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Message from the President
A Happy New Year to You All!

แม้ว่า ยุโรปจะยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ก็ยังถือว่าเป็นตลาดหลักที่มีความส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทย
โดยจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรปมายังประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีเส็บได้ผนึกก�ำลัง
กับไทยทีม จัดกิจกรรมโรดโชว์อย่างยิ่งใหญ่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยกิ จ กรรมเพื่ อ ฟื ้ น ฟู ภ าพลั ก ษณ์ แ ละความเชื่ อ มั่ น ของประเทศไทยดั ง กล่ า ว นั บ เป็ น ความส� ำ เร็ จ ของการ
บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผ่านแคมเปญสื่อสารแบรนด์ประเทศไทยประจ�ำปีพ.ศ. 2558
“Thailand CONNECT the World” และเป็นครั้งแรกที่มีผู้แทนจาก 11 แบรนด์สินค้าและบริการของไทยใน
ต่างประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยด�ำเนินการบทบาทส�ำคัญในการผลักดันความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดย ทีเส็บ ได้รับมอบหมายจากส�ำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับ
กระทรวงการท่องเที่ ย วและกี ฬ าให้ เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการจัดท� ำ มาตรฐานห้องประชุมอาเซียน และได้ จัด การ
ประชุมพิเศษครั้ง ที่ 1 ว่ า ด้ วยมาตรฐานห้ องประชุ มอาเซี ย น มีเจ้าหน้าที่ร ะดับสูง ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมเพื่อผสานความร่วมมือใน
การน�ำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทยเป็นแม่แบบส� ำหรับวางกรอบการจัดท�ำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน
การส่งเสริมการจัดท� ำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียนนี้ ยังเป็นการด�ำ เนินการตามหนึ่งในยุทธศาสตร์
หลักตามแผนการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการด้านไมซ์ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน น�ำไปสู่การสร้างแบรนด์และส่งเสริมตลาดร่วมกันต่อไปในอนาคต
พร้อมกันนี้ ทีเส็บ ยังได้เดินหน้าขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นน�ำของโลก ล่าสุด
ทีเส็บได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส (University of North Texas) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
บุคลากร นักศึกษา และพัฒนาหลักสูตรไมซ์ให้ทันสมัย
ในขณะเดียวกัน ทีเส็บ ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นจากนานาชาติ นอกจากการจัดกิจกรรมการตลาดใน
ประเทศต่างๆ แล้ว ทีเส็บ ประสบความส�ำเร็จครั้งใหญ่ในการดึงงาน Sustainable Brands ซึ่งเป็นเวทีประชุม
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นน�ำด้านความยั่งยืนระดับโลก ให้มาจัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเอเชีย
โดยจะเป็นโอกาสของกรุงเทพมหานครในฐานะ “เมืองไมซ์ซิตี้” ที่จะได้น�ำเสนอถึงศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดงาน และการเป็นศูนย์กลางการด�ำเนินธุรกิจในภูมิภาคและงานเมกะอีเวนท์
นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังได้ริเริ่มการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยเรื่องแผนการจัดท�ำสถิติด้านการท่องเที่ยว
และไมซ์เป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การ การท่องเที่ยวโลก
แห่งสหประชาชาติ นับเป็นการเริ่มต้นการบูรณาการหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อพัฒนาระบบการจัด
เก็บข้อมูลสถิติระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ทั้งห่วงโซ่มูลค่า
สุดท้ายนี้ ในนาม ทีเส็บ ผมขอส่งความปรารถนาดีและอ�ำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขสวัสดีตลอดปีใหม่นี้ครับ

While the European market remains slowing down, it is still
very important to Thailand’s MICE industry and contributes an
increasing number of MICE travellers to Thailand. TCEB, therefore,
joined with the Thai Team to organise a grand road show in
London, UK in late November 2014.
Aiming at reinvigorating Thailand’s MICE industry the event
highlighted a successful partnership among TCEB and relevant
public and private sectors through the ‘Thailand CONNECT the
World’ brand communications campaign for 2015. It also marked
the first time that 11 Thai product and service brands that target
the overseas market joined the event.
Back in Southeast Asia, Thailand continued to play a major
role within ASEAN in driving regional cooperation in preparation
for the ASEAN Economic Community in 2015. The bureau has been
mandated by the ASEAN Secretariat and Ministry of Tourism and
Sports to develop the ASEAN MICE Venue Standard and organised
the 1 st Special Meeting on the ASEAN MICE Venue Standard
(AMVS) – Category: Meeting Room, drawing together high-ranking
officials and delegates from organisations involved in the MICE
and tourism industries from all 10 ASEAN member countries. The
meeting was held to discuss the collaboration and requirements
for the regional standard, which is modelled based on the Thailand
MICE Venue Standard (TMVS) .
The drive for the region wide standardisation is a part of
the strategy aiming at strengthening the ASEAN MICE industry
and attaining the goal of developing MICE products and services
to the same standards, thus creating a strong regional brand and
marketing promotions for the future.
Moreover, to propel MICE Capabilities in Thailand and Asia,
TCEB has expanded its academic collaboration with leading
educational institutes from the United States. In the first quarter of
the 2015 fiscal year, the bureau entered into partnership with the
University of North Texas (UNT) focusing the collaborative efforts
in an exchange of knowledge, university personnel, students and
MICE curriculum development.
Moving forward with its strategies to boost international
confidence through effective marketing campaigns, TCEB has
been successful in winning the bid to host the Sustainable Brands,
the premier international community of brand innovators and
brand-strategic executives, the first country in Asia to do so. The
organisation of the Sustainable Brands 2015 Bangkok will provide
a good opportunity for Bangkok, as a MICE City, to showcase its
capabilities and readiness to host mega events and its position as
a business centre in the region.
The bureau also supported the Bloomberg ASEAN Business
Summit. Held for the first time in Bangkok and indeed the
region, the Summit is another important platform to strengthen
international confidence and reaffirm the country’s position as
a strategic location in connecting trade and investment in the
ASEAN bloc.
In addition, the TCEB in cooperation with Ministry of
Tourism and Sports and UNWTO initiated a National Workshop
on “Tourism and MICE Statistics”, marking the start of a coherent
integration between the organisations in the sphere of tourism
and the MICE industry in jointly developing national tourism and
MICE statistics to the same standard. Part of the value chain, this
standardisation will serve as an integral part of Thailand’s tourism
and MICE industry.
Lastly, on behalf of TCEB, I would like to express our sincerest
thanks to you all and reiterate our best wishes for a happy and
prosperous new year.

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Mr. Nopparat Maythaveekulchai
President
Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)

