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Message from the President
Dear readers,

สารจากผู้อ�ำนวยการ
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสาร ทีเส็บ ทุกท่าน
ในช่วงครึ่งปีหลั ง เราจะเห็ นได้ ว ่ า ตลาดไมซ์ มีแ นวโน้ มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลัง จากสถานการณ์ก ลับสู่ภาวะ
ปกติ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการด�ำเนินกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศ และความเชื่อมั่นของนานาชาติในการจัดงานและเข้าร่วมงานในประเทศไทย
นอกจากโปรแกรมส่งเสริมการขาย ทีเส็บ ผนึกก�ำลังการบินไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคม
ผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ เปิดตัวแคมเปญ Thailand’s MICE UNITED: ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ร่วมใจ
ธุรกิจไมซ์ ซึ่งเป็นโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผ่านการจัดกิจกรรมแฟมทริปส�ำหรับ
สื่อมวลชนและนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลก รวมทั้งการจัดเมกกะโรดโชว์ในตลาดไมซ์หลักอย่างจีนและอังกฤษ
ไปจนถึงปลายปีนี้ ทั้งนี้ ทีเส็บเน้นด�ำเนินงานตามกรอบแนวทางการสื่อสารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผ่านการท�ำงานร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ
ภายใต้โครงการ Thailand’s MICE UNITED เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทีเส็บได้จัดกิจกรรมแฟมทริป
สื่อมวลชนต่างประเทศ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ พร้อมสร้างสรรค์โปรแกรม Thailand CONNECT: Hip
& Heritage Business Events ที่ผสมผสานระหว่างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทันสมัย และมรดกทางวัฒนธรรมของ
กรุง เทพมหานครและเชี ย งใหม่ เพื่ อชู ความแข็ งแกร่ งของสองเมืองไมซ์หลัก ในการเป็นศูนย์ก ลางการจัด กิจ กรรม
เชิงธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
อี ก ข่ า วดี ก็ คื อ ประเทศไทยสามารถเอาชนะคู ่ แข่ ง 2 ประเทศคื อ ญี่ ปุ ่ น และฮ่ อ งกง คว้ า เจ้ า ภาพจั ด การ
ประชุมสุดยอดผู้น�ำรุ่นใหม่ระดับโลก (One Young World Summit 2015) เป็นครั้งแรกในเอเชีย คาดว่าจะมี
ผู้น�ำรุ่นใหม่ 2,000 คนจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมในกรุงเทพมหานคร การเป็นเจ้าภาพงานนี้ จึงมีความหมายมาก
ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติ และยังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นจุดหมาย
ปลายทางส�ำหรับการจัดงานไมซ์
ในระดับภูมิภาค ทีเส็บ เดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอาเซียน โดยน�ำสองบริษัทจัดงานแสดงสินค้า
ชั้นน�ำ ได้แก่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดโรดโชว์ ที่ฟิลิปปินส์ สร้าง
ความร่วมมือด้า นอุ ต สาหกรรมไมซ์ และการส่ งเสริ ม การค้ า ระหว่างสองประเทศ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งฟิลิปปินส์ พร้อมเสนอแคมเปญพิเศษเฉพาะกลุ่มนักเดินทางไมซ์จากฟิลิปปินส์
นอกจากนี้ทีเส็บยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมาร์
ผลักดันความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศผ่านความร่วมมือด้านไมซ์อีกด้วย
การพัฒนาบุคคลากรด้านไมซ์ก็เป็นอีกภาระกิจส� ำคัญที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความส� ำเร็จ
ในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดหลักสูตรไมซ์ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาโดยล่าสุดทีเส็บ ได้ลงนามความร่วมมือกับ
27 สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในการบรรจุหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลในการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคคลากร
ด้านไมซ์รองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ผลจากการด� ำ เนิ นกลยุ ท ธ์ ที่ เข้ มข้ นและความร่ ว มมื อกั บพันธมิตรในการจัดกิจ กรรมต่างๆ ทีเส็บ เชื่อมั่นว่า
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ไ ทยปี นี้ จ ะมี ก ารเติ บ โตใกล้ เ คี ย งกั บ ปี ที่ ผ ่ า นมา และขอให้ ติ ด ตามการท� ำ งานของที เ ส็ บ ในการ
ดึงงานใหญ่ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต่อไปครับ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

With the political situation back to normal, the second half of
2014 has seen a quick recovery in Thailand’s MICE market, mainly
thanks to the country’s solid fundamentals and TCEB’s aggressive
strategies to enhance the country’s image and revive international
confidence in organising and attending events in Thailand.
In addition to promoting its incentive programmes, the TCEB
has formed a partnership with Thai Airways International Company
Limited, the Tourism Authority of Thailand and the Ratchaprasong
Square Trade Association to create the ‘Thailand’s MICE UNITED’
campaign.
This campaign is designed to promote Thailand and boost
confidence in the country through a Familiarlization Trip for
international media and MICE travellers from around the world as well
as mega road shows in major MICE markets like China and the UK. The
activities run from now until the end of this year.
The TCEB has organised activities in line with the communication
guidelines issued by the National Council for Peace and Order (NCPO)
and in collaboration with the Department of Information of the
Ministry of Foreign Affairs.
As part of the Thailand’s MICE UNITED campaign, the bureau
organised an international media Fam Trip on the Bangkok-Chiang Mai
route in the middle of August 2014. The bureau also introduced its
new Thailand CONNECT: Hip & Heritage Business Events programme,
which highlights the state-of-the-art facilities and cultural heritage
of both Bangkok and Chiang Mai. The programme showcases the
strengths of both major MICE Cities as hubs for unique business events.
Another piece of good news is that Thailand has succeeded
in beating out Japan and Hong Kong to host the One Young World
Summit 2015, the first country in Asia to do so. The Summit is
expected to attract 2,000 young thought leaders from all over the
world to the meeting, which will take place in Bangkok.
Hosting this event is crucial to enhancing international confidence
and offers a good opportunity to present the country’s outstanding
potential as a preferred destination for global MICE events.
At the regional level, the TCEB is moving forward with plans to
establish a cooperation network in ASEAN. The bureau recently led
two leading exhibition operators – IMPACT Exhibition Management
and Reed Tradex– in a road show to the Philippines in a bid to
strengthen bilateral MICE collaboration and trade promotion between
the two countries.
The bureau also introduced the CONNECT Businesses BIG Bonus
Campaign exclusively for trade visitors from the Philippines.
In addition, the bureau has signed a Memorandum of
Understanding with the Republic of the Union of Myanmar Federation
of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI), marking a new
era of cooperation in boosting bilateral trade relations through MICE
collaboration.
MICE personnel development is also a crucial task and one
that is undergoing continuous implementation. After its success in
encouraging universities to introduce a MICE curriculum over the
past 3 years, the TCEB has signed a collaborative agreement with 27
vocational colleges nationwide to include the international-standard
MICE Curriculum. The expansion aims to produce MICE professionals
in response to the market demand in the country and ASEAN.
Thanks to these strategies and the continued collaboration with
strategic partners in organising various activities, the TCEB is confident
that the growth of Thailand’s MICE industry in 2014 will be similar
to that of the previous year. Readers are invited to follow the TCEB’s
operations to win more mega events for Thailand.

