels, convention centers, restaurants and food
manufacturers to participate.

The main objective of the project is to provide knowledge
that will enhance the potential of food and give Thailand’s
MICE industry a competitive edge in the international
market.
“TCEB will uphold and encourage Thai MICE operators
to receive ISO 22000 certification by providing standard
criteria, food safety management, consultation, training
programs, monitoring and evaluation and finally,
certification. Moreover, the Bureau will subsidize as much
as 70 per cent of the total expense of about Bt400,000
per operator towards the process of gaining the ISO
22000 certification.”
In Thailand, SGS (Thailand) Limited is the certification
company for ISO 22000. It has expertise in verification
and testing, and can advise interested parties on
overseas food safety standards.
To date, only the InterContinental Bangkok Hotel has
gained the ISO 22000 certification. TCEB expects 1015 operators to apply for the ISO 22000 certification,
especially hotels and convention centers that host largescale events regularly.
At present, the three leading convention centers in
Bangkok - Queen Sirikit National Convention Center,
BITEC, and IMPACT Muang Thong Thani - are preparing to enter the food safety
standard process.
Sumate Sudasna, President of the Thailand Incentive & Convention Association
(TICA), said that the association is ready to support the project because such
certification would give Thai operators international recognition and also an
advantage towards meeting the MICE market requirements in the long run.
TICA will encourage its members to recognize the importance of gaining the Food
Standard ISO 22000 and will also collaborate with TCEB to guide and provide
advice to MICE operators. Many members have already received GMP (Good
Manufacturing Practice) and HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
certification. However, operators need further development to enhance services
with higher standards.
“We are confident that ISO 22000 certification will be crucial as an effective
marketing tool for Thai MICE operators in the future. It will help strengthen the Thai
MICE industry’s competitiveness in the international market,” Sumate concluded.
Earlier, TCEB initiated the MICE Security Management System (MSMS) Standard,
followed by Green Meetings. Now, the Bureau has taken another important step
in matters relating to food, in the knowledge that many in the corporate world are
seeking better food quality and assured food safety. The food safety standard will
certianly help attract more events to the country.
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สสปน. จับมือทิก้า เร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดกระบี่

นำ�ร่องกิจกรรมจิตอาสา พร้อมเปิดเวทีผู้ซื้อพบผู้ขาย และแฟมทริป
สสปน. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือทิกา้ จัดกิจกรรมฟืน้ ฟูอตุ สาหกรรมไมซ์จงั หวัดกระบี่ หลังประสบ
อุทกภัยครั้งใหญ่ ภายใต้โครงการ” D-MICE ประชุมเมืองไทย มั่นใจเมืองไทยพร้อม” โดยนำ�ทีมผู้บริหารระดับสูง จากองค์กร
รัฐและเอกชน และ สื่อมวลชน ร่วมทำ�กิจกรรมจิตอาสานำ�ร่อง พร้อมเปิดเวทีผู้ซื้อพบผู้ขาย และกิจกรรมแฟมทริปสำ�รวจ
สภาพพื้นที่ เร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
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ายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ สสปน. เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์
น�้ำท่วมและดินถล่มในหลายจังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัด
สุราษฏร์ธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งรัฐบาลได้
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย บางส่วนไปแล้ว แต่ยังต้องการแรง
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป
รวมไปถึงผู้ประกอบการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ
สสปน. ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากส่งผลกระทบโดยรวมต่อทั้งการท่อง
เที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความปลอดภัย ดังนั้น สสปน. จึง
ร่วมกับ ทิก้า จัดกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ ในประเทศเป็นการเร่ง
ด่วน ณ จังหวัดกระบี่ โดยน�ำผู้เข้าร่วมหลักสูตร Executive Development Program
(EDP) ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจเอกชนและภาครัฐ ประมาณ 30 หน่วย
งานจากหลากหลายธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Familiarization Trip ภายใต้ชื่อ “พลิก
ฟื้นอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยใจให้กระบี่” ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้
รับผลกระทบในจังหวัดกระบี่
บริษทั ชัน้ น�ำทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ผูแ้ ทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย บริษทั โอสถสภา จ�ำกัด บริษทั ไทยออยล์ เอทานอล จ�ำกัด
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนอยุธยา บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต บริษัท มิตซูบิชิ
อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ำกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษทั อเมริกนั สแตนดาร์ด บี
แอนด์เค (ประเทศไทย) และ แพทยสมาคมแห่งประเทสไทย ในพบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการด�ำเนินงานใน 2 ส่วนหลัก คือ เรื่องการฟื้นฟูอาชีพ
และการด�ำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับ
การสร้างงานและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ โดยจัดแฟมทริปน�ำกลุ่ม EDP และ
สือ่ มวลชน ส�ำรวจความพร้อมของสภาพพืน้ ทีใ่ นการจัดกิจกรรมด้านไมซ์ พร้อมทัง้ จัดให้
มีชว่ งผูซ้ อื้ พบผูข้ าย เพือ่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการไมซ์ทอ้ งถิน่ ได้พบปะและน�ำเสนอ
ข้อมูลสินค้าและบริการ แก่ผแู้ ทนกลุม่ ธุรกิจภาคเอกชน และองค์กร รัฐทีร่ ว่ มแฟมทริป
เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการจัดประชุมสัมมนา และการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัลเข้าสูจ่ งั หวัด
ส่วนทีส่ องเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กำ� ลังใจกับผูป้ ระสบภัย ผ่านกิจกรรมจิตอาสา
โดยร่วมกันบริจาคสุขาเคลือ่ นที่ 3 ห้อง พร้อมข้าวสารกว่า 4 ตัน อาหารแห้ง น�ำ้ ดืม่ และ
สิง่ ของทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ จัดขึน้ ทีโ่ รงเรียนบ้านควนผึง้ ต�ำบล หน้าเขา
อ�ำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ในการจัดแฟมทริปครั้งนี้ สสปน. ยังได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดม
ความคิดเห็น มองหาโอกาส และแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือและฟื้นฟูตลาด
ไมซ์ในจังหวัดกระบี่ และภาคใต้ของประเทศ โดย สสปน. จะให้การสนับสนุนผ่าน
กลยุทธ์ทางการตลาด D-MICE ซึ่งภาคใต้ และจังหวัดกระบี่ เป็นที่นิยมของผู้เดินทาง
กลุ่มไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ สสปน. ยังได้สร้างช่องทางการสื่อสารแก่ลูกค้า ทั้งประชุมเมืองไทย