สารจากผู้อ�ำนวยการ
สวัสดีปีใหม่ครับ ท่านผู้อ่านวารสาร ทีเส็บ ทุกท่าน
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ารจัดงาน Thailand CONNECT the World: London Business Events
Road Show 2014 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็ นอีกความส�ำเร็ จ
ของทีเส็บในการบูรณาการหน่วยงานภาครั ฐและเอกชนทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เปิ ดตัวแคมเปญสื่อสารแบรนด์ประเทศไทย พร้ อมเดินเครื่ อง
กิจกรรมฟื น้ ความเชื่อมัน่ และกระตุ้นตลาดไมซ์ในอังกฤษและตลาดหลักของ
สหภาพยุโรป รวมทัง้ เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
นอกจากผนึ ก ก� ำ ลัง ร่ ว มกั บ ไทยที ม อาทิ สถานเอกอัค รราชทู ต ไทย ณ กรุ ง ลอนดอน,
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, บริ ษัท
การบินไทย (มหาชน) จ�ำกัด และผู้ประกอบการไมซ์ไทย ถือเป็ นครัง้ แรกที่ทีเส็บ ได้ น�ำเสนอสินค้ า
และบริ การแบรนด์ไทยทัง้ หมด 11 แบรนด์ในหมวดอาหาร เครื่ องดื่ม และผลิตภัณฑ์สปา ได้ แก่
เบียร์ สิงห์ , เบียร์ ช้าง, มอนซูนแวลลีย์, ซีพี, แม่ประนอม,Chadha Oriental, MamingImpex,
จันจิรา สปา, อมิกา สปา, สราญรมย์ สปา และ บริ ษัท ThangThoแก่กลุม่ เป้าหมายในประเทศอังกฤษ
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การจัด กิ จ กรรมโรดโชว์ ณ กรุ ง ลอนดอน เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการสร้ างความเชื่ อ มั่น
ประเทศไทยและส่งเสริ มตลาดไมซ์ภายใต้ แคมเปญสื่อสารแบรนด์ประเทศไทย Thailand CONNECT
the World ตามแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand Moving Forward)
โดยได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งลอนดอน ซึ่งไม่เพียงแต่
นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งลอนดอน ให้ เกี ยรติมาเป็ น
ประธานทัง้ ในกิจกรรมแถลงข่าว และ งานเลี ้ยงต้ อนรั บอาหารค�่ำ สถานทูตฯ ยังเชิญแขกระดับ
ประเทศ คือ กลุ่มมิตรภาพรั ฐสภาไทย-สหราชอาณาจักร เข้ าร่ วมกิ จกรรมในครั ง้ นี ้ ซึ่งเป็ นการ
ยกระดับงานให้ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศด้ วย
นางศุภวรรณ ตีระรั ตน์ รองผู้อ�ำนวยการ สายงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิ จ ที เส็บ กล่าว
ว่า ทีเส็บ ได้ น�ำเสนอแคมเปญสื่อสารแบรนด์ประเทศไทยส�ำหรับปี 2558 Thailand CONNECT
the World ชูประเทศไทยเป็ นจุดเชื่อมโยงธุรกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกไปสู่ความส�ำเร็ จ
ด้ วยอุตสาหกรรมไมซ์โดยโรดโชว์ในครัง้ นี ้ จะช่วยฟื น้ ฟูความเชื่อมัน่ ในประชาคมเศรษฐกิจโลก โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดระยะไกลที่มีศกั ยภาพ เช่น อังกฤษ และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป อีกทัง้
เสริ มสร้ างศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ที่มี
ความพร้ อมทังจุ
้ ดหมายปลายทาง โอกาสทางธุรกิจ และ บุคลากรมืออาชีพ
กิจกรรมในครัง้ นี ้ได้ รับการตอบรับจากกลุม่ เป้าหมายเป็ นอย่างดีโดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมกว่า 150 ราย
ประกอบด้ วยผู้ซื ้อ ผู้ประกอบการไมซ์ สือ่ มวลชนต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญไมซ์ในอังกฤษและยุโรป
นอกจากนี ้ ทีเส็บ ได้ เสนอแคมเปญสนับสนุนด้ านการเงิน ‘Meeting Bonus’ ให้ แก่ผ้ ูจดั งาน
ประมาณ 1,800 ปอนด์ หรื อ 2,300 ยูโร ส�ำหรับการจัดงานที่พ�ำนักในประเทศไทยตังแต่
้ 4 คืนขึน้
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ผู้จัด งานจากประเทศอัง กฤษ และตลาดหลัก ในสหภาพยุโ รปอัง กฤษและ
ตลาดในเครื อ สหภาพยโรปอยู่ใ น 10 อัน ดับ แรกของอุต สาหกรรมไมซ์ ไ ทย โดยมี นัก เดิ น ทาง
กลุ่ม ไมซ์ จ ากอัง กฤษมายัง ประเทศไทยเป็ นจ� ำ นวน 15,262 คน ในสามไตรมาสแรกของปี
งบประมาณ 2557 เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 84 เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น และมี ร ายได้ จ าก
การจัดงานธุรกิจเพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 108 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 31 ล้ านปอนด์ หรื อ38.79 ล้ านยูโร

ส�ำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรปมายังประเทศไทยในช่วง 3 ไตรมาสของปี งบประมาณ
2557 จ�ำนวน 83,157 คน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี ก่อน และสร้ างรายได้ ทงั ้
สิ ้น 156.7 ล้ านปอนด์ หรื อ 195.9 ล้ านยูโร เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8 ทังนี
้ ้ ทีเส็บ คาดว่า จะมีนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์จากยุโรปมายังประเทศไทยมากกว่า 1 ล้ านคน ในปี งบประมาณ 2558 สร้ างรายได้ ให้
แก่เศรษฐกิจประเทศเป็ นมูลค่า 2.13 พันล้ านปอนด์ หรื อ 2.67 พันล้ านยูโร
ผู้ป ระกอบการไทยที่ เ ข้ า ร่ ว มงานโรดโชว์ ค รั ง้ นี ้ อาทิ บริ ษั ท เอ็ ก ซ์ โ ซติ ส สิ โ ม แทรเวล,
โรงแรมดุสิต ธานี, โรงแรมอนันตรา โฮเทลแอนด์ รี สอร์ ท และโรงแรมอินดิโก เพิร์ล ต่างเห็นพ้ องกันว่า
รูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ การสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรเชิงธุรกิจในตลาดยุโรปได้
อย่างดี ซึง่ น�ำไปสูโ่ อกาสธุรกิจในอนาคต ในขณะเดียวกัน กลุม่ ผู้ซื ้อได้ สมั ผัสประสบการณ์โดยตรงของ
ความเป็ นไทย (Thainess) ผ่านทางอาหารไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรี ไทย และ
กิจกรรมที่แฝงอัธยาศัยไมตรี แบบไทยที่ทวั่ โลกต่างยอมรับ
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A grand London roadshow
to boost confidence in European markets

T

he Thailand CONNECT the World: London Business Events
Road Show 2014 in late November was another success for
TCEB in its strategy to integrate the public and private sectors
both in Thailand and abroad. The bureau introduced the brand
communications campaign for 2015 “Thailand CONNECT
the World” and moved forward with activities to revive
international confidence, especially in the UK and major EU markets, as well
as strengthen bilateral relationships.
In addition to partnering with the Thai Team, which includes the Royal
Thai Embassy, London, the Tourism Authority of Thailand, the Commerce
Ministry’s Department of International Trade Promotion, Thai Airways
International, and Thai MICE operators, TCEB also introduced for the first time
11 Thai product and service brands in the food, beverage and spa categories,
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namely Singha Beer, Chang Beer, Monsoon Valley, CP, Mae Pranom, Chadha
Oriental, Maming Impex, Janjira Spa, Amiika Spa, Sranrom Spa and Thang
Tho Ltd.
The Thailand CONNECT the World: London Business Events Road Show
2014 was designed to enhance confidence among business communities in
Europe and promote the MICE market through the brand communication
campaign “Thailand CONNECT the World”, in line with the Government’s
Thailand Moving Forward strategy. The road show received the strong support
of the Royal Thai Embassy in London. Mr Nadhavathna Krishnamra, Charge
d’ Affaires at the Embassy presided over a press conference and welcome
reception. Also, seen at the event were the members of the All Party
Parliamentary Group for Thailand-APPGT.
Mrs Supawan Teerarat, TCEB’s Vice-President for Strategic and Business

Development, notes that the bureau presented the Thailand CONNECT the
World to demonstrate Thailand’s role as a global business and local expert
link in boosting the success of business events. The road show would also
help revive the confidence among the international community especially
potential long-haul markets like the UK and EU member countries. The
event would additionally strengthen Thailand’s MICE industry as a preferred
destination for events by underlining readiness in terms of destinations,
business opportunities and professionals.
The road show welcomed more than 150 buyers, suppliers, international
media and industry experts in the UK and EU.
TCEB also introduced the Meeting Bonus financial subsidy campaign,
offering financial support of about 1,800 pounds or 2,300 euros to each
organiser with a minimum 4-night stay in Thailand, especially organisers from
the UK and major EU markets.
The UK and EU are among the top-ten largest MICE markets for Thailand.
In the first three quarters of fiscal 2014, the number of UK business travellers

surged by 84 per cent to 15,262 persons compared to the same period last
year. Revenue contributions, meanwhile, jumped by 108 per cent to 31
million pounds or 38.79 million euros.
European MICE travellers to Thailand in the first three quarters of the
2014 fiscal year rose by 5 per cent to 83,157 persons, generating revenue of
156.7 million pounds or 195.9 million euros, up 8 per cent.
The bureau expects more than one million European MICE travellers to
Thailand in 2015 fiscal year, contributing 2.13 billion pounds or 2.6 billion
euros.
Participating Thai MICE operators EXO Travel (formerly Exotissimo),
Dusit Thani Hotel, Anantara Hotel and Resort and Indigo Pearl all agreed
that this event had been beneficial in creating a strategic business network in
Europe and that this would lead to business opportunities in the future.
For their part, buyers enjoyed a direct experience in Thainess from Thai
food, art and cultural performances, Thai traditional music and activities
reflecting the internationally recognised Thai hospitality.
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วางกรอบมาตรฐานห้องประชุมอาเซียน
ปูทางสู่การสร้างแบรนด์ระดับภูมิภาค