Mr. Nopparat Maythaveekulchai
President
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
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เส็บ เร่งกระตุ้นภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทย อย่างเต็มที่ในช่วงครึ่งปีหลัง
ล่าสุด ผนึกก�ำลังการบินไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคม
ผู ้ ป ระกอบวิ ส าหกิ จ ในย่ า นราชประสงค์ เปิ ด ตั ว แคมเปญ Thailand’s
MICE UNITED: ฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ไทย ร่ ว มใจธุ ร กิ จ ไมซ์ บู ร ณาการ
จัดกิจกรรมมีเดียแฟมทริป และเมกะโรดโชว์ เจาะกลุ่มเป้าหมายกว่า 250 ราย
ทัว่ โลก พร้อมเนรมิต “ราชประสงค์ โชว์เคส” สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อประเทศไทย
นอกจากนี้ ที เ ส็ บ ยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งดี ยิ่ ง จากกระทรวงการต่ า งประเทศในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมไมซ์ไทย อีกทั้งมีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ
นายเสข วรรณเมธี อธิ บ ดี ก รมสารนิ เ ทศ กระทรวงต่ า งประเทศ กล่ า วว่ า โครงการนี้ เ ป็ น
ตัวอย่างของการท�ำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อแสดงให้นานาประเทศเห็นว่า สถานการณ์ในประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติมีความสงบเรียบร้อย
ขณะเดียวกัน นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ได้รับการขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ
การพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ ส่วนภาคเอกชนในต่างประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทของไทยในการ
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงอาเซียนที่เป็นตลาดใหญ่กว่า 600 ล้านคน ฉะนั้น ไม่ว่าสหรัฐอเมริกา
หรือ ยุโรป ต่างก็ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทย แม้แต่เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�ำ
ประเทศไทยก็ได้น�ำคณะนักธุรกิจไทยไปเยือนอังกฤษเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน ใน
ขณะที่เยอรมันก็มีความสนใจขยายความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนกับไทยเช่นกัน
“สถานทูตและสถานกงศุลไทยกว่า 90 แห่งทั่วโลกถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความ
เข้าใจกับนานาชาติในทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่ผู้บริหารระดับประเทศ แต่รวมถึงหน่วยงานนิติบัญญัติ
ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร รวมไปถึงสื่อมวลชนด้วย เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ประเทศไทย
4

อย่างถูกต้อง” นายเสข กล่าว
ด้านนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บริเริ่มแคมเปญ Thailand’s
MICE UNITED: ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับ
มาอย่างเร่งด่วน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทีเส็บเน้นด�ำเนินงานตามกรอบแนวทางการสื่อสารของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านการท�ำงานร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ
ด้วยการน�ำเสนอถึงจุดเด่นของไทยตามแนวทางการสื่อสาร THAILAND CONNECT ชูความพร้อม
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการด�ำเนินธุรกิจของภูมิภาค การเป็นสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ที่มี
ความหลากหลาย การให้บริการและมาตรฐานอย่างมืออาชีพ พร้อมน�ำเสนอศักยภาพของเมืองไมซ์
ซิตี้ อันจะส่งผลต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ
“Thailand’s MICE UNITED: ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์” เป็นแคมเปญสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยผ่านกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศกว่า 250 รายทั่วโลก แบ่ง
เป็นสื่อมวลชนต่างชาติจ�ำนวน 100 ราย และลูกค้าไมซ์จ�ำนวน 150 ราย เน้นที่ภูมิภาคเอเซียเป็น
หลัก รวมทั้งรักษาลูกค้าเป้าหมายในตลาดยุโรป ด้วยการบูรณาการ 4 กิจกรรมย่อยทั้งกิจกรรมสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศสัมผัสกับศักยภาพของประเทศไทย (Media Familiarization
Trip) 2 กิจกรรม และการจัดกิจกรรมเมกกะโรดโชว์ 2 กิจกรรม ในตลาดจีนและอังกฤษ ซึ่งเป็น
ตลาดที่มีลูกค้าไมซ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาค
ทั้งนี้กิจรรมภายใต้การด�ำเนินงานโครงการ “Thailand’s MICE UNITED: ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ไทย ร่ ว มใจธุ ร กิ จ ไมซ์ ” ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) กิ จ รรม International Media
Familiarization Trip เส้ น ทาง กรุ ง เทพฯ – เชี ย งใหม่ ระหว่ า งวั น ที่ 18-21 สิ ง หาคม 2557
2) กิจกรรม International Media Familiarization Trip เส้นทาง กรุงเทพฯ – ขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ 7-11 กันยายน 2557 3) กิจกรรม Thailand’s MICE Road Show ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศ

จีน ในวันที่ 15 กันยายน 2557 4) กิจกรรม Thailand’s MICE Road Show ณ กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
“ทีเส็บ เชื่อมั่นว่า เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองกลับสู่ภาวะปกติ ตลาดไมซ์จะมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น การผนึกก�ำลังกับภาคีธุรกิจก็จะยิ่งท�ำให้ตลาดไมซ์ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะตลาดการจัดสัมมนา และ
การจัดแสดงสินค้านานาชาติ ทั้งนี้ คาดว่าปีนี้ จะมีจ�ำนวนนักเดินทางไมซ์ประมาณ 880,000 คน และสร้าง
รายได้ประมาณ 8.72 หมื่นล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าว
นายชาลี ภมรมนตรี ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการการขายประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า การบินไทยได้ให้ความส�ำคัญ และสนับสนุนธุรกิจไมซ์มานานแล้ว เมื่อมีการร่วมมือกันจากหลาย
หน่ ว ยงานก็ จ ะยิ่ ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ ป ระเทศไทยเป็ น จุ ด หมายปลายทางที่ มี
ความพร้อมส�ำหรับธุรกิจไมซ์
ทั้งนี้ การบินไทย พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้าน เช่น การประชาสัมพันธ์ร่วมกันในโครงการฯ
การท�ำโรดโชว์ รวมทั้งการสนับสนุนบัตรโดยสารอภินันทนาการ และราคาพิเศษในเส้นทางที่บริษัทฯ ท�ำการบิน
ด้าน นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า ททท. ได้ด�ำเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรม
Thailand Happiness Street Festival เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนชาวไทย โดยเชิญสื่อมวลชนและ
ผู ้ ป ระกอบการจากทั่ ว โลกเข้ า ร่ ว มงาน ดั ง นั้ น การเข้ า ร่ ว มแคมเปญครั้ ง นี้ จ ะเป็ น การตอกย�้ ำ ความเชื่ อ มั่ น
ในการจัดงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ กล่าวว่า ย่านราชประสงค์
นับเป็นหัวใจส�ำคัญของกรุงเทพฯ ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว โดยมีจ�ำนวนห้องพักรวมกัน
จ�ำนวน 3,648 ห้องและมีพื้นที่ในการจัดสัมมนามากกว่า 420,000 ตารางเมตร ของทั้ง 7 โรงแรมหรู อีกทั้ง
เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ในรูปแบบต่างๆ รองรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากทั่วโลก
นอกจากนี้ ราชประสงค์เป็นย่านแรกที่พัฒนาการเชื่อมโยงทางเดินเท้าระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการสร้างความสะดวกส�ำหรับผู้มาเยือน โดยจะขยายทางเดินเชื่อมไปถึงย่านประตูน�้ำภายใน 2 ปีข้างหน้า
ดังนั้น ย่านราชประสงค์จึงมีศักยภาพและความพร้อมในด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกรองรับตลาดไมซ์
ได้เป็นอย่างดี โดยร้อยละ 15-20 ของอัตราการเข้าพักของโรงแรมในย่านราชประสงค์มาจากตลาดไมซ์ ซึ่ง
นักเดินทางกลุ่มไมซ์จะมีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3 เท่า
นายชาย ชี้ว่า อุตสาหกรรมไมซ์มีความส�ำคัญ เพราะถ้ามีผู้น�ำธุรกิจเดินทางมาร่วมประชุมในไทยก็จะ
แสดงถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและมาตรฐานการบริการของไทย โดยในการจัดกิจกรรม “ราชประสงค์
โชว์เคส” ครั้งนี้ สมาชิกของสมาคมฯ ร่วมออกบูธน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเรียกคืน
ความเชื่อมั่นจากตลาดไมซ์ให้กลับมายังย่านราชประสงค์ได้อย่างแน่นอน
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Thailand’s MICE United
makes its debut
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CEB is putting every effort into enhancing the image of the
Thai MICE industry during the second half of this year by
partnering with Thai Airways International Public Company
Limited (THAI), the Tourism Authority of Thailand (TAT) and
the Ratchaprasong Square Trade Association to introduce
‘Thailand’s MICE UNITED’ campaign.
This public relations strategy aims to tap into more than 250 key targets
worldwide through international media familiarization trips as well as mega
road shows. The “Ratchaprasong Showcase” meanwhile is designed to boost
international confidence in Thailand’s stability as a destination.
The Ministry of Foreign Affairs is supporting TCEB in promoting the Thai
MICE industry and is playing a major role in enhancing the country’s image
and restoring confidence among foreigners.
Mr. Sek Wannamethee, Director-General, Department of Information,
Ministry of Foreign Affairs, notes that this public relations campaign is a
good example of the cooperation between public and private sector agencies
in organising various activities. It aims to demonstrate to the international
community that the situation in Thailand is back to normal and peaceful. State
agencies’ policies have also been brought forward to facilitate development
of the logistics network.
The private sector overseas recognises Thailand’s role as a business centre
connecting it with ASEAN, which represents an enormous market of more than
600 million people. The United States and Europe need to strengthen relations
with Thailand, while the United Kingdom’s Ambassador to Thailand recently