ไดเร็คทอรี่ที่รวบรวมสถานที่ส�ำหรับการจัดประชุมในเมืองไทย สายด่วน Call Center
1105 ที่จะเริ่มเปิดใช้ด�ำเนินงานอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้เพื่อสร้างแรง
จูงใจในการมีส่วนร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ส�ำหรับการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ สสปน.ตัง้ เป้าลูกค้ากลุม่ องค์กรทีจ่ ะกลับเข้ามาประชุม
สัมมนา หลังจากกิจกรรมแฟมทริปคิดเป็นร้อยละ 15 ของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือ
ประมาณ 1,000 คน
ด้าน นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคม ทิก้า กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ จะเป็นการช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจเป็นการเร่งด่วน เพราะอุทกภัยครั้งนี้ก่อให้เกิดการ
สูญเสียโอกาสทางการตลาด โดยภาครัฐต้องสร้างความมั่นใจให้กลุ่มลูกค้ากลับมา
ใช้บริการโดยเร็ว
“นอกจากร่วมกับ สสปน. จัดกิจกรรมแฟมทริปแล้ว ทิก้าได้จัดสัมมนา ฝึกอบรม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมแก่บคุ ลากรไมซ์ของสมาชิก ซึง่ ถือเป็นการ
พัฒนาระยะยาว โดยปีนี้มีแผนการท�ำงานในภาคใต้ 2-3 โครงการ รวมทั้งช่วย
ประชาสัมพันธ์ทางจดหมายข่าว หรือ TICA E-Newsletterโดยสมาชิกสามารถแจ้งข้อ
เสนอพิเศษ หรือโปรโมชั่นทางการตลาดแก่กลุ่มลูกค้า ตลอดจนการเผยแพร่แถลง
การค�ำชี้แจงเป็นทางการต่างๆ จากภาครัฐทั้งกระทรวงต่างประเทศ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สสปน. ซึ่งสมาชิกสามารถส่งต่อไปยังกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างความ
มั่นใจโดยเร็ว”
ด้าน นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อ�ำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าว
ว่า สมาคมฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก
ซึ่ ง มี จ� ำ นวนรวมกว่ า 460 บริ ษั ท ล้ ว นเป็ น บริ ษั ท ที่ มี ศั ก ยภาพซึ่ ง จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พิจารณาจัดประชุม
สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ในภาคใต้ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม
นายภูวดิท ปรีชานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า แม้วา่ แหล่งท่องเทีย่ ว
จะไม่ได้รบั ความเสียหายนอกจากแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นภูเขาและน�้ำตก แต่ภยั พิบตั ดิ งั
กล่าว ท�ำให้นักท่องเที่ยว และผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ เกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัย
จึงยกเลิกการเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยตัดสินใจไปเที่ยวในจังหวัดอื่นแทน
“จังหวัดต้องการความช่วยเหลือระยะเร่งด่วนจากรัฐบาล คือ การสนับสนุนในส่วน
ของมาตรการเงินกู้พิเศษที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่ำเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ขอให้
ภาครัฐช่วยเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบ รวมถึงการฟื้นฟูภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่จังหวัดในด้านความ
ปลอดภัยในการเข้ามาท่องเที่ยวและจัดประชุม สัมมนา” นายภูวดิท กล่าวทิ้งท้าย
ในปี 2554 สสปน. ได้ด�ำเนินโครงการ“ประชุมเมืองไทย D-MICE มั่นใจเมืองไทย
พร้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชนเห็น
ถึงความส�ำคัญของการจัดประชุมสัมมนา และการแสดงสินค้าภายในประเทศเพิม่ มาก
ขึ้น ทั้งนี้ สสปน. ตั้งเป้าว่า จะมีผู้เดินทางจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัลในประเทศ 2.5 ล้านคน สร้างรายได้ 17,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มี
จ�ำนวนผู้เดินทางไมซ์ 2 ล้านคน ท�ำรายได้ 13,500 ล้านบาท