8

ที

เส็บ จัดการประชุมพิเศษครัง้ ที่ 1 ว่าด้ วยมาตรฐานห้ องประชุมอาเซียน
เดินหน้ าใช้ มาตรฐานสถานที่ จัดงานไมซ์ ไทยเป็ นต้ นแบบก� ำหนดกรอบ
หลักเกณฑ์ การจัด ท� ำ มาตรฐานสถานที่ จัดงานไมซ์ อาเซี ย น คาดว่าจะ
สามารถประกาศใช้ ใ นเดื อ นสิ ง หาคม 2558 เป็ นหนึ่ ง ในยุท ธศาสตร์
ความร่ วมมือเพื่อพัฒนาแบรนด์ภูมิภาค
นายนพรัตน์ เมธาวีกลุ ชัย ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ เปิ ดเผยว่า การประชุม
อาเซียนวาระพิเศษครัง้ ที่ 1 ว่าด้ วยมาตรฐานห้ องประชุมอาเซียน จะเป็ นเวทีส�ำคัญระดับภูมิภาค
ในการหารื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนามาตรฐานสถานที่จดั งานไมซ์ของอาเซียน โดย
มีเจ้ าหน้ าที่ระดับสูง ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ าร่ วมทัง้ สิ ้น 30 คน
ก่ อ นหน้ านี ้ ประเทศไทยได้ น� ำ เสนอในที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นเมื่ อ เดื อ น

มกราคม 2557 ที่ประเทศมาเลเซีย ให้ น�ำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ ไทยเป็ นต้ นแบบส�ำหรั บ
การพัฒนามาตรฐานสถานที่จดั งานไมซ์ของอาเซียน ต่อมามีการจัดตังคณะท�
้
ำงานด้ านมาตรฐาน
สถานที่ จัด งานไมซ์ อ าเซี ย น และมี ก ารประชุม ร่ ว มกัน เป็ นครั ง้ แรกเมื่ อ เดื อ นเมษายนที่ ผ่ า นมา
ณ ประเทศสหภาพเมียนมาร์
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC ในปี 2558 รวมถึงโอกาสผลกระทบและ
ความท้ าทายต่ออุตสาหกรรมไมซ์จากการเปิ ดประตูการค้ าเสรี ระดับภูมภิ าค กอปรกับได้ รับมอบหมาย
จากส�ำนักเลขาธิ การอาเซียนร่ วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ เป็ นผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท�ำมาตรฐานห้ องประชุมอาเซียน ทีเส็บ จึงได้ จัดการประชุมพิเศษครัง้ ที่ 1 ว่าด้ วย มาตรฐาน
ห้ องประชุมอาเซียนขึน้ เมื่อต้ นเดือนธันวาคม 2557 เพื่อผสานความร่ วมมือในการน� ำมาตรฐาน
สถานที่จดั งานไมซ์ไทยเป็ นแม่แบบเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่มาตรฐานสถานที่จดั งานไมซ์อาเซียน
ทั ง้ นี ้ ที่ ป ระชุ ม ได้ หารื อ ในการวางกรอบหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท� ำ มาตรฐาน ระบบการ
ตรวจสอบ คู่ มื อ กระบวนการออกใบรั บ รองมาตรฐาน โครงการน� ำ ร่ อ งในการจัด ฝึ กอบรม

ผู้ตรวจสอบและทดสอบระบบ
อี ก ทั ง้ การจั ด การประชุ ม ครั ง้ นี ้ ยั ง เป็ นหนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ห ลัก ตามแผนการผลัก ดัน
อุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้ าและบริ การด้ านไมซ์ให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน น�ำไปสู่การสร้ างแบรนด์และส่งเสริ มตลาดร่ วมกันของภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต
ซึ่งการบูรณาการด้ านมาตรฐานห้ องประชุมให้ มีมาตรฐานเดียวกันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก
นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กล่าวเสริ มว่า สถานที่
จัด งานเป็ นหนึ่ ง ในปั จ จัย ส� ำ คัญ ของอุต สาหกรรมไมซ์ แต่ ยัง ไม่ มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานสากล
ดังนัน้ ทีเส็บ จึงได้ ร่วมมือกับภาคเอกชนในการริ เริ่ มมาตรฐานสถานที่จดั งานไมซ์ไทยขึ ้น เบื ้องต้ น
ทีเส็บมุ่งเน้ นโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีผ้ ูประกอบการทัว่ ประเทศเข้ าร่ วมในโครงการ
น�ำร่ องเกือบ 100 แห่ง และคาดว่าจะสามารถเริ่ มด�ำเนินการมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่
จัดงานไมซ์ไทยได้ เป็ นครัง้ แรก ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป
การประกาศเป็ นมาตรฐานอาเซี ย นได้ นั น้ จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากทุ ก ประเทศ
สมาชิก ดังนัน้ จึงต้ องใช้ เวลาในการด�ำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานของทุกประเทศให้ อยู่ใน
เกณฑ์เดียวกันอย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศใช้ มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ประเทศไทย

จะมีความได้ เปรี ยบ เพราะได้ มีการพัฒนามาตรฐานล่วงหน้ าไปแล้ วอย่างน้ อย 2 ปี
นางสุกัญญา จันทร์ ชู อุปนายกสมาคมส่งเสริ มการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) หรื อทิก้า
กล่าวว่า การมีมาตรฐานสถานที่จดั งานไมซ์อาเซียนจะเพิ่มโอกาสประเทศสมาชิกในการประมูลงาน
ได้ มากขึ ้น ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะเป็ นดัชนีชี ้วัดให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ด้ านต่างๆ ทุกปี
ด้ านนาย นายทาลูน เทง เลขาธิ การสมาคมการแสดงสินค้ า (ไทย) กล่าวว่า ในระยะแรก
จะเน้ นห้ องประชุมย่อยเป็ นหลัก ทัง้ ของโรงแรมและหน่วยงานรั ฐ จากนัน้ จึงจะขยายโครงการ
ให้ ครอบคลุมห้ องประชุมขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ทัง้ นี ้ จากการประเมินสถานที่จัดงานที่เข้ าร่ วมโครงการน�ำร่ องพบว่า ส่วนมากโดยเฉพาะ
ห้ องประชุมในกรุงเทพมหานคร อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนปั ญหาหลักจะเป็ นเรื่องการใช้ ภาษาอังกฤษ
นายอรุ ณ กล่าวว่า นอกจากมาตรฐานการบริ การแล้ ว คณะกรรมการจะให้ ความส�ำคัญ
มากในเรื่ องมาตรการด้ านความปลอดภัย เช่น ระบบไฟ สปริ งเกอร์ ความสูงของเพดาน และไฟ
ส่องสว่างในห้ องประชุม เป็ นต้ น
“ภาคเอกชนจะให้ การสนับสนุนโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่ จัดงานไมซ์ อย่างเต็มที่
เพื่อให้ ประเทศไทยเป็ นผู้น�ำในมาตรฐานดังกล่าวในภูมิภาค”
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ASEAN MICE Venue Standard paves way
for creating a regional brand

T
10

CEB recently held the 1st Special Meeting on the ASEAN
MICE Venue Standard (AMVS) – Category: Meeting Room to
drive the standardisation throughout the region. The strategic
collaboration among ASEAN member countries is in line with
the effort to drive a unique regional brand. It is expected that
the AMVS will be rolled out from August 2015 onwards.
TCEB President Mr Nopparat Maythaveekulchai noted that the 1st Special
Meeting on ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) – Category: Meeting Room
served as an important platform for ASEAN member countries to discuss and
exchange ideas on the development of the AMVS. Participants included 30
high-ranking officials from organisations involved in the MICE and tourism
industries from all 10 ASEAN member countries.
Thailand put forward the proposal to adopt the Thailand MICE Venue
Standard (TMVS) as a model for the development of the regional MICE venue

standard at the ASEAN Tourism Forum held in Malaysia in January 2014.
An AMVS working group was later established and held its first meeting in
Myanmar in April.
The 1st Special Meeting on ASEAN MICE Venue Standard in early
December was timely, given the launch of ASEAN Economic Community
(AEC) in 2015, the opportunities and challenges for the MICE industry as the
regional free trade agreement takes effect, and the mandate given by the
ASEAN Secretariat and Thailand’s Ministry of Tourism and Sports to TCEB to
be responsible for developing the AMVS project.
Discussions focused on the drawing up of a framework and criteria for
setting the standard, an audit system, a manual, the process for certifying the
standard, and a pilot training project for auditors.
The AMVS is one of the strategies aimed at strengthening the ASEAN
MICE industry and attaining the goal of developing MICE products and