led a group of Thai businessmen to the UK in order to promote bilateral trade
and investment. Germany is also interested in expanding bilateral trade and
investment with Thailand.
“The Thai embassies and consulates in more than 90 countries are another
channel for fostering understanding among members of the international
community. We do not communicate solely with government leaders but also
with legislative bodies, the private sector, non-profit organisations as well as
the media,” Mr. Sek explains.
Mr. Nopparat Maythaveekulchai, President of TCEB, says that the most
pressing goal of Thailand’s MICE UNITED campaign is to restore confidence.
Activities have been organised in line with the guidelines issued by the
National Council for Peace and Order (NCPO) and in collaboration with the
Department of Information of the Ministry of Foreign Affairs.
The campaign will introduce Thailand’s strengths following the same
lines as the communication-focused “THAILAND Connect” and stress that
Thailand is a premier regional business hub, offers a diversity of destinations
for MICE events, boasts high-quality professionals and industry standards
while promoting the capabilities of MICE Cities.
Thailand’s MICE UNITED aims to build confidence in Thai MICE industry
through more than 250 targets worldwide, made up of 100 foreign media
representatives and 150 MICE customers. The bureau will mainly focus on
Asia, but also target customers in the European market. The TCEB and its
partners will jointly organise 2 Media Fam Trips and 2 mega road shows in
China and UK, both of which represent the largest MICE markets for Thailand

in their respective regions.
Thailand’s MICE UNITED campaign had kicked off with an International
Media Fam Trip on the Bangkok-Chiang Mai route from August 18 to 21 and
will be followed by a similar trip on the Bangkok-Khon Kaen route between
September 7 and 11. Thailand’s MICE Road show in Shanghai, China is
scheduled for September 15, 2014 and the London Road Show for November
13.
“TCEB is confident that when the political situation returns to normal, the
MICE market will quickly recover. Joining forces with strategic partners will
speed up the market recovery, particularly in the conventions and exhibitions
sector. This year, the bureau expects to welcome around 880,000 MICE
travellers, generating about Bt87.2 billion,” Mr. Nopparat says.
Mr Charles Pamonmontri, Director Thailand Sales Services Department,
Thai Airways International Public Company Limited, points to the continuous
support provided by THAI to the Thai MICE industry. Noting that collaboration
between the various parties will definitely boost confidence and promote the
country’s image as a preferred destination for MICE events, he says that THAI
is ready to support the campaign through public relations, road shows as
well as complimentary tickets and special fares on the routes operated by
the airline.
Mr Wiboon Nimitrwanich, Executive Director Advertising and Public
Relations Department, Tourism Authority of Thailand, says that TAT is
continually promoting the country’s positive image through a variety of

promotional campaigns, including the Thailand Happiness Street Festival,
which was held recently to bring back happiness and joy to Thai people
and was joined by tourism entrepreneurs and the media. Participating in
the Thailand’s MICE UNITED will reaffirm confidence in organising events in
Thailand.
Mr. Chai Srivikorn, President of Ratchaprasong Square Trade Association
(RSTA), underlines the Ratchaprasong area’s position as the ‘Heart of Bangkok’
in terms of economy, trade and tourism. The Ratchaprasong zone boasts a
total of 3,648 hotel rooms and combined meeting venues of more than 420,000
square metres with services facilitated by 7 luxury hotels. Ratchaprasong is
also a lifestyle centre and responds to the demands of tourists and business
persons from all over the world.
In addition, Ratchaprasong has the potential and the facilities to serve
the MICE market. Although MICE travellers represent only 15-20 percent of
the occupancy rate in Ratchaprasong hotels, their average spending is 3 times
higher than the general tourist visitor.
Mr. Chai stresses the importance of the MICE industry, not least because
business travellers attending the meetings in Thailand, will report back on
safety in the country and the standard of service.
The Ratchaprasong Showcase will present new products and services
from members of the association, which will rekindle confidence in
Ratchaprasong among MICE stakeholders.
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Building Strategic Alliance

HIP & Heritage แฟมทริป
ชูเอกลักษณ์กรุงเทพฯ และเชียงใหม่
โชว์ศักยภาพสื่อทั่วโลก

ที

8

เส็บ จัดกิจกรรมแฟมทริปกลุ่มสื่อมวลชนต่างประเทศ ในเส้น
ทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ Thailand’s MICE UNITED เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์
ของประเทศ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น จากนานาชาติ ใ นการจั ด
งานในประเทศไทย เน้ น สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ประเทศไทยให้
เป็ น ศู น ย์ ก ลางส�ำ หรั บ การจั ด กิ จ กรรมเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์
เฉพาะด้วยการสร้างสรรค์โปรแกรม Thailand CONNECT: Hip & Heritage Business
Events ที่ผสมผสานระหว่างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทันสมัย และมรดกทางวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของทีเส็บในการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นจากนานาชาติ รวมทั้งดึงดูดกิจกรรมเชิงธุรกิจให้มาจัดในประเทศไทยมากขึ้น
นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ และโฆษกกระทรวง
การต่างประเทศ เน้นย�้ำว่า ขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยมีความสงบและปลอดภัย ซึ่ง
สะท้อนได้จากความพึงพอใจของทั้งประชาชนทั่วไปและวงการธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นเวลา
ที่ดีมากในการแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานอันแข็งแกร่งของประเทศไทยและเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว
นอกจากนี้ นโยบายหลักๆ ของรัฐบาลก็ได้รับการขับเคลื่อน เช่น โครงการส�ำคัญๆ

ในการพั ฒนาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์ก ลางการขนส่ง ในภูมิภาค
อาเซียน อีกทั้งโอกาสการลงทุนในประเทศไทยจากการเป็นประตูการค้าสู่ตลาด
อาเซียนที่มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน ก็เป็นที่ดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ
นายเสข กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค เนื่องจากมี
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้คนมีความ
เป็นมิตร แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก และพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ส�ำหรับธุรกิจที่ให้
ก�ำไรดีในอาเซียน
นางศุ ภ วรรณ ตี ร ะรั ต น์ รองผู ้ อ� ำ นวยการที เ ส็ บ สายงานกลยุ ท ธ์ แ ละ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ กล่ า วว่ า กิ จ กรรมเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบเริ่ ม ต้ น จากการผสม
ผสานระหว่างกิจกรรมท้องถิ่นกับแหล่งท่องเที่ยวในฝัน โดยทีเส็บ ได้ออกแบบ
โปรแกรม Thailand CONNECT: Hip & Heritage Business Events เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า ความมีเอกลักษณ์ของไทยท�ำให้สามารถเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
เชิงธุรกิจในทุกฤดูกาลได้อย่างไร แต่ละจุดหมายปลายทางส�ำหรับการจัดงาน
ไมซ์ ที่ มี อ ยู ่ ม ากมายมี ทั้ ง สถานที่ จั ด งานระดั บ โลก และสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
ทันสมัย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงธุรกิจยังได้เพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกด้วย
การออกแบบโปรแกรม Thailand CONNECT: Hip & Heritage Business
Events นี้ ที เ ส็ บ มี แ นวคิ ด แสดงถึ ง การรวมเอามหานครแห่ ง แรงบั น ดาลใจ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และการบริการที่น่าจดจ�ำ โดยเฉพาะกลุ่มการจัดงานเชิง
ธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งการน� ำ เสนอการผสมผสานอย่ า งมี เ สน่ ห ์ ร ะหว่ า งความทั น สมั ย กั บ
ประสบการณ์ ท างวั ฒ นธรรมของสองจุ ด หมายปลายทางหลั ก ส� ำ หรั บ ไมซ์ คื อ
กรุงเทพมหนคร และเชียงใหม่
โปรแกรมดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาใหม่ๆ และสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
ในทั้งสองเมือง โดยเน้นใน 4 ด้านหลักคือ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก โครงสร้าง
พื้นฐาน สถานที่จัดงาน และแหล่งท่องเที่ยว
ในกรุงเทพฯ นอกจากมีโรงแรมเปิดใหม่ในช่วงปี 2556-2557 จะมีการเชือ่ มโยง
โครงข่ายการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีถนนตัดใหม่รวมเป็นระยะทาง