TCEB joins with
TICA to accelerate
recovery of the
MICE industry in
Krabi

Furthermore, the TCEB has established new communications channels for
customers to facilitate the recovery of the Thai MICE industry. These are the
“Prachum Muang Thai Directory” (meetings in Thailand directory), which
offers a database of meeting destinations in Thailand, and the Hot Line Call
Center at 1105, which is operational in June.
As a result of this Familiarization Trip, the TCEB expects that 15 per cent of
the participants will return to organise the events in the area, bringing about
1,000 MICE travelers to Krabi.
Sumate Sudasna, TICA’s president, said this event would help with much
needed economic recovery, as the severe flooding had caused a loss of
market opportunities. It was essential that the government sector quickly
regain client confidence.
“Besides joining with the TCEB to arrange the Fam Trip, TICA is also holding
a seminar and workshop to develop potential and train MICE personnel for its
members, which is part of our long-term development plan. This year, TICA
has a few projects to enhance the MICE industry in the south including the
TICA E-Newsletter, which will serve as a channel for members to publicize
offers or promotions for their clients. The newsletter will also include
The TCEB joined with the Thailand Incentive special
official announcements and statements by government agencies, such as the
and Convention Association (TICA) in organizing Ministry of Foreign Affairs, the Tourism Authority of Thailand, and the TCEB,
activities to restore the MICE industry in Krabi in which members can then forward to their clients. This should help bring
the wake of the recent flooding and landslides in confidence back,” said Sumate.
Suteerasarn, president of the Thai Listed Companies Association, said
the province. The activities were run as part of Pensri
that the association was pleased to help encourage members of more than
the “D-MICE: Believe in Thailand” campaign by 460 companies to organize meetings or events in the south in order to directly
indirectly support affected operators. All are potential corporations
the top management of leading public and private and
are listed on the Stock Exchange of Thailand and Market for Alternative
organizations with the local press also taking part Investment (MAI).
in the first volunteer activity. The bureau also Phuvadit Preechanont, chairman of the Krabi Provincial Chamber of
said though the exception of some mountains and waterfalls,
organized Top-Table Sales and a Familiarization Commerce,
tourist attractions were not destroyed, the disaster caused tourists to cancel
Trip to the affected area to help speed up MICE trips to Krabi and visit other destinations instead.
“The province’s most urgent need from government is special financial support
recovery in Krabi.
at a low interest rate so that business can recover. Meanwhile, the province
also urges the government to help push the insurance companies to process
indemnification to affected entrepreneurs. In addition, the government should
be more active in restoring the image of the province and confidence in safety
kapol Sorasuchat, the TCEB’s president, noted that the government rushed to to both tourists and MICE travelers”, Phuvadit said.
assist those directly affected by the severe flooding and landslides in several
cities in the south, particularly in Surat Thani, Krabi and Nakhon Si Thammarat During 2011, the TCEB is running the “D-MICE: Believe in Thailand” campaign to
provinces. However, many people still needed assistance from all sectors in encourage target groups in both the public and private sectors to hold more meetings,
recovering from the damage, including tourism operators and the MICE industry, both of seminars and incentives in the country. The TCEB has set a target of 2.5 million domestic
MICE travelers, generating Bt13.5 billion.
which represent a major source of income for the country.