services to the same standards, thus creating a strong regional brand and
marketing promotions for the future. The adoption of the regional venue
standard will also help enhance ASEAN MICE competitiveness in the world
market.
Noting that the venue is a crucial factor in the MICE industry, Mrs
Nichapa Yoswee, Director of TCEB’s MICE Capabilities Department, pointed
out that currently there’s no international standard for this facility. TCEB
therefore entered into collaboration with the private sector to initiate the
Thailand MICE Venue Standard (TMVS).
The bureau initially targeted small and medium-sized hotels, with almost
100 hotels nationwide participating in a pilot project. The bureau expects to
present TMVS certificates for the first time in January 2015.
She further explained that the announcement of AMVS must be endorsed
by all ASEAN member countries. This necessitates a longer lead time for
implementation to allow the standard in all countries to be raised to the
same level. Thanks to the TMVS being developed at least two years ahead of

the other member countries, Thailand will be an at advantage even after the
AMVS comes into effect.
Ms Sukanya Janchoo, Vice President of the Thailand Incentive and
Convention Association (TICA), said the AMVS will increase opportunities for
the ASEAN member countries to bid for events. This standard will serve as a
KPI for operators to assess their operations every year.
Mr Thalun Teng, Secretary General, Thai Exhibition Association (TEA),
added that the audit has revealed that most of the participating hotels, and
especially those in Bangkok, meet the venue standards. The major problem is
the English-language skills of the hotel staff.
He explained that in addition to service standards, the committee will
place importance on safety standards including electrical system, sprinklers,
ceiling height and lighting in the meeting venues.
“The private sector fully supports the TMVS scheme, enabling Thailand to
become the regional leader in MICE venue standards,” Mr Thalun said.
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Business Partner

ไทยผงาดคว้างานเมกะอีเว้นท์
ประเดิมเจ้าภาพงาน Sustainable Brands
แห่งแรกในเอเชีย

นั
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บเป็ น ความส� ำ เร็ จ ครั้ ง ใหญ่ ส� ำ หรั บ ประเทศไทยและที เ ส็ บ ที่ ส ามารถดึ ง
งาน Sustainable Brands ซึ่งเป็นเวทีประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์
นวัตกรรมชั้นน�ำระดับโลก ให้มาจัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเอเชีย
ผลั ก ดั น ให้ ไ ทยก้ า วสู ่ ค วามเป็ น ศู น ย์ ก ลางองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นความยั่ ง ยื น ใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น อี ก ทั้ ง เป็ น โอกาสของกรุ ง เทพมหานครในฐานะ “เมื อ ง
ไมซ์ซิตี้” ที่จะได้น�ำเสนอถึงศักยภาพและความพร้อมในการจัดงาน และ
เป็นศูนย์กลางการด�ำเนินธุรกิจในภูมิภาค
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อ�ำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทีเส็บ เปิดเผยว่า
การดึงงานและการสนับสนุนงานเมกกะอีเวนท์เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของทีเส็บเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ของประเทศและเพิ่ ม รายได้ ท างเศรษฐกิ จ รวมถึ ง การขยายองค์ ค วามรู ้ และการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ทางธุรกิจทั่วโลก
ทั้งนี้ ทีเส็บ ให้การสนับสนุนสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ประมูลสิทธิ์การจัด
งานนี้ ทั้งการจัดท�ำ Feasibility Study การจัดท�ำ Bid Book และ Bidding Material การเดินทาง
เข้าร่วมประมูลงาน ณ ประเทศตุรกี และการน�ำเสนอรูปแบบการจัดงานที่ประเทศอังกฤษ
Sustainable Brands 2015 Bangkok เป็นงานส�ำคัญที่ผู้บริหารแบรนด์ดังระดับโลกทั่วทั้ง
ภูมิภาคจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยที่ผ่านมาได้เวียนไปจัดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง สหรัฐอเมริกา และ
ทวีปยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจั กร และตุ ร กี โดยการจั ด งานครั้ง นี้จ ะจัดขึ้นในประเทศไทยเป็น
แห่งแรกในเอเชีย
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีของกรุงเทพมหานครในฐานะ “เมืองไมซ์ซิตี้” ที่จะได้น�ำเสนอถึง
ศักยภาพ ความพร้อมด้านสถานที่จัดงานมาตรฐานสากล บุคลากรมืออาชีพ และตอกย�้ำการเป็น
ศูนย์กลางการด�ำเนินธุรกิจในภูมิภาคและงานเมกะอีเวนท์
ด้าน นายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ
ร่ ว มกั บ ที เ ส็ บ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด งาน Sustainable Brands 2015 Bangkok มุ ่ ง หวั ง ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันรณรงค์ให้ผู้บริหารทุกองค์กรปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปฏิวัติธุรกิจสู่ความ
ยั่งยืน ตลอดจนผลักดันให้ไทยก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
งาน Sustainable Brands 2015 Bangkok จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558
ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินีรอยัล เมอริเดียน ภายใต้แนวคิด “Reimagine, Redesign, Rebirth”
เพื่อแสวงหาหนทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมแบรนด์ที่ดีอยู่แล้วให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น โดยการ
ปลูกฝังนวัตกรรมเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในดีเอ็นเอของธุรกิจ และหันมามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นกลไกหลักผลักดันธุรกิจ และสร้างคุณค่าของแบรนด์
ในงานนี้ ดร. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ อนิลมาน ธมฺมสากิโย ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิด
รวมถึงได้เชิญเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2006 Professor Muhammad Yunusผู้บุกเบิก

แนวคิดสินเชื่อไมโครเครดิตและธนาคารกรามีนเพื่อคนจน มาร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก และ ซีอีโอของบริษัทชั้นนามาร่วมถ่ายทอดกระบวนทัศน์
ทางธุร กิจ และการตลาดอย่างยั่ง ยืน อาทิ นายกานต์ ตระกู ลฮุ น กรรมการผู ้ จัดการใหญ่ บริ ษั ท
ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) Mr Sonu Shivdasani ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Six Senses Resorts and
Spas และ Mr Juan Gabriel Aguinianoประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก DuPont Sustainable
Solution รวมทั้งบุคคลส�ำคัญในโลกธุรกิจอีกมากมาย
พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์คชอป ที่จะช่วยให้นักธุรกิจเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รู ป ธรรม โดยได้ มี ก ารออกแบบมาเป็ น การเฉพาะเพื่ อ ให้ เ หมาะกั บ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ของ
ประเทศไทย
นายวิสิฐ เชื่อมั่นว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
พิเศษครั้งนี้ เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นผู้น�ำธุรกิจของไทยในการผสมผสานหลักของความยั่งยืนและ
หลักการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน และผู้ร่วมอภิปรายแต่ละท่านจะแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
มุมมองที่แตกต่าง แต่มีจุดร่วมเดียวกัน นั่นคือการพัฒนาและขับเคลื่อนโลกของเราไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ก่อนหน้านี้ ทีเส็บ ยังได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Business Forum 2014
ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยมีผู้น�ำทางธุรกิจจากทั้งภูมิภาคอาเซียนทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
นายวิสิฐ เปิดเผยว่า การจัดงาน “ASEAN Business Forum 2014” เป็นการเปิดโอกาสให้
มีการหารือถึงความร่วมมือในการสร้างอาเซียนให้เป็นจุดศูนย์กลางจากนานาประเทศ และพัฒนา
ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของภาคธุ ร กิ จ ในอาเซี ย นได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง การแบ่ ง ปั น มุ ม มองผู ้ น� ำ ธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับความท้าทาย โอกาสทางธุรกิจในการขยายฐานการผลิตการลงุทน ตลอดจนรูปแบบของ
ความร่วมมือใหม่ที่จะเป็นการจับคู่กันระหว่างประเทศในอาเซียนและคู่ค้าประเทศอื่นๆ จากทุกมุมโลก
ตอกย�้ำความโดดเด่นของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางโอกาสทางธุรกิจของอาเซียนอย่างแท้จริง
การจัดงาน “ASEAN Business Forum เป็นงานประจ�ำปีของสมาคมฯ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 และเป็น
เวทีส�ำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้สามารถผงาดบนเวทีโลกได้อย่างแข็งแกร่ง สมาคมฯ คาดหวัง
ว่าการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางที่จะน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์
ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทย ที่ต้องการจะออกไปท�ำการค้ากับประเทศอื่นๆ ในอนาคต
การสนั บ สนุ น งานระดั บ เมกะอี เวนท์ ทั้ ง 2 งาน ได้ แ ก่ Sustainable Brands Bangkok
2015 และ ASEAN Business Forum 2014 นับเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงการด�ำเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กร ผ่านกลยุทธ์การดึงงาน (Win) เพื่อดึงดูด
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถเติบโตเป็นไปตาม
เป้า นักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,036,300 คน สร้างรายได้ 106,780 ล้านบาท ภายในปีงบประมาณ 2558 นี้