508 กิโลเมตร ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2572 นอกจากนี้ กรุงเทพฯ มีศูนย์การ
จั ด ประชุ ม และแสดงสิ น ค้ า ระดั บ โลกถึ ง 5 แห่ ง และไบเทคก� ำ ลั ง ขยายพื้ น ที่
การจัดประชุมและคอนเสิร์ทด้วยงบประมาณลงทุน 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะแล้ว
เสร็จในปี 2559 และจะเป็นหนึ่งในศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ส่วนเชียงใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยธรรมชาติ ศิลปะอันรุ่งเรือง และ
วัฒนธรรมเก่าแก่ ดังนั้น การผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมของศูนย์กลางไมซ์
ในภาคเหนือกับความทันสมัยของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาน
ที่จัดงาน โรงแรมที่พัก และแหล่งท่องเที่ยว ท�ำให้เชียงใหม่ น�ำเสนอเอกลักษณ์
ที่แตกต่างส�ำหรับการจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจ
นอกจากนี้ เชียงใหม่ได้พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ การขยาย
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ระยะที่ 3 ศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้า
นานาชาติที่เพิ่งเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้กว่า
10,000 คน รวมไปถึงโรงแรมที่พักหรูเปิดใหม่ และสถานที่น่าสนใจ เช่น ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สาขา เชียงใหม่ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์
และ เมญ่า ช้อปปิ้ง มอลล์
“ทั้งกรุงเทพฯและเชียงใหม่มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียน เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 การผสมผสานอย่างที่ไม่มีใครเหมือนระหว่างความทันสมัยกับ
มรดกทางวัฒนธรรม จะยิ่งท�ำให้เรามีความโดดเด่นมากขึ้น” นางศุภวรรณกล่าว
นายชาลี ภมรมนตรี ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยบริ ก ารการขายประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของอุตสาหกรรมไมซ์และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยส�ำคัญที่สุด
ในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่น ดังนั้น
การบิ น ไทยเห็ น ว่ า การประสานความร่ ว มมื อ กั น อย่ า งมากระหว่ า งพั น ธมิ ต ร
จะท� ำ ให้ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น และฟื ้ น ฟู ภ าพลั ก ษณ์ ข องประเทศไทยในการเป็ น
จุดหมายปลายทางชั้นน�ำส�ำหรับไมซ์
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Building Strategic Alliance

Hip&Heritage showcases
uniqueness of Bangkok and
Chiang Mai

A
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s part of its Thailand’s MICE UNITED project designed
to restore the country’s image and enhance international
confidence in holding events in Thailand, TCEB has
organised an international media familiarization trip
covering the Bangkok-Chiang Mai route for August 2014,
TCEB is taking bold steps to further strengthen
Thailand’s status as the hub of unique business events through its new
Thailand CONNECT: Hip & Heritage Business Events programme, which
underlines both the state-of-the-art facilities and cultural heritage of
Bangkok and Chiang Mai.
The activity is a part of TCEB’s strategy to reinforce international
confidence as well as to attract more international business events to
Thailand.
Mr. Sek Wannamethee, Director-General, Department of Information
and Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, stresses that the
situation in Thailand is now peaceful and secure, as reflected in the
satisfaction of both ordinary citizens and the business community.

The time is thus perfect for showcasing Thailand’s strong
fundamentals and resilient economy.
In addition, several key government policies are being
expedited, among them important infrastructure projects that
will enhance Thailand’s position as a logistics hub in ASEAN.
Buoyant investment opportunities in Thailand as the gateway
to the ASEAN market and its population of more than 600
million are also attractive to foreign investors.
Mr. Sek says that Thailand remains a regional hub due to
its vibrant economy, multicultural society and friendly people,
world-class tourism destinations and strategic locations for
profitable businesses in the ASEAN region.
Mrs. Supawan Teerarat, Vice President of TCEB’s Strategic
and Business Development, adds that this business event offers
a perfect blend of local activities and dream destinations.
“TCEB designed the Thailand CONNECT: Hip & Heritage
Business Events programme to demonstrate how Thailand’s
unique attributes enable us to host any business event in every
season. Each of Thailand’s myriad of MICE destinations offers
world-class venues and state-of-the-art facilities, and allows
delegates to enjoy cultural and natural attractions outside the
venues,” Mrs. Supawan says.
Showcasing Thailand’s unrivalled combination of
inspiring urban centres, distinctive culture and legendary
hospitality, the Thailand CONNECT: Hip & Heritage Business
Events programme is directed at business events groups who
want to offer delegates an enchanting mix of modern and
traditional experiences across two of Thailand’s premier MICE
destinations: Bangkok and Chiang Mai.
The programme highlights new and upcoming
developments across both cities, with a focus on the four

key factors of accommodation, infrastructure, venues and
attractions.
In addition to a range of new hotels built over the last two
years, Bangkok is developing more efficient transport links with
new routes totaling 508 kilometres (316 miles) scheduled for
the completion by 2029.
Bangkok has five world-class convention and exhibition
centres and BITEC is spending Bt3 billion in expanding its
convention and concert halls. When completed in 2016, it will
become one of the largest centres in the country.
Chiang Mai, meanwhile, is also improving facilities through
the three-phase construction of Chiang Mai International
Airport and the newly opened Chiang Mai International
Convention and Exhibition Centre, which has the capacity
to host 10,000 MICE visitors. New luxury accommodation is
now open for business as are such attractions as the Thailand
Creative and Design Centre, Promenada Resort Mall and Maya
Shopping Mall.
“Both Bangkok and Chiang Mai play pivotal roles in
making Thailand a hub of the ASEAN MICE industry. When
the ASEAN Economic Community comes into effect in 2015,
this unbeatable combination of ‘hip & heritage’ will boost our
standing even further,” Mrs. Supawan comments.
Mr. Charles Pamonmontri, Director, Thailand Sales Services
Department, Thai Airways International Public Company
Limited, says that THAI has long realised the importance of the
MICE industry and has continuously supported the sector. He
adds that the most important factor in driving growth in the
industry is confidence and that the cohesive synergy among
partners will help boost international confidence and revive
the image of Thailand as a premier MICE destination.
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Business Partner

เปิดโปรโมชั่นตลาด
CONNECT Businesses BIG Bonus
รุกตลาดแสดงสินค้าฟิลิปปินส์

ที
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เส็ บ น� ำ สองบริ ษั ท จั ด งานแสดงสิ น ค้ า ชั้ น น� ำ ได้ แ ก่ บริ ษั ท อิ ม แพ็ ค
เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดโรดโชว์ ที่ฟิลิปปินส์
เมื่ อ ต้ น เดื อ นสิ ง หาคมที่ ผ ่ า นมา สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ความร่ ว มมื อ ด้ า น
อุตสาหกรรมไมซ์ และการส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศ ผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งฟิลิปปินส์ พร้อมเสนอ
แคมเปญพิเศษดึงกลุ่มนักธุรกิจฟิลิปปินส์ร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บ ท�ำหน้าที่เป็นเสมือนเพื่อนคู่คิด
เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนประสบความส�ำเร็จทั้ง
ในประเทศไทยและอาเซียน โดยข้อมูลและแคมเปญส่งเสริมการค้าจากหน่วยงานภาครัฐถือว่ามีความ
ส�ำคัญส�ำหรับภาคธุรกิจการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า
จากความร่วมมือระหว่างทีเส็บและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งฟิลิปปินส์ในปีที่ผ่านมา
ปรากฎว่า ประเทศไทยต้อนรับกลุ่มนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากฟิลิปปินส์จ� ำนวนทั้งสิ้น 25,555 คน สร้าง
รายได้ให้แก่เศรษฐกิจประเทศเป็นมูลค่า 74.36 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 9 ของตลาดไมซ์
ไทย ส�ำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า จ�ำนวนนักเดินทางจากภาคธุรกิจฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 54 หลังจากได้มีการลงนามความร่วมมือกัน
“เนื่องจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทีเส็บ จึงได้มีการพัฒนา
โครงการริเริ่มความร่วมมืออาเซียนไมซ์เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับพันธมิตรในภูมิภาค นอกจากนี้
ทีเส็บ มุ่งเน้นสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนให้แก่ภาคธุรกิจบริการของไทย
ในระยะยาวร่วมกับตลาดคู่ค้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า”
การจัดโรดโชว์ครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของทั้งสอง
ประเทศร่วมกัน โดยทีเส็บ ร่วมกับผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นน�ำ ได้แก่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น
แมเนจเม้นท์ และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับบริษัทน�ำเที่ยวไมซ์
ฟิลิปปินส์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแคมเปญต่างๆ ของทีเส็บ ในการสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรม
การจัดงานแสดงสินค้า