Organizes pioneer
volunteer activities, TopTable Sales, and Fam Trip

A

Recognizing the impact of the disaster on the tourism and MICE industries, especially in
terms of safety issues, the TCEB teamed up with TICA in organizing activities to promote
recovery. The bureau invited some 30 members of the Executive Development Program
(EDP), to join the activities under the theme “Revitalize the MICE industry in Krabi” on April
29-30, 2011. The event aimed to assist affected residents as well as MICE operators.
Leading organizations that sent representatives to take part in the Familiarization Trip
included the Stock Exchange of Thailand, Thai Listed Companies Association, Osotspa
Co Ltd, Thaioil Ethanol, National Science and Technology Development Agency (NSTDA),
Ayudha Fund Management, Siam Commercial NewYork Life Insurance, Mitsubishi Electric
Kang Yong Watana, the Government Housing Bank, American Standard B&K (Thailand),
and the Medical Association of Thailand under His Majesty the King’s Patronage.
Two main activities appeared on the event program, the first aiming to help those who
had lost jobs, income and businesses, especially in the MICE industry, as a result of the
disaster. As part of the recovery measures, the bureau brought the EDP group and the
media to inspect the readiness of the area to host the events. In a parallel initiative, the
bureau held Top-Table sales opportunities for local MICE operators to meet the EDP
group, and introduce their products and services. This activity is expected to encourage
the organizations to hold meetings and incentives in the province.
The second volunteer activity served to express encouragement and consolation to the
victims and contribute to the community, with the donation of three mobile toilets, plus
over 4 tons of rice, dry foods, drinking water and essentials for daily life. The event was
held in Baan Kuanphueng, Tambon Na Khao, Khao Phanom District, Krabi Province.
In addition, the bureau held a workshop to mobilize ideas, seek opportunities and set
guidelines for the recovery of the MICE industry in Krabi and other southern provinces.
The TCEB is offering a D-MICE package to support the MICE industry in the Southern
region including in Krabi, which is a prime tourist destination for both domestic and
international MICE travelers.
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MICE Cooperation

ไทยลงนามร่วมมือรัสเซีย
เปิดลู่ทางขยายตลาดไมซ์
สสปน. ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ
สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่าน
มา โดยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่น และการรับ
รู้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยแก่ผู้เชี่ยวชาญ และสื่อ Thailand signs
มวลชนด้านไมซ์ของรัสเซีย รวมถึงการขยาย MoU with Russia to
โอกาสทางธุรกิจส�ำหรับตลาดไมซ์ไทยในรัสเซีย expand MICE market
ในขณะเดียวกัน สสปน. ได้น�ำเสนอแคมเปญ TCEBsignedaMemorandumofUnderstanding
the Russian-Thai Business Council in April
‘Believe in Thailand’ ตลอดปี 2554 โดย with
2011 with the aim of building confidence and
คาดว่า ตลาดไมซ์รัสเซียจะมีอัตราการเติบโต awareness among Russian MICE professionals
and the media, as well as enhancing business
ร้อยละ 15 ในปีนี้
opportunities for Thailand’s MICE market in