Thailand lands mega event
The first country in Asia to host
Sustainable Brands

T

hailand and TCEB have marked up another success by winning
the bid for Sustainable Brands, the premier international
community of brand innovators and brand-strategic executives.
The Kingdom is the first country in Asia to host the event,
which will help propel Thailand towards its goal of becoming a
sustainability knowledge centre in ASEAN.
The organisation of the Sustainable Brands 2015 Bangkok will provide a
good opportunity for Bangkok, as a MICE City, to showcase its capabilities and
readiness to host mega events and its position as a business centre in the region.
Mrs Supawan Teerarat, TCEB’s Vice-President for Strategic and Business
Development, said that winning and supporting mega events is one of the
bureau’s key missions to enhance the country’s image and increase economic
contributions. Mega events also widen knowledge and create business
networks worldwide.
TCEB supported the Thailand Management Association (TMA) in bidding
for the rights to hold the event including the feasibility study, bid book and
bidding material. The bureau also joined the TMA in attending the bidding
session held in Turkey and presented the event concept in UK.
Sustainable Brands 2015 Bangkok is an important event that sees business
and brand leaders convene. In the past, the organisation of Sustainable Brands
was rotated between the United States and Europe with the hosts including
the UK and Turkey. This is the first time the event will be hosted in Thailand,
the first country in Asia to have the honour.
Mrs Supawan added that it is a good opportunity for Bangkok, as a
MICE City, to demonstrate its capabilities and readiness as a destination
with international-standard venues and professionals. Hosting this event also
reaffirms Bangkok’s position as a centre for doing businesses and organising
mega events in the region.
The TMA’s Chairman, Mr Visit Tantisunthorn added that TMA in
partnership with TCEB is hosting the Sustainable Brands 2015 Bangkok with
the aim of exchanging knowledge and encouraging corporate executives
to change paradigms and revolutionise business for sustainability. It is also
expected to move Thailand forward in its goal to becoming a centre for
sustainability knowledge in ASEAN.
The Sustainable Brands 2015 Bangkok will take place from March 18-19,
2015 at the Crystal Hall, the Plaza Athenee Bangkok-A Royal Meridien Hotel
on the theme “Reimagine, Redesign, Rebirth”. The event will seek new paths
to the success of better brands by embedding purpose-driven environmental
and social innovations into the DNA of the business so that sustainability
becomes a core driver of business and brand value.
The Venerable Dr Anilman Dhammasakiyo Phra Shakyavongsvisuddhi is
one of keynote speakers at the opening ceremony. The Nobel Peace Laureate
2006, Professor Muhammad Yunus – a pioneer of the microcredit concept and

founder of the innovative Grameen Bank for poor entrepreneurs – has also
been invited to share his experiences.
Globally known speakers including Mr Kan Trakulhoon, President and
CEO of Siam Cement Group; Mr Sonu Shivdasani, CEO and Founder, Six Senses
Resorts and Spas; Mr Juan Gabriel Aguiniano, President Asia-Pacific, DuPont
Sustainable Solutions, and many more key figures in the business world will
join the panel discussions to transfer business paradigms and sustainable
marketing concepts.
In addition to the conference, there will be breakout sessions, enabling
businessmen to turn theory into practice. The workshop has been designed to
suit the business environment in Thailand.
Mr Visit is confident that Thailand will enjoy great benefit from hosting
this mega event because it will encourage Thai business entrepreneurs to
harmonise the principles of sustainability and marketing. Each speaker will
share experiences and discuss different perspectives but they all have the
same goal of developing and driving a global sustainable economy.
Earlier, the TCEB supported the TMA and Board of Trade of Thailand in
hosting the ASEAN Business Forum 2014, which took place on November 13-14
at Centara Grand at CentralWorld, Bangkok. More than 500 business leaders
from the ASEAN region and other parts of the world participated in the event.
Mr Visit said that the ASEAN Business Forum 2014 provided an
opportunity to discuss collaboration to strengthen ASEAN as an international
hub and enhance competitiveness for the sustainable growth of business
sector in ASEAN.
It was also a platform for regional and global business leaders to share
their perspectives on challenges and business opportunities to expand
production and investment bases as well as new forms of collaboration
between ASEAN member countries and other trade partners from all over the
world. This platform underlines Thailand’s remarkability as a true centre for
business opportunities in ASEAN.
The ASEAN Business Forum is an annual event of the TMA and has
been organised for five consecutive years. An important platform, it enables
Thailand to be strong in the global arena.
The TMA expects this conference to serve as a guide for management
and strategic planning, particularly among Thai entrepreneurs who want to do
business overseas in the future.
Support for the two mega events, Sustainable Brands 2015 Bangkok
and ASEAN Business Forum 2014, reflects the TCEB’s operations to promote
Thailand’s MICE industry under the WIN strategy in order to continuously
attract quality MICE travellers.
Both events will help drive Thailand’s MICE industry to achieve its
targeted growth of 1,036,300 MICE travellers and revenue of Bt106,780
million in the 2015 fiscal year.
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Bloomberg หนุนความเชื่อมั่นไทย
ประเดิม ASEAN Business Summit ครัง้ แรกในกรุงเทพฯ

ที
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เส็บ มั่นใจการจัดประชุม “Bloomberg ASEAN Business Summit”
ในกรุงเทพฯ เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารไปรษณีย์
กลาง จะเป็ น อี ก เวที ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ระดั บ นานาชาติ ใ น
การจัดงานไมซ์ในประเทศไทย พร้อมตอกย�้ำไทยจุดเชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนในอาเซียน ขณะที่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) ชี้โอกาสไทยในการ
ดึงการประชุมนานาชาติให้มากขึ้น
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า Bloomberg ตัดสินใจมาจัดงานใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยนั้น แสดง
ให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่พร้อมรองรับส� ำหรับ
การจัดงานระดับภูมิภาค
ภายในงาน Bloomberg ASEAN Business Summit มีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นผู้น�ำองค์กรภาค
รัฐและเอกชน จากทั่วทั้งเอเชียและอาเซียน เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อมุมมอง
ด้านเศรษฐกิจ โอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC รวมถึง
การพัฒนาระดับภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังที่เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจของไทย
และภูมิภาค
ทั้งนี้ ทีเส็บ ในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักส�ำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้เดินหน้าสนับสนุนด้าน
สถานที่จัดงาน รวมถึงการจัด Breakfast Talk ซึ่ง ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ กล่าวปาฐกถา เกี่ยวกับ
แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
นายแพร์รี รวินทรานาธาน กรรมการผู้จัดการ Bloomberg Media ประจ� ำภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค กล่าวว่า ปี 2558 เป็นปีที่ส�ำคัญทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงความท้าทายและโอกาสส�ำหรับ
ประชาคมธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมีการตื่นตัวในการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ฉะนั้น Bloomberg จึงได้จัดงาน ASEAN Business Summit ขึ้นเป็นครั้งแรก
ในกรุงเทพฯ โดยเชิญผู้น�ำจากภาคธุรกิจ การเงิน และภาครัฐ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทั่วทั้งภูมิภาคมาร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โอกาสและความท้าทายจากการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(อั ง ค์ ถั ด ) วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม เศรษฐกิ จ โลกในปี ห น้ า ว่ า จะยั ง ต้ อ งจั บ ตาเป็ น พิ เ ศษ เนื่ อ งจากการ
ฟื้นตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังไม่แน่นอน ในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปยังคงภาวะถดถอยต่อไป
และก�ำลังเผชิญกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่ต�่ำมาก เนื่องจากการชะลอการลงทุน