ในปี 2556, ฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ 6 ของไทยในภูมิภาคอาเซียน ตามหลังมาเลเซีย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่า โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2554-2556) มูลค่าการค้า
ระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ เฉลี่ยปีละ 7,530.53 ล้านเหรียญสหรัฐ และในครึ่งปีแรกของปี 2557 การค้า
ระหว่างสองประเทศมีมูลค่า 4,016.89 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.02 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งท�ำให้ไทยได้ดุลการค้าเป็นมูลค่า 1,359.08 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2556 ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น ตลาดส่ ง ออกอั น ดั บ 5 ของไทยในอาเซี ย น โดยมี มู ล ค่ า ส่ ง ออก
5,033.94 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55 จากปี 2555

โปรแกรมส่งเสริมการขาย
เพื่อสนับสนุนพันธมิตรธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในฟิลิปปินส์และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้เข้าร่วมงานจากฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่ ทีเส็บได้พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมขายทั้งส�ำหรับนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์และผู้เข้าร่วมแสดงงาน
ทีเส็บ น�ำเสนอ CONNECT Businesses BIG Bonus Campaign เป็นโปรโมชั่นเฉพาะกลุ่ม
นักเดินทางไมซ์จากฟิลิปปินส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้น�ำธุรกิจที่เข้าร่วมงานหรือจับคู่
ธุรกิจในงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย
ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่น�ำนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ 5 คน
ขึ้นไป จะได้รับเงินสนับสนุนจ�ำนวน 100 เหรียญสหรัฐต่อคนส�ำหรับการประชุมเจรจาการจับคู่ธุรกิจ
ซึ่งหน่วยงานที่สามารถยื่นขอการสนับสนุนดังกล่าว อาทิ หน่วยงานส่งเสริมการค้า สภาหอการค้า
สมาคมธุรกิจการค้า องค์กรไม่แสวงหาก�ำไรระหว่างประเทศ และตัวแทนน�ำเที่ยวนักเดินทางกลุ่มไมซ์
นอกจากสิทธิพิเศษส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมจัดงานแสดงสินค้า ทีเส็บ ได้
น�ำเสนอแคมเปญ Be My Guest ส�ำหรับผู้ซื้อจากทั่วโลก โดยผู้จัดงานแสดงสินค้า แต่ละรายจะได้
รับการสนับสนุนห้องพักฟรี 10 ห้อง รวมถึงแคมเปญออนไลน์ Spice Up Your Business Agenda
ส�ำหรับนักเดินทางธุรกิจเพื่อให้มาสัมผัสประสบการณ์ในประเทศไทยด้วยสิทธิพิเศษทั้งร้านอาหาร
และการพักผ่อนหย่อนใจ

CONNECT Businesses Big Bonus launched
Penetrating the exhibition market
in the Philippines

I

n early August 2014, TCEB led two leading exhibition operators –
IMPACT Exhibition Management and Reed Tradex – in a road show
to the Philippines in a bid to strengthen bilateral MICE collaboration
and trade promotion between the two countries. The road show was
organised as part of a collaborative arrangement with the Philippine
Chamber of Commerce and Industry (PCCI) and the Chamber of
Commerce of the Philippine Islands (CCPI).
The bureau also introduced the ‘CONNECT Businesses - Big Bonus’
campaign, an exclusive privilege for trade visitors from the Philippines
participating in exhibitions in Thailand.
Mr. Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s President, says that TCEB is
a strategic business partner in supporting private sector success in both
Thailand and ASEAN. Trade information and promotion campaigns granted by
the government are crucial to helping energetic trade stakeholders, especially
those in the exhibition industry.
Following the signing of an official agreement on bilateral collaboration
between the TCEB and the Philippine Chamber of Commerce and Industry
and the Chamber of Commerce of the Philippine Islands last year, Thailand
welcomed a total of 25,555 Filipino MICE visitors, generating US$74.36 million
in revenue and positioning the Philippines as the ninth highest contributor to
the bustling Thai MICE sector. In terms of the exhibition industry, the number
of trade visitors from the Philippines has increased by 54 per cent since the
signing of the MOU signing.
“With the ASEAN Economic Community getting underway in 2015, TCEB
has developed a strong ASEAN MICE Collaboration initiative to connect
Thailand with various alliances in the region. In addition, TCEB aims to
achieve long-term competitiveness and sustainability for Thailand’s service
sectors in all partner markets and especially in the exhibition industry,” Mr.
Nopparat says.
He adds that the road show is a major activity aimed at developing the
exhibition industry of the two countries. The bureau together with IMPACT
Exhibition Management and Reed Tradex also organised a workshop with

the Philippines MICE Travel Agents to foster understanding about the TCEB’s
campaigns and offers for the exhibition industry.
In 2013, the Philippines was Thailand’s sixth largest trading partner in
ASEAN, after Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, and Myanmar. Over
the past three years (2011-2013), bilateral trade between the two countries
has averaged US$7.53 billion per annum. During the first six months of 2014,
bilateral trade was valued at US$4.016 billion, representing growth of 8.02
per cent over the same period in 2013 and generating a trade surplus for
Thailand of US$1.359 billion.
In 2013, The Philippines was Thailand’s fifth largest export market in
ASEAN, with a total export value of US$5.034 billion, representing 3.55 per
cent growth from 2012.

Exhibition campaigns

The TCEB has developed promotional campaigns exclusively for trade
visitors from the Philippines to support its strategic exhibition partners in that
country while facilitating exhibition visitors.
In this regard, the bureau has introduced the CONNECT Businesses BIG
Bonus Campaign, a group visitor promotion exclusive to the Philippines,
which offers an incentive to business leaders to attend trade shows and
business matching events at international trade shows in Thailand.
A trade organiser bringing a group of at least 5 visitors to Thailand’s
trade shows will receive US$100 per visitor for participating in business
matching meetings. Bodies eligible to apply for this programme include trade
promoters, chambers of commerce, business trade associations, overseas
industrial publications, overseas non-profit organisations and MICE travel
agents.
In addition, the TCEB also offers the ‘Be My Guest’ campaign to buyers
from all over the world under which each organiser will receive 10 room
nights for free. Online program ‘Spice Up Your Business Agenda’, meanwhile,
is designed for business travellers to enjoy the very best experience of
Thailand through special privileges for restaurants and leisure.
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Thought Leader