น

ายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อ�ำนวยการ สสปน. ได้ลงนามในความตกลงกับ
นาย โทคาเรฟ วลาดิเมียร์ รองประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใต้สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัสเซีย เมื่อวันที่ 22
เมษายน ณ กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การขยาย
ความร่วมมือระหว่างสองประเทศใน 5 เรื่องได้แก่ พันธกิจความร่วมมือทางการค้า
ระหว่างสองประเทศ; การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการค้าและไมซ์ซึ่งกันและกัน;
ถ่ายทอดความรูค้ วามช�ำนาญด้านการส่งเสริมการค้า; การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร;
และการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการไมซ์จากรัสเซียมาจัดงานในประเทศไทย
“ปัจจุบัน รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและ
กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช และเป็นอันดับที่ 21ของโลก ซึ่งไทยกับรัสเซียยังคง
มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ ส� ำหรับ
ตลาดไมซ์ รัสเซียยังคงเป็นตลาดใหญ่และมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง แม้ว่า จ�ำนวน
นักเดินทางไมซ์จากรัสเซียจะมีอัตราการเติบโตลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ไทย
คาดหวังว่า ธุรกิจไมซ์จากรัสเซียจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ทั้งรายได้ และจ�ำนวนนักเดิน
ทางกลุ่มไมซ์” นายอรรคพลกล่าว
“ก่อนทีจ่ ะมีความร่วมมือในครัง้ นี้ สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย และ สสปน. ได้ท�ำงานร่วม
กันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ และ เราทั้งสองให้ค�ำมั่นว่า จะบรรลุ
ความส�ำเร็จในมาตรการความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก ซึ่งการลงนาม
ในข้อตกลงนี้เป็นความร่วมมือล่าสุดในกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านต่างๆ อันจะ
ช่วยให้รัสเซียและไทยก้าวไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ตลอด
จนอุตสาหกรรมไมซ์” นายโทคาเรฟ กล่าว
ตลาดไมซ์ยุโรปคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่ม
ไมซ์มายังประเทศไทย หรือ 79,797 คน ซึ่ง สสปน. คาดว่า จ�ำนวนนักเดินทางไมซ์
จากรัสเซียจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,800 คน ในปีนี้ และสร้างรายได้ให้กับประเทศราว
6.3 พันล้านบาท ทั้งนี้ ตลาดไมซ์รัสเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.5 ของตลาดไมซ์จาก
ยุโรปทั้งหมด
“จากสถิติพบว่า รัสเซียก�ำลังกลายเป็นตลาดที่ส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วยขับ
เคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ในวันนี้ สสปน. จึงถือโอกาสแนะน�ำแคมเปญใหม่
‘Believe in Thailand’ ด้วย 5 แพคเกจการตลาด โดยหวังจะจูงใจนักเดินทางกลุ่ม
ไมซ์จากรัสเซียมายังประเทศไทยในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 8,500 คน” นายอรรคพล กล่าว
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า สสปน. ได้สนับสนุนห้องพักฟรี 1 คืน
และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมส�ำหรับนักเดินทางไมซ์จากรัสเซีย และประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วม
งานแสดงสินค้าในไทย โดย แคมเปญ “Extra Night, Extra Smile” จะให้การสนับสนุน
แก่กลุ่มผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าจากทุกประเทศทั่วโลกที่เข้าพักในประเทศไทยตั้งแต่
2 คืนขึน้ ไปจะได้รบั สิทธิพ์ กั ฟรีอกี 1 คืน ในโรงแรมทีา่ เข้าร่วมโครงการ ส่วนสิทธิพเิ ศษ
อื่นๆ อาทิเช่น การจัดช่องทางด่วน (MICE LANE) ส�ำหรับด่านตรวจคนเข้าเมือง และ
การอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนลดบัตร
โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ

the country. The Bureau also introduced the
new promotional packages for 2011 under
its “Believe in Thailand” campaign with the
expectation of around 15 per cent growth in
the Russian market this year.

T

CEB President Akapol Sorasuchart signed the MoU with Vladimir Tokarev,
Deputy Chairman of the Russian-Thai Business Council, on April 22,
2011 in Moscow to pave the way for greater cooperation between the
two countries in five areas: bilateral trade missions, participation in each
other’s trade and MICE events, expertise sharing in trade promotions, information
exchange, and facilitation of MICE operators from Russia to Thailand.
“Today, Russia is Thailand’s number one trading partner in the Eastern Europe
and the Common Wealth of Independent States (CIS) market and is ranked 21 in
the world. Thailand’s relationship with Russia remains close and our two countries
share many similarities. In terms of the MICE market, Russia also remains a vast
and varied prospective market for Thailand. Although Russian MICE numbers
have shown negative growth over the past few years, Thailand expects to attract
more MICE business from Russia, with 15 per cent growth in terms of revenue and
visitors this year,” Akapol said.
“Prior to this collaboration, the Russian-Thai Business Council and TCEB have
worked together to boost the economies of the two countries. We are both
committed to achieving a large measure of economic integration. This MoU is the
latest in a series of commitments that will help both Russia and Thailand to move
closer towards economic integration throughout the MICE industry.”
The European MICE market represented around 11 per cent of the total MICE travelers to
Thailand last year (79,797 visitors). It is expected to increase to 100,800 visitors this year,
generating around Bt6.3 billion in revenue for the country. The Russian MICE market
contributes around 8.5 per cent of the total European MICE market, said Tokarev.
“According to the statistics, Russia is an increasingly important market that helps
drive Thailand’s MICE industry. Today, we are also here to announce our newly
launched “Believe in Thailand” campaign with 5 new incentive schemes that aim
to attract 8,520 more Russian MICE visitors to the country this year,” said Akapol.
In terms of the Exhibitions industry, TCEB is, in addition, offering one free night and
extra privileges for Russian and other nationals attending trade shows in Thailand.
TCEB’s “Extra Night, Extra Smile” campaign gives qualifying trade shows visitors a
third night hotel stay for free when staying two nights at participating hotels. Other
privileges, such as fast trackimmigration clearance at Bangkok Suvarnabhumi
airport, discounts on the BTS Skytrain and discounted international phone calls,
are also part of the “Extra Night, Extra Smile” campaign.