ส่ ว นในภู มิ ภ าคเอเชี ย รั ฐ บาลจี น ยั ง เดิ น หน้ า นโยบายชะลอการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ ลด
ความร้อนแรงที่อาจน�ำไปสู่ภาวะฟองสบู่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเอเชียโดยตรง โดยใน
ปีหน้า มองว่าจีนจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7.3-7.4 ในขณะเดียวกัน จีนยังเตรียม
เดินหน้าปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นห่วงโซ่อุปทานของโลก มาเน้นการเป็นห่วงโซ่อุปทานของ
ภูมิภาคเอเชีย และขยายการลงทุนมาสู่อาเซียนเพิ่มมากขึ้น
ดร. ศุภชัย แนะว่า ในขณะที่กระแสเศรษฐกิจโลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะเมื่อประเทศเศรษฐกิจส�ำคัญ อย่างจีนที่ก�ำลังมองหาโอกาสการขยับขยายการลงทุน กอปรกับ
ปี 2558 ที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี แล้ว อาเซียนควรจะดึงห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) มาจากจีน โดยเฉพาะประเทศไทยมีความได้เปรียบที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับ
ภูมิภาค เป็นเพราะที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ส� ำคัญของภูมิภาค และความสามารถศูนย์กลางการผลิต
และบริการในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ก�ำลังเป็นที่ต้องการ
นอกจากนี้ รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์มากขึ้นนอกเหนือ
จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย เพราะเป็นแหล่งรายได้หลักและขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของ
ประเทศ ที่สามารถน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นปรับปรุงการบริหารจัดการ ไม่ว่า
จะเป็นการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม สถานที่จัดงานไมซ์ โรงแรมที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว
“ประเทศไทยมี โ อกาสจะดึ ง การประชุ ม ใหญ่ ๆ มาจั ด ในประเทศได้ ม ากขึ้ น เพราะมี สิ น ค้ า
และบริการหลายด้านที่อยู่ในระดับโลก โดยอาจให้ความส�ำคัญต่อ การประชุมในประเด็นที่โลกให้
ความสนใจ (Global Theme) อาทิ การท่องเที่ยว เกษตรอินทรีย์ การแพทย์ และปัญหาทรัพยากร
น�้ำ” ดร. ศุภชัย กล่าว
ด้าน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) กล่าวว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ 3 เรื่องหลักคือ ส่ง
เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ในกลุ ่ ม ประเทศสมาชิ ก ให้ ข ยายตั ว มากขึ้ น มี ต ลาดเกิ ด ใหม่ ใ นอาเซี ย น
ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม ที่ก�ำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเชื่อมโยงตลาด
เหล่านี้โดยมีไทยเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยง จะช่วยผลักดันให้ไทยและภูมิภาคอาเซียนเติบโตได้มากขึ้น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยขับเคลื่อนให้เอเชียกลายเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ของ
โลกที่สามารถผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายส่งออกไปยังตลาดโลกได้มากขึ้น นอกจากนี้ มาตรการ
การสนับสนุนจากภาครัฐก็จ ะเป็นอีก ปัจ จัยส�ำคั ญ ให้ ภู มิ ภ าคนี้ เ ดิ น หน้ า ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จโลกได้
ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ล่าสุด รัฐบาลไทยอนุมัติมาตรการส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งส� ำนักงานใหญ่
ในไทย และผ่อนคลายนโยบายการจัดเก็บภาษีจากการลงทุนท�ำธุรกิจของต่างชาติในไทย

Bloomberg ASEAN Business Summit
first time in Thailand

T

CEB is confident that the Bloomberg ASEAN Business Summit,
held in Bangkok in early December 2014 at the Grand Postal
Building, will be another platform in reinforcing international
confidence in organising events in Thailand and reaffirm the
country’s position as a strategic location connecting trade and
investment in the ASEAN bloc.
While, Dr Supachai Panitchpakdi, a former Secretary-General of the
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), pointed to
the multitude of opportunities of Thailand to win international conferences.
Mr Nopparat Maythaveekulchai, President of TCEB, explained that
Bloomberg made the decision late last year in the midst of the political
crisis to organise the summit in Thailand. This demonstrated Bloomberg’s
confidence in the capability and readiness of Thailand to organise the
regional events.
Economic leaders from public and private sectors across Asia and
ASEAN convened at the summit, to discuss and exchange ideas on economic
prospects, business opportunities resulting from the integration of the ASEAN
Economic Community (AEC) and regional development. All were prominent
speakers who are recognised by the local and regional business communities.
As one of major sponsors of the summit, the TCEB offered financial
support for the venue and other organisation of a Breakfast Talk forum with
Dr Supachai as a keynote speaker on “Thailand’s Economy Moving Forward”.
Mr Parry Ravindranathan, Managing Director of Bloomberg Media for
Asia Pacific, the global business and financial information and news leader,
noted that 2015 would be a year of change, challenge and opportunity
for both the Asian and global business communities because the region’s
governments are enthusiastic about preparing for the launch of the ASEAN
Economic Community (AEC).
Therefore, Bloomberg initiated the ASEAN Business Summit in Bangkok,
inviting ASEAN leaders in business, finance and government as well as experts
to discuss topics touching on ASEAN’s economic development, including the
opportunities and challenges that will arise with the implementation of the
AEC in 2015.
In terms of global economic prospects in 2015, Dr Supachai envisaged
that the global economy will remain uncertain due to concern over US
economic recovery, while for its part the European economy is still sluggish
and facing a very low inflation rate and is affected by a slowdown in private
investment.
In the Asian region, the Chinese government is taking steps to slow down
its overheated economy. The policy aims to prevent a possible bubble from

bursting, which would affect economies across Asia. It is forecast that China’s
GDP will grow by 7.3-7.4 per cent next year.
Meanwhile, the Chinese government is shifting its focus from the global
supply chain to the regional supply chain and expanding investment in
ASEAN.
Dr Supachai suggested that because of the changing global economic
environment, major economies and especially China, are looking for an
opportunities to expand their investment and with the establishment of AEC
in 2015, ASEAN should latch on to the value chain from China. Thailand in
particular was at an advantage in developing a regional supply chain because
the country is located in a regional strategic location and a strong production
base for various products and services that are in market demands.
In addition to the economic stimulus measures, the government should
make greater efforts to promote tourism and the MICE industry as these
represent a major source of income and are enablers of sustainable economic
growth. The government should also place emphasis on management
improvement including accommodation standards and tourism destinations.
“Thailand has the opportunity to win major events because of the
number of world renowned products and services. Thailand should target
international conferences on global themes that are of interest to the world
at large, such as tourism, organic agriculture, health, and water resource
problems,” Dr Supachai said.
M.R. Pridiyathorn Devakula, Deputy Prime Minister and Advisor to the
National Council for Peace and Order (NCPO) said that the integration of
AEC would benefit 3 major areas. Firstly, the AEC would boost trade and
investment growth among the ASEAN member countries. Secondly, with the
rapid growth of emerging markets including Cambodia, Myanmar, Laos and
Vietnam, linking these markets through Thailand’s connecting routes would
help drive forward the economies of Thailand and ASEAN as a whole.
Finally, the AEC would strengthen the Asian region’s export-oriented
capability, helping it become a huge production base that supplies more
products to the global market.
M.R. Pridiyathorn added that the government’s support is another crucial
factor for the region to drive the global economy in the future. The Thai
government had recently approved measures to encourage foreign companies
to establish their headquarters in Thailand and was easing the tax policy for
foreign investment in Thailand.

15

Knowledge Platform

ทีเส็บ จับมือ มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส
สร้างผู้เชี่ยวชาญไมซ์มาตรฐานสากล

ที
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เส็ บ ขยายความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น� ำ ของโลก
ล่าสุด ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส เน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรการ
ศึกษา และหลักสูตรไมซ์สู่มาตรฐานสากล ตั้งเป้าผลิตบุคลากรกว่า 5,000
คนต่อปี ป้อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีเส็บได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
นอร์ทเท็กซัส (University of North Texas: UNT) ซึง่ เป็นหนึง่ ในมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำในสหรัฐอเมริกาที่มีความโดดเด่นในวิชาด้านการท่องเที่ยวและการบริหารงานอีเว้นท์
ส�ำหรับข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสจะครอบคลุม 5 ด้านคือ การแลกเปลีย่ น
องค์ความรู้, การแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ หลักสูตรและงานวิจัย, การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ทางการศึกษา นักศึกษา ทุนการศึกษา, การพัฒนาหลักสูตรไมซ์ และการร่วมจัดประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ นั้น
ความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า ว จะท� ำ ให้ ที เ ส็ บ สามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รส� ำ หรั บ สถาบั น การศึ ก ษา
ไทยให้ มี เ นื้ อ หาทั น สมั ย และผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาสามารถน� ำ ไปปรั บ ใช้ ง านได้ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยในด้าน
การส่งเสริมงานด้านการตลาดและการขาย เพราะสหรัฐอเมริกาอยู่ใน 10 อันดับแรกของนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดอีกด้วย
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านไมซ์ (MICE Academic Exchange Programme) เป็น
ส่วนหนึ่งของ MICE Academy ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์
ไทย ซึ่งนอกจากสถาบันการศึกษาชั้นน�ำทั้งในประเทศ ทีเส็บ มีเป้าหมายร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในประเทศต่างๆ ที่เป็นตลาดหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย
สวิตเซอร์แลนด์ จีน และอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และนักวิจัย