ทีเส็บ ร่วมพันธมิตรภาคเอกชนเมียนมาร์
เชือ่ มเครือข่ายไมซ์ขยายตลาดการค้าสองประเทศ

ที
14

เส็บ เดินหน้าสร้างเครือข่ายไมซ์ในอาเซียน โดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
กับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมาร์สหภาพ ในวันที่
19 สิงหาคม 2557 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ผลักดัน
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศผ่านความร่วมมือด้านไมซ์
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บ มี
ภาระกิจหลักในการสนับสนุนการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
ประเทศผ่านการจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า
โดยความร่ ว มมื อ ในลั ก ษณะนี้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ภายในอุ ต สาหกรรมไมซ์ ไ ด้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งสองประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับเมียนมาร์ โดยไทยเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับสอง
ของเมียนมาร์ด้วยมูลค่าการค้า 7.82 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน ทั้งนี้ ทีเส็บ จะผลักดันอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า โดยจะกระตุ้น
ให้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและขยายความร่วมมือกับเมียนมาร์มากขึ้นเพื่อเตรียม
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
เมียนมาร์ถือเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ซึ่งประเทศไทยได้มีความร่วมมือกับเมียนมาร์
ภายใต้กรอบข้อตกลงคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint trade Commission) ในขณะที่ทีเส็บ
ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์เป็นครั้งแรก ณ เมืองย่างกุ้ง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ด้วยความร่วมมือกับ
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นสภาธุรกิจไม่แสวงหาก�ำไรที่ใหญ่ที่สุด
ของเมียนมาร์ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากเมียนมาร์มายังประเทศไทย โดย
เฉพาะกลุ่มการประชุม และสัมมนานานาชาติ
นอกจากนั้น อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าของไทยยังเป็นตลาดการค้าและตอบสนอง
อุตสาหกรรมที่ก�ำลังเติบโตของเมียนมาร์ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร การบริการและ
โรงแรมที่พัก บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ และเครื่องจักร
ปี 2556 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากประเทศเมียนมาร์มาเข้าร่วมงานไมซ์ที่ประเทศไทยเป็น
จ�ำนวน 7,101 คน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 24.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการรวมตัวเป็นตลาด
เดียวในปี 2558 ภายใต้กรอบข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อุตสาหกรรมไมซ์มีศักยภาพ

เป็นตัวเร่งและขับเคลื่อนการเติบโตในทุกภาคอุตสาหกรรม
“ที เ ส็ บ และ สภาหอการค้ า และอุ ต สาหกรรมแห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ รวมพลั ง กั น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกันด้วยความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างสองประเทศ
ผ่านการแลกเปลี่ยนทั้งด้านบุคคลากร วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เรายืนยันที่จะสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความยั่งยืนในระยะยาวส�ำหรับภาคธุรกิจบริการในเวทีนานาชาติ ซึ่งทั้งสองฝ่าย
เชื่อมั่นว่า แนวทางที่ดีที่สุดก็คือการส่งเสริมและขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เช่น ความหลากหลายสถานที่จัดงาน โอกาส
ทางธุรกิจอย่างมากมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนมาตรฐานอุตสาหกรรม”
นายนพรัตน์ กล่าว
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าให้เกิดผลใน
ทางปฏิบัติ ทีเส็บ ได้น�ำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับบริษัทตัวแทนน�ำเที่ยวกลุ่มไมซ์เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแคมเปญของทีเส็บที่สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า อาทิ Connect
Businesses
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจในการแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้น
ในประเทศไทย ทีเส็บ ได้สนับสนุนห้องพักแก่ผู้น�ำธุรกิจส�ำหรับ 3 กรุ๊ปแรกที่มีผู้เข้าร่วมเจรจาการ
จับคู่ธุรกิจกรุ๊ปละตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป นอกเหนือจากการสนับสนุนเงินจ�ำนวน 100 เหรียญสหรัฐต่อคน
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ทีเส็บ เริ่มจัดกิจกรรม
โรดโชว์ และส่งเสริมการขาย ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สมาชิกสมาคมท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว โดยได้รับ
การสนับสนุนจากสายการบินต่างๆ ของไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมตลอดปีนี้จะเน้นไปที่กลุ่มประเทศ
CLMV ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และ เวียดนาม
นอกจากนี้ ทีเส็บ ได้เสนอแคมเปญ CONNECT Destinations เพื่อให้สมาชิกสภาหอการค้า
และอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้รับประสบการณ์ในการเข้างานในประเทศไทย โดยเน้น
กลุ่มการประชุมองค์กร และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งออกาไนเซอร์จะได้รับเงินสนับสนุน
สูงสุดถึง 6,600 เหรียญสหรัฐ ส�ำหรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ที่มีระยะพ�ำนักในประเทศไทยมากกว่า
หนึ่งจุดหมายปลายทางและไม่ต�่ำกว่า 5 วัน

Thailand-Myanmar collaborate
to create ASEAN MICE network

A bold step towards expanding
bilateral trade

T

CEB is continuing to move forward with its plans to widen
MICE networks throughout ASEAN. In this respect, the bureau
signed a Memorandum of Understanding with the Republic of
the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce
and Industry (UMFCCI) on August 19, 2014 in Yangon, marking
a new era of cooperation in boosting the bilateral trade
relations through MICE collaboration.
Mr. Nopparat Maythaveekulchai, President of TCEB, says a core mission
of the bureau is to support international trade relations through the meetings,
incentives, conventions and exhibitions industry. Taking the form of a
strategic partnership, the agreement will create a deeper interaction within
the respective MICE industries thus yielding positive and profound results in
both countries.
Thailand and Myanmar already have a strong bilateral trade relationship.
Thailand is Myanmar’s second largest trade partner with trade valued at
US$7.82 billion in 2013, representing 15-per-cent growth over the previous
year.
TCEB will make every effort to promote bilateral growth by encouraging
delegates from both the public and private sectors to participate in
expanding collaboration with Myanmar in the roll up to the ASEAN Economic
Community in 2015.
Myanmar is regarded as an emerging market and the collaborative
agreement between Thailand and Myanmar comes under the framework of the
2012 Joint trade Commission. TCEB organised the first road show in Yangon
in May 2013 in cooperation with UMFCCI, Myanmar’s largest not-for-profit
business federation, with the aim of increasing Myanmar MICE travellers to
Thailand, especially meeting and convention groups.
Moreover, Thailand’s exhibition industry is also a trade marketplace
and responds to the growing industries in Myanmar, among them Food &
Agricultural, Hospitality & Services, Medical & Healthcare, and Machinery.
In 2013, a total of 7,101 Myanmar MICE visitors attended MICE events in
Thailand, generating more than US$24.9 million for the Thai economy.

With the formation of ASEAN member countries into a single market
under the framework of the ASEAN Economic Community in 2015, the MICE
industry has the potential to drive growth in all industrial sectors.
“The TCEB and the UMFCCI have the goal of jointly developing the MICE
industry on the basis of understanding and friendship through the exchanges
of personnel, culture and economy. We are committed to creating long-term
competitiveness and sustainability for our service sectors in the international
arena. We both passionately believe that the best way to do this is to
jointly promote and enhance cooperation in the MICE industry, especially
through the strengths of Thailand’s MICE industry, which include diversity of
destinations, unrivalled business opportunities, and high quality professionals
and industry standards.” Mr. Nopparat says.
As a practical move in enhancing Thailand’s MICE industry and nurturing
trade relations via the exhibition sector, the TCEB organised the MICE Travel
Agent workshop to foster understanding about the TCEB’s Connect Businesses
campaign, which is offered to MICE visitors from ASEAN plus 6 and BIMSTEC.
The bureau offers business leaders in the first three groups of 10 or more
coming from Myanmar extra room night support in addition to up to US$100
for each visitor to conduct business-matching meetings.
In the meetings and incentives sector, the TCEB has teamed up with
strategic partners in the private sector including the Association of Domestic
Travel (ADT), the Thailand Incentives and Conventions Association (TICA), and
the Association of Thai Travel Agents (ATTA), with added support from major
Thai airlines to organise road shows and trade missions. The activities, which
will run for the whole year, will mainly focus on the CLMV member countries
(Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam).
In addition, TCEB also offers a CONNECT Destinations campaign that
allows UMFCCI members to gain experience of attending events in Thailand.
The campaign targets corporate meeting and incentive groups, with the
organiser receiving a maximum financial subsidy of US$ 6,600 for a group of
visitors staying a minimum of 5 nights in more than one destination.
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ขยายหลักสูตรไมซ์สอู่ าชีวศึกษา ตอกย�ำ้ ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาไมซ์แห่งอาเซียน