ของสถาบันการศึกษาได้มีโอกาสเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ จ�ำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมา
ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ผ่านกิจกรรม Coach the Coaches
Programme และโครงการแลกเปลีย่ นทางวิชาการด้านไมซ์ (MICE Academic Exchange Programme)
ด้าน ดร. นีล สมาร์เทรสก์ ประธานมหาวิ ทยาลั ย นอร์ ทเท็ ก ซั ส เปิ ดเผยว่ า นอกจากเป็ น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับโลกและเป็นศูนย์การเศรษฐกิจในอาเซียน
แล้ ว ประเทศไทยยั ง ได้ ผ ลั ก ดั น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม รวมทั้ ง
หลั ก สู ต รไมซ์ แ ละด้ า นการบริ ห ารการจั ด การงานอี เวนท์ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ป ระเทศไทยมี
ความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ
“UNT เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการบริการต้อนรับ ซึ่ง UNT ก�ำลังขยายความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน” ดร. นีล กล่าว
ความร่วมมือครั้งนี้ ยืนยันถึงการเริ่มต้นสัมพันธภาพระหว่าง UNT และ ทีเส็บ ที่จะขยายฐาน
ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอนาคต และยังช่วยให้ UNT มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษากว่า 80 แห่งทั่วประเทศไทยที่ได้มีการน�ำหลักสูตรไมซ์มาตรฐาน
สากลไปใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย
โดยทีเส็บตั้งเป้าหมายว่า จะสามารถผลิตนักศึกษาไมซ์ได้ปีละกว่า 5,000 คน โดยจะมีจ� ำนวน
ทั้งสิ้น 20,000 คนภายในปี 2558 นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินโครงการ MICE Career Day เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต บุ ค ลากรไมซ์ รุ ่ น ใหม่ เข้ า สู ่ ต ลาดแรงงานในสายอาชี พ ไมซ์ โดยมี ก ารออกบู ธ ของ
ผู้ประกอบการด้านไมซ์กว่า 50 บริษัท เพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าท�ำงานในองค์กร และเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่ นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบการ
ที่สนใจในการเข้าสู่สายงานธุรกิจไมซ์

Partnership with University of North Texas
to develop MICE professionals

I

n line with its strategy to expand academic collaboration with
leading educational institutes from around the world, TCEB recently
entered into partnership with the University of North Texas (UNT)
with the aim of developing both the capabilities of educators and
the MICE curriculum. The bureau expects to produce more than
5,000 high quality professionals every year to respond to the growing
demands of the ASEAN Economic Community (AEC).
A memorandum of understanding with the UNT, one of the US
leading universities in tourism and events management, covers five areas
of collaboration: exchange of knowledge; exchange of academic work and
research; exchange programme for university lecturers, researchers and
students, scholarships; joint MICE curriculum development; and the joint
organisation of symposia and international conferences.
Mr Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, Vice President of Administration
and Strategic Support for TCEB, said that the collaboration will help support
the bureau in modernising the MICE curriculum for educational institutes,
allowing graduates to practically apply the content to their work. This is part
of the efforts being made to develop Thailand’s MICE industry and ensure its
sustainable growth.
In addition, the TCEB-UNT partnership will be indirectly beneficial to
marketing and sales promotions because the United States ranks in the top 10
of MICE travellers to Thailand.
As an integral part to the MICE Academy, the MICE Academic Exchange
Programme aims to enhance the capabilities of Thailand’s MICE industry
through the development of MICE education professionals and graduates.
In addition to local educational institutes, TCEB is planning to work jointly
with overseas institutes in major MICE markets including Germany, Japan, the
United States, Australia, Switzerland, China and the United Kingdom.

Mr Chiruit said the MICE Academic Exchange Programme was designed
to provide a platform for knowledge exchange between university lecturers,
students and researchers and allow them to experience international MICE
perspectives.
The development of MICE personnel’s capabilities requires knowledge
transfer from experienced international professionals to lecturers and students
through the Coach the Coaches Programme and the MICE Academic Exchange
Programme.
Dr Neal Smatresk, President of the University of North Texas (UNT), said
that in addition to being the world’s most popular tourist destination and a
hub of the ASEAN economy, Thailand has successfully developed curricula as
well as the MICE industry and events management.
“UNT is renowned for its hospitality programme and is delighted to be
expanding its partnership with educational institutes in Thailand and ASEAN,”
Dr Smatresk said.
Mr Chiruit added that this agreement reaffirms an initial partnership
between both parties and paves the way for more substantial collaboration
in the future. It will also provide the UNT with the opportunity to create
an academic network covering the 80 universities and vocational colleges
nationwide that have incorporated MICE 101 with their study programmes.
The bureau expects to develop 5,000 MICE students per year, and up to
20,000 by the end of 2015. In addition, the bureau will be organising MICE
Career Day to promote the development of young MICE leaders. The event
comprises more than 50 MICE operators’ booths where students can apply
for jobs. It will also provide a knowledge platform for the MICE industry
professionals targeting students, educational personnel, graduates and
operators.
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บูรณาการแผนจัดเก็บข้อมูลสถิติท่องเที่ยว-ไมซ์

ก

18

ารจัดท�ำระบบข้ อมูลสถิติระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ ถือเป็ นหนึง่ ใน
พันธกิจหลักภายใต้ ความร่ วมมือระหว่าง ทีเส็บ และ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ซึ่งจะเป็ นส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
ไมซ์ทงห่
ั ้ วงโซ่มลู ค่า โดยทีเส็บ จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับชาติว่าด้ วยเรื่ อง
แผนการจัดท�ำสถิติด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ เป็ นครัง้ แรกเมื่อเดือนตุลาคม
2557 นับเป็ นการเริ่ มต้ นการบูรณาการหน่วยงานงานที่ เกี่ ยวข้ องทัง้ หมด
เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูลสถิติระดับด้ านการท่องเที่ยวและไมซ์ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ทีเส็บได้ เริ่ มการร่ วมมือโดยได้ ลงนามข้ อตกลงความร่ วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เมื่อเดือนกันยายน 2557 เพื่อส่งเสริ มอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวอย่างเป็ นเอกภาพ
โดยจะมีการตังคณะท�
้
ำงานเพื่อจัดท�ำกรอบความร่ วมมือในด้ านต่างๆ ซึง่ แผนการจัดท�ำระบบข้ อมูล
สถิติถูกจัดอยู่ในโครงการน�ำร่ องที่จะเริ่ มด�ำเนินการในปี งบประมาณ 2558 นี ้
นอกจากนี ้ ที เส็บ และกระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬาได้ ส่งผู้แทนไปเข้ าร่ วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการว่าด้ วยการจัดท� ำบัญชี ประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ของ องค์ การการท่องเที่ยว
โลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ที่ประเทศ
กัมพูชา หลังจากนัน้ ทัง้ สองหน่วยงานเห็นพ้ องกันว่า ประเทศไทยควรจะเริ่ มต้ นแผนการจัดท�ำ
ระบบสถิ ติด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ โดยน� ำระบบบัญชี ประชาชาติด้านการท่องเที่ยวและไมซ์
ของ UNWTO มาเป็ นแนวทางในการด�ำเนินการ
ดังนัน้ ทีเส็บ จึงได้ ริเริ่ มจัดการประชุมครัง้ นี ้ขึ ้น โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วม ได้ แก่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานตรวจคนเข้ าเมือง ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ อาทิ
สมาคมการแสดงสินค้ า (ไทย) สมาคมส่งเสริ มการประชุมนานาชาติ (ไทย) และสมาคมโรงแรมไทย
ในขณะที่ UNWTO ให้ การสนับสนุนวิทยากรเพื่อน�ำเสนอกรอบการจัดมาตรฐานและวิธีการ
เพื่อพัฒนาการจัดเก็บสถิติด้านการท่องเที่ยวโดยเน้ นถึงอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับชาติ อีกทัง้ น� ำ
เสนอการจัดท�ำให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการจัดท�ำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวและไมซ์
ของ UNWTO (Meetings Tourism satellite Account) เพื่อประเมินอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีส่วน

สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมได้ เรี ยนรู้ วิธีการรวบรวม วิเคราะห์ และสร้ างมาตรฐานการจัดเก็บข้ อมูลสถิติ
รวมไปถึงกรณีศกึ ษาจากหลายประเทศ นอกจากนี ้วิทยากรยังชี ้ให้ เห็นถึงความท้ าทายและประโยชน์
ส�ำหรับภาคธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรที่ไม่แสวงหาก� ำไร ของประเทศต่างๆ ที่ได้ น�ำมาตรฐานของ
UNWTO ไปปรับใช้ เช่น สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา เม็กซิโก และอังกฤษ
การจัดท�ำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ ถือเป็ นเรื่ องใหม่และยังอยู่ในขัน้ เริ่ ม
ส�ำหรับประเทศไทย ซึ่งจะต้ องสร้ างการรับรู้ และความเข้ าใจให้ แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
น�ำไปสู่การบูรณาการในการจัดท�ำระบบจัดเก็บข้ อมูลสถิติที่เป็ นมาตรฐานระดับชาติ
ดัง นัน้ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจึ ง เป็ นแกนหลัก ในการจัด ท� ำ มาตรฐานดัง กล่ า ว
เพราะเป็ นสมาชิก UNWTO อยู่แล้ ว ในขณะที่ทีเส็บ เตรี ยมสมัครเป็ นสมาชิกสมทบ (Associate
Member) คาดว่า จะเริ่ มด�ำเนินการขัน้ แรกได้ ในปี 2558 ซึ่งจะเป็ นการจัดเก็บข้ อมูลสถิติทวั่ ๆ ไป
เช่น จ�ำนวนนักเดินทางเข้ า-ออก วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ระยะวันพัก และค่าใช้ จ่าย เป็ นต้ น
ซึ่งปั จจุบนั แต่ละหน่วยงานมีระบบการจัดเก็บข้ อมูลแตกต่างกัน
การสร้ างระบบมาตรฐานระดับ ชาติ จ ะเป็ นประโยชน์ อ ย่า งมากต่อ ผู้ป ระกอบการที่ อ ยู่ใ น
ห่วงโซ่มลู ค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ (Value Chain) เช่น โรงแรม การขนส่ง ร้ านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้ น ท�ำให้ ได้ รับรู้ ข้ อมูลทังด้
้ านอุปสงค์/อุปทาน ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ูประกอบการ
สามารถวิเคราะห์ ตลาดได้ ดียิ่งขึน้ และเห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง นอกจากนี ้ มาตรฐาน
ข้ อมูลสถิติ จะท�ำให้ ทราบถึงความต้ องการบุคลากร และวางแผนการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดได้ ดียิ่งขึน้ ด้ วย
โดยที เ ส็ บ จะก� ำ หนดจัด การประชุ ม ดัง กล่ า วให้ เ ป็ นการประชุ ม ประจ� ำ ปี ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่
ขับเคลื่อนการจัดเก็บข้ อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย แต่ยงั เป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ให้ UNWTO เห็นว่า ประเทศไทยมีความตื่นตัวและมีการท�ำงานที่ประสานสอดคล้ อง
กันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูลสถิติที่เป็ นมาตรฐานระดับชาติ
ซึ่งจะท�ำให้ ไทยต่อยอดความร่ วมมือกับ UNWTO ได้ ในอนาคตอีกด้ วย

Integration of tourism & MICE statistics

D

eveloping a national standard for statistics covering both
tourism and MICE is one of the key missions identified in
collaboration between TCEB and the Ministry of Tourism
and Sports and is considered an integral part of optimising
the value chain in Thailand’s tourism and MICE industries.
To this end, TCEB organised the first national workshop on
“Tourism and MICE Statistics” in October 2014 marking the start of a coherent
integration between the organisations within the sphere of tourism and the
MICE industry that will see tourism and MICE statistics developed into the
same standard.
Previously, the bureau began the collaboration by signing a memorandum
of understanding with the Ministry of Tourism and Sports in September 2014
under which the two organisations will work together on MICE and tourism
development. Both sides will be setting up a working group to jointly draft
a collaborative framework for various areas. The tourism and MICE statistics
plan has been designed as a pilot project for implementation in the 2015
fiscal year.
Moreover, both organisations sent delegates to attend the recent
workshop on tourism statistics organised by United Nations World Tourism
Organization (UNWTO) in Cambodia. TCEB and the ministry agreed that
Thailand should kick off the plan by adopting the UNWTO framework as
guidance for implementation.
The bureau therefore hosted the October workshop and invited the
participation of all organisations concerned. They included the Tourism
Authority of Thailand (TAT), the National Economic and Social Development
Board (NESDB), the Bank of Thailand and the Immigration Bureau as well as
such private sector agencies as the Thai Exhibition Association (TEA), the
Thailand Incentive and Convention Association (TICA) and the Thai Hotels
Association (THA).
While, UNWTO-supported keynote speakers outlined the UNWTO
framework and methodology for developing tourism statistics with an
emphasis on the MICE industry at the national level. One speaker introduced
conformance with international standards through UNWTO’s Meetings

Tourism Satellite Account (MTSA) framework for evaluating the economic
contribution of MICE.
The meeting enabled participants to learn how to compile, analyse and
standardise tourism and MICE statistics and examine case studies from many
countries.
In addition, the speakers indicated the challenges and benefits for
businesses, government and NGOs that adopt the UNWTA framework, among
them the United States, Australia, Canada, Mexico and UK.
The framework for tourism and MICE statistics is new to Thailand and it
was thus essential to enhance the perceptions of and foster understanding by
the organisations concerned, which will lead to integration in developing a
national standard statistics system.
Thus, the Ministry of Tourism and Sports will act as the main body for
the implementation as it is a member state of the UNWTO while TCEB is
preparing to register as an associate member. The first phase is expected to
start in 2015 covering basic information including domestic, inbound and
outbound travellers, the main purpose of travellers’ visits to Thailand, length
of stays and expenditure. At present, the various organisations collect these
data using different methodologies.
The development of a national standard for tourism and MICE statistics
will be of benefit to stakeholders in the whole value chain including hotels,
the transportation sector, restaurants and tourist destinations. Operators will
be able to obtain data on demand and supply, allowing them to better analyse
markets and their weaknesses/strengths.
Moreover, the statistics will enable policy makers to project demand for
personnel and plan to develop the workforce in response to market changes.
The bureau expects this workshop will be an annual event. It’s not
a driving force for the development of tourism and MICE statistics, but
demonstrates to the UNWTO that Thailand is enthusiastic and that relevant
organisations are working together to harmonise tourism and MICE statistics.
As a result, Thailand can extend its collaboration with the UNWTO in the
future.
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เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร
ภาครัฐ
ที เ ส็ บ น� ำ คณะผู ้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รภาครั ฐ ได้ แ ก่ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ ส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดในต่ า งประเทศ
(Thai Team Road Show) ณ กรุงมาดริดและเมืองบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักร
สเปน และเข้ า ร่ ว มประชุ ม หารื อ กั บ องค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก (UNWTO)
ณ ส�ำนักงานเลขาธิการองค์การการท่องเทีย่ วโลก กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน
เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน2557 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการ
ในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ไมซ์ ไ ทย โดยมี น าย Carlos Vogeler
ผูอ้ ำ� นวยการบริหารฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของ UNWTO ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ คณะ
ผู้แทนไทย ยังได้เข้าเยี่ยมชมงาน EIBTM 2014 ณ Fira Gran Via - Exhibition
Centre เมืองบาร์เซโลนา

Networking of state agencies
TCEB led high-ranking officials from public sector strategic partners including the Ministry of Tourism and Sports, the Consular department, Ministry of Foreign
Affairs, and the Immigration Bureau to the Spanish cities of Madrid and Barcelona to participate in Thai Team Road Show. Bureau representatives and state
delegates also met with the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) at its Secretariat in Madrid in November 2014 where they were welcomed by
Mr. Carlos Vogeler, UNWTO’s Director – Executive Secretary for Members Relations. The discussions focused on enhancing joint academic collaboration for the
development of Thailand’s MICE business. The delegates also had a chance to visit EIBTM 2014 at the Fira Gran Via Exhibition Centre in Barcelona.

งานขอบคุณสื่อมวลชน
ประจ�ำปี 2557
เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายนพรัตน์ เมธาวีกลุ ชัย (กลาง) ผูอ้ ำ� นวยการ
ทีเส็บ น�ำทีมผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ (ซ้าย) รองผูอ้ ำ� นวยการ
สายงานกลยุ ท ธ์ แ ละพั ฒ นาธุ ร กิ จ และนายจิ รุ ต ถ์ อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา
(ขวา) รองผู ้ อ� ำ นวยการ สายงานบริ ห ารและสนั บ สนุ น กลยุ ท ธ์ จั ด งาน
“TCEB Fun Troops Party คืนความสุขสนุกยกทัพ” เพื่อเป็นการขอบคุณ
สื่ อ มวลชนและเสริ ม สร้ า งสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ สื่ อ มวลชนที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
เผยแพร่ข่าวสารการด�ำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของทีเส็บตลอดจนข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์แก่สาธารณชน

Media Thank You Party 2014
On December 19, 2014, TCEB’s President, , Mr. Nopparat Maythaveekulchai, centre along with management team members Mrs. Supawan Teerarat, left,
Vice-President for Strategic and Business Development and Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, right, Vice President of Administration and Strategic Support,
organised the “TCEB Fun Troops Party”. The event was designed to thank the press for its support in disseminating TCEB’s activities and MICE information to
the public and to maintain good relations between TCEB and the media.