ห
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ลังจากประสบความส�ำเร็จในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดหลักสูตรไมซ์
ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทีเส็บ ได้ลงนามความร่วมมือกับ 27 สถาบันอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ ในการบรรจุหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลในการเรียนการสอน
เพื่ อ ผลิ ต บุ ค คลากรด้ า นไมซ์ ร องรั บ ความต้ อ งการของตลาดทั้ ง ในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน
นายนพรัตน์ เมธาวีกลุ ชัย ผูอ้ ำ� นวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า การขยายหลักสูตรไมซ์
เข้าสู่สถาบันอาชีวศึกษาถือเป็นก้าวส�ำคัญในการเร่งผลิตบุคคลากรด้านไมซ์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้ ประเทศ เพือ่ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล และบรรจุไว้ในหลักสูตร
ของสถาบันศึกษา รวมถึงมีสถานศึกษาในประเทศที่สอนอุตสาหกรรมไมซ์มากที่สุดในโลก ซึ่งจะท�ำให้
ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน
“อุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจระดับโลก ในขณะเดียวกัน ออกาไนเซอร์ไทยก็มีการจัดงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น บุคคลากรด้านไมซ์จะต้องพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่สามารถไปท� ำงาน
ในต่างประเทศได้ด้วย” นายนพรัตน์ กล่าว
ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรไมซ์จ�ำนวน 52 แห่งทั่วประเทศ โดยสามารถผลิต
นักศึกษาไมซ์ได้ปีละกว่า 5,000 คน ดังนั้น การขยายหลักสูตรดังกล่าวจะท�ำให้สามารถผลิตนักศึกษา
ได้ปีละ 20,000 คนในปี 2558
การพัฒนาหลักสูตรไมซ์ MICE 101 เป็นหนึ่งในโครงการส�ำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและ
อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่ง ทีเส็บ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดง
สินค้า (ไทย) และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2555 ด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะน�ำหลักสูตรไปเปิดการเรียนการสอนเพื่อขยายตลาดวิชาชีพไมซ์ให้กับคนรุ่นใหม่
นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ กล่าวเพิ่มเติมว่า

ทีเส็บ ได้จัดท�ำแผน MICE Academy โดยมุ่งเน้นสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะด้านไมซ์
โดยตรง ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการหลักคือ การพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล (MICE 101)
การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาไมซ์ ภายใต้กิจกรรม Coach the Coaches Programme
และการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับต่างประเทศ (MICE Academic Exchange Programme)
หลักสูตรไมซ์ 101 มีเนื้อหาครอบคลุมอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบรวมถึงเรื่องจริยธรรมการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วย และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ทีเส็บ ได้จัด
ท�ำหนังสือกรณีศึกษาด้านไมซ์ หรือ MICE Casebook ที่รวบรวมเรื่องราวถ่ายทอดประสบการณ์
จริ ง ในการจั ด งานไมซ์ จ ากหน่ ว ยงาน องค์ ก ร สถาบั น ชั้ น น� ำ ของประเทศ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา
น�ำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การพัฒนาบุคคลากรมีประสิทธิภาพ ทุกสถาบันการศึกษาทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรไมซ์
จะต้องส่งอาจารย์มาเข้าฝึกอบรมกับทีเส็บ (Coach the Coaches Programme) ซึ่งจะท�ำให้อาจารย์
ไปถ่ายทอดความรู้ด้านไมซ์ได้อย่างถูกต้อง โดยมีอาจารย์ที่ผ่านมาฝึกอบรมแล้วกว่า 400 คน โดย
ทีเส็บ ตั้งเป้าขยายการอบรมให้ครอบคลุมอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 150 คนภายในปี 2558
ส่ ว นการจั ด ท� ำ MICE Academic Exchange Programmeในช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ ่ า นมา เน้ น
ความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนเป็นหลัก เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความเข้าใจประเทศสมาชิก
อาเซี ย นมากขึ้ น ส� ำ หรั บ ปี ห น้ า จะมุ ่ ง ให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาไปแลกเปลี่ ย นความรู ้ กั บ
สถาบันการศึกษา (Matching Programme) ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงจีน ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลีย
นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังเตรียมจัดกิจกรรม MICE Career Day เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้
พบปะบัณฑิตที่จบใหม่และเปิดรับสมัครงานโดยตรง ซึ่งจะเป็นสร้างความมั่นใจในสายอาชีพไมซ์
ในขณะเดียวกัน ทีเส็บ เดินหน้าสร้างเครือข่ายการศึกษาในแต่ละภูมิภาค (Academic Cluster)
โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการ Coach the Coaches มาร่วมแลกปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เข้มแข็งและเติบโตมากขึ้น

MICE Curriculum expanded
to vocational education

F

ollowing in the footsteps of its success in pushing universities
to offer a MICE Curriculum over the past three years, TCEB has
signed a collaborative agreement with 27 vocational colleges
around the country to incorporate an international-standard
MICE Curriculum. The aim is to produce MICE professionals
in preparation for the growth in market demand both in the
country and in the wider ASEAN region.
Mr. Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s President, notes that the
expansion of the MICE Curriculum into vocational education is vital to
accelerating the production of MICE professionals, both in qualitative and
quantitative terms, based on the same standards nationwide. This is part of
the efforts to provide an adequate supply of personnel for the MICE industry,
especially when the ASEAN Economic Community gets underway in 2015.
Thailand is the first country in Asia to develop a MICE Curriculum of
international standard in its educational institutes. Moreover, Thailand now
has the highest number of educational institutes in the world offering the
MICE programme (MICE 101), underlining Thailand’s status as the hub of MICE
education in ASEAN.
“The MICE industry is a global business and Thai organisers have
the opportunity to organise events not only in-country but also overseas.
Developing MICE personnel is thus essential in qualifying us for working
abroad too,” Mr. Nopparat says.
At present, 52 universities nationwide offer MICE 101 and between them
produce more than 5,000 MICE graduates a year. With the curriculum being
expanded to vocational colleges, Thailand’s educational institutes will be able
to produce 20,000 students in 2015.
The development of MICE 101 is one of the major projects of the MICE
capabilities development programme, which the TCEB initiated in 2012 in
partnership with Thailand Incentive and Convention Association (TICA), the
Thai Exhibition Association (TEA) and the Business of Creative and Event
Management Association. Its goal is to integrate MICE 101 with the learning
system and so widen MICE career choices for the young generation.

Mrs. Nichapa Yoswee, Director of TCEB’s MICE Capabilities Department
adds that the bureau created the MICE Academy project with an aim to
developing future MICE leaders with the necessary knowledge and skills. It
comprises 3 major projects: development of MICE 101; development of MICE
instructors through a Coach the Coaches programme; and a MICE Academic
Exchange programme that offers exchange of knowledge opportunities
between educational institutes in Thailand and foreign countries.
MICE 101’s content covers the entire MICE industry including business
ethics and is an internationally recognised programme.
In addition, the bureau has also produced a MICE Casebook that compiles
real experiences from MICE events from various organisations and the leading
institutes. The books are distributed to the participating institutes for use in
both teaching and learning.
In order to develop effective MICE professionals, each institute has
to send teachers to take part in the Coach the Coaches programme, thus
enabling them to transfer accurate MICE knowledge. More than 400 teachers
have already completed the programme and the bureau is aiming to expand
the training to 150 vocational teachers in 2015.
Mrs. Nichapa says that for the past two years the MICE Academic
Exchange Programme has mainly focused on collaboration with ASEAN
member countries, allowing teachers and students to better understand
ASEAN. Next year, the bureau will support teachers and students in exchanges
of knowledge through its Matching Programme with educational institutes in
Europe, the United States, China, Japan and Australia.
The TCEB also plans to organise a MICE Career Day, allowing MICE
entrepreneurs to meet graduates for direct recruitment, thus enhancing
confidence in MICE career opportunities.
Meanwhile, the bureau is working on creating an Academic Cluster in
each region, enabling the teachers who have completed Coach the Coaches
programme to exchange ideas and jointly work towards driving MICE industry
development.
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ไทยคว้างานประชุม One Young World
Summit 2015 ครั้งแรกในเอเซีย

ป
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ระเทศไทยประสบความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญ เฉือนคู่แข่ง 2 ประเทศคือ ญี่ปุ่น
และฮ่ อ งกง คว้ า เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม สุ ด ยอดผู ้ น� ำ รุ ่ น ใหม่ ร ะดั บ โลก
(One Young World Summit 2015) เป็นครั้งแรกในเอเชีย คาดดึงผู้น�ำ
ความคิดรุ่นใหม่ 2,000 คนจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมในกรุงเทพมหานคร
พร้อมใช้เป็นโอกาสเรียกความเชื่อมั่นและโชว์ศักยภาพไมซ์ไทย
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า One Young
World Summit เป็นเวทีประชุมที่ส�ำคัญระดับโลกของกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล เพื่อพูดคุยหารือกันในประเด็นปัญหาต่างๆ ของโลกที่ก�ำลังเผชิญอยู่และต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นที่จับตาของสาธารณชน โดยการประชุมครั้งที่ผ่านมาๆ มีบุคคลส�ำคัญหลายท่าน
ที่ได้รับเชิญให้ไปพูดในเวทีนี้ อาทิ โคฟี่อานัน, เซอร์ริชาร์ด แบรนด์ซัน, ศาสตราจารย์มูฮ�ำหมัด
ยูนูส เป็นต้น
ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานนี้ จึงมีความหมายมากต่อการสร้างความเชื่อมั่น
ของนานาชาติ ใ นการเข้ า มาจั ด งานไมซ์ ใ นเมื อ งไทย และยั ง เป็ น โอกาสที่ ไ ทยจะได้ แ สดงศั ก ยภาพ
ที่โดดเด่น ทั้งด้านสถานที่ในการจัดงานไมซ์ที่หลากหลาย การเป็นศูนย์กลางการด�ำเนินธุรกิจ ศักยภาพ
ของบุคลากร และมาตรฐานการจัดงานไมซ์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

ในการประชุมประจ�ำปีครั้งนี้ คาดว่าจะมีกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-30 ปี ประมาณ
2,000 คนจากทั่วโลก เข้าร่วมงาน และสร้างรายได้เป็นจ�ำนวน 180 ล้านบาท
นายนพรั ต น์ กล่ า วว่ า ที เ ส็ บ ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ทางกรุ ง เทพมหานครในการดึ ง งานประชุ ม นี้
มาจัดในประเทศไทย โดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดท�ำหนังสือและสื่อการประมูลสิทธิ์ และร่วมเป็นเจ้าภาพ
ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินที่มาเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อส�ำรวจความพร้อมของประเทศ รวมทั้ง
การท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย
ส�ำหรับปีนี้ ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงานไมซ์ที่ส�ำคัญหลายงาน อาทิ งานประชุม
เภสัชกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 74 ประจ�ำปี 2557 (74th FIP World Congress of Pharmacy
and Pharmaceutical Sciences) ประมาณการจ�ำนวนผู้ร่วมประชุม 2,000 คน / งาน World
Puppet หรือ การจัดงานเทศกาลหุ่นโลก กรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival
2014) จ�ำนวน 30,000 คน /งานประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลของบริษัท Unicity ที่จะ
จั ด ขึ้ น ในเดื อ นตุ ล าคมปี นี้ และเป็ น งานประชุ ม ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด คาดว่ า จะมี ผู ้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ถึ ง กว่ า
50,000 คน ซึ่ ง งานใหญ่ ดั ง กล่ า วสะท้ อ นได้ เ ป็ น อย่ า งดี ถึ ง สั ญ ญาณความเชื่ อ มั่ น ของนานาชาติ
ที่มีต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างต่อเนื่อง

Thailand wins the right to host
the One Young World Summit 2015

T

hailand has succeed in beating out Japan and Hong Kong
in hosting the One Young World Summit 2015, the first
country in Asia to do so. The Summit is expected to attract
2,000 young thought leaders from all over the world to
the meeting, which will take place in Bangkok. The TCEB
will also take this opportunity to restore international
confidence and demonstrate the capabilities of the Thai MICE industry.
Mr. Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s President, explains that the
One Young World Summit is the premier internationally recognised forum
for young leaders. They will gather for a discussion on various global
problems for which urgent solutions are needed.
In past year, this important Summit has attracted such high-profile
global figures as Kofi Anan, Sir Richard Branson and Professor Muhammad
Yunus as guest speakers.
Hosting this event is crucial to enhancing international confidence
in organising events in Thailand. In addition, it offers a good opportunity
to present the country’s outstanding potential in such areas as diversity
of event venues, position as a business hub, personnel capabilities and

international MICE standards.
The One Young World Summit 2015 is expected to welcome about
2,000 young leaders aged 18-30, and generate Bt180 million in revenue
to the country.
Mr. Nopparat explains that the TCEB teamed up with Bangkok
Metropolitan Administration (BMA) to bid for the event, which involved
the production of a book as the bidding medium and jointly hosting a
reception for the judging committee during its visit to inspect Bangkok’s
readiness. The TCEB and BMA also organised many activities to ensure the
country has the potential to host the event.
This year, Thailand has been selected as a venue for several
major events including the 74th FIP World Congress of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences with an estimated 2,000 delegates; the Harmony
World Puppet Carnival 2014 with 30,000 participants; and the Unicity
Global Convention in October 2014, an annual meeting and incentive
travel programme, which will attract more than 50,000 participants.
These big events truly reflect a sign of international confidence in the
Thai MICE industry.
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ยกระดับงานไมซ์ด้วย
Hybrid Meetings
ที เ ส็ บ ร่ ว มกั บ สมาคมการประชุ ม นานาชาติ
(International Convention and Congress Association
or ICCA) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ประชุมพีช
เมืองพัทยา เมื่อเดือนกรฎาคมที่ผ่านมา พร้อมสนับสนุน
การถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก
(Hybrid Meetings) จากกรุ ง อั ม สเตอร์ ดั ม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ภายใต้หัวข้อ “What do associations
really think about the risks and rewards of
outsourcing their events? ” โดยมีผู้รับชมการถ่ายทอด
กว่า 300 คนจาก 41ประเทศ และมีขอ้ ความสนทนาเกีย่ วกับ
การสัมมนา 217 ข้อความ ทั้งนี้ ทีเส็บ จะร่วมกับ ICCA
จัดให้มีการถ่ายทอดสดการสัมมนาครั้งต่อไปในปี 2558

Knowledge enhancement via Hybrid Meetings
TCEB collaborated with the International Convention and Congress Association (ICCA) on organising the
ICCA Thailand Workshop 2014 in July at the Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH). For the first
time, the bureau also supported ICCA’s live online or hybrid session seminar broadcast via the Internet from
Amsterdam, Netherlands titled “what do associations really think about the risks and rewards of outsourcing
their events and what are the marketing implications for suppliers?” The broadcast was watched by more than
300 online participants in 41 countries, with 217 messages about the seminar on chat sent in by participants.
The TCEB-ICCA collaboration on hybrid session seminars for a global audience will continue in 2015.

ประชุมร่วมบอร์ด
สมาคมผู้สื่อข่าว
เศรษฐกิจ
หาแนวทางส่งเสริมไมซ์
ทีเส็บ น�ำโดยนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�ำนวยการ
ทีเส็บ พร้อมด้วย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผูอ้ ำ� นวยการ สายงาน
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองผู ้ อ� ำ นวยการ สายงานบริ ห ารและสนั บ สนุ น และ
นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการตลาดและ
ภาพลักษณ์องค์กร ประชุมร่วมกับ นางสาวล�ำยอง ปกป้อง
นายกสมาคมผู ้ สื่ อ ข่ า วเศรษฐกิ จ พร้ อ มคณะกรรมการ
บริ ห ารสมาคมผู ้ สื่ อ ข่ า วเศรษฐกิ จ ชุ ด ใหม่ เ พื่ อ ร่ ว ม
ระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ หาแนวทางในการร่ ว มส่ ง เสริ ม
ธุ ร กิ จ ไมซ์ ข องประเทศไทย รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีเส็บกับสื่อมวลชน

A meeting with The Economic Reporters
Association
TCEB led by its President Mr. Nopparat Maythaveekulchai, along with Mrs. Supawan Teerarat, Vice
President of Strategic and Business Development, Mr. Chirut Israngkul Na Ayudhya, Vice President of
Administration and Strategic Support, and Ms. Parichat Svetasreni, Director, marketing and corporate image
department, recently met with Miss Lamyong Pokpong, President of the Economic Reporters Association and
its new Board of Directors to brainstorm on ways to jointly promote Thailand’s MICE industry and enhance
the strong relationship between the two bodies.

