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ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย จัดตั้งส�ำนัก
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ภาค
TCEB Aims to Promote Thailand
to be Asia’s MICE Hub and
Establishes TCEB’s Four Regional Offices

ทีเส็บ เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไมซ์
จัดงานวิถีใหม่หลังโควิด 19
TCEB Promotes Understanding
among Operators about
Post-COVID-19 New Normal
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“ทีเส็บ” เตรียมความพร้อมไมซ์ ไทย
พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
Post COVID-19:
TCEB Turns Crisis into Opportunity for
Thai MICE Industry

ALL ABOUT MICE

สถานที่จัดงานเตรียมพร้อมมาตรการ
ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
MICE Venues Setting Guidelines
for COVID-19 Prevention

WHAT'S NEXT

ไฮไลต์งานไมซ์เด่น
ที่คุณไม่ควรพลาด
Update the Highlighted
MICE Events

EVENT CALENDAR
พบกับงานไมซ์นา่ สนใจระหว่าง
เดือนกันยายน - ตุลาคม
Update the Upcoming
MICE Events during
September - October

PRESIDENT
EDITOR
สวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านผู้อ่านกับ “วารสารรู้งาน
MICE GURU by TCEB” ที่อุดมด้วยเนื้อหาสาระแวดวง
ธุรกิจไมซ์และการจัดงานในประเทศไทย และส�ำหรับในฉบับนี้
ยังคงน�ำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจต่อเนื่องที่ไม่ควรพลาดเช่น
เคยครับ
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย และรัฐบาลไทย
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ท�ำให้การขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมไมซ์หลังโควิด 19 ของไทยมีโอกาสสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นศูนย์กลางไมซ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้งการท่องเที่ยวปลอดภัย ศูนย์กลางการแพทย์สาธารณสุข
และศูนย์กลางอาหารปลอดภัยของโลก ซึง่ ทีเส็บได้ดำ� เนินการ
สอดรับกับนโยบายรัฐบาลเพื่อเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
อย่างต่อเนื่อง ติดตามได้ในคอลัมน์ TCEB Highlight
นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังคงท�ำงานเชิงรุกเพือ่ สร้างงานไมซ์
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจัดตั้งส�ำนักส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการจัดงาน กระจายรายได้ สร้างงานในแต่ละ
ภูมิภาค และเตรียมความพร้อมสู่การผลักดันไทยเป็นศูนย์
กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย พบกันได้ในคอลัมน์ Cover Story
หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้ด�ำเนิน
กิจกรรมไมซ์ แต่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง งานที่ก�ำลังจัดขึ้นจึง
พร้อมเดินหน้าในรูปแบบวิถีชีวิตยุคใหม่ หรือ New Normal
ติดตามเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Event Calendar
ทีเส็บ มั่นใจว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่จะท�ำให้เราก้าวไป
ข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะประการใด
เรามีความยินดีทจี่ ะพัฒนาให้วารสารนีเ้ ป็นสือ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ส�ำหรับวงการไมซ์อย่างแท้จริง
			 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

Sawasdee Krub. MICE GURU by TCEB newsletter welcomes
our valued readers with news and updates on the Thai MICE
industry and MICE event organisation in Thailand. As usual, notto-be-missed stories are packed in this issue.
Following the successful control of the spread of the
COVID-19 virus, the Thai government has received praise from
many countries. The achievement in controlling the spread of
the disease enables to push the Thai MICE industry towards
becoming a MICE and related business hub, including a safe
tourism hub, a medical hub, and a global food safety hub in the
post COVID-19 era. As a result, TCEB has implemented its tasks
in response to the government’s policy to constantly promote
the MICE industry. Please flip straight through TCEB Highlight
column for more information.
In addition, TCEB has proactively worked and promoted
MICE event organisation in Thailand’s regional areas by
establishing TCEB’s regional offices in four regions. The
objectives of TCEB’s regional office establishment are to support
organisation of MICE events, to distribute wealth, to create job
opportunities in each region and to drive Thailand to become
Asia’s MICE industry hub. For more information, please read up
on Cover Story column.
The government eased the lockdown measures to allow
MICE business and activities to run regularly. However, all MICE
sectors have followed the health and hygiene measures strictly
and constantly and embraced the new normal lifestyle for
MICE event organisation. Please flip through Event Calendar
column for more details.
TCEB is certain that improvements make us achieve progress.
Thus, comments or suggestions from our valued readers are
welcomed, and we will do our best to improve the newsletter to
be an efficient medium for the MICE industry.
See you next issue.

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

Mr. Chiruit Isarangkun na Ayuthaya

President of Thailand Convention and Exhibition Bureau
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ตัง้ เป้าไทยศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย
จัดตัง้ ส�ำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ภาค
ทีเส็บ ตัง้ เป้าพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยกระจายสูท่ กุ
ภูมภิ าคทัว่ ประเทศอย่างยัง่ ยืน หวังวางรากฐานอุตสาหกรรมไมซ์
ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย วางแผนโครงสร้าง
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภูมิภาค
เตรียมความพร้อมก�ำลังคนและบุคลากรประจ�ำส�ำนักงานทัง้ 4
ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคใต้ / ภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
/ ภาคกลางและภาคตะวันออก เพือ่ สนับสนุนการจัดงานและ
ผู้จัดงานไมซ์ในแต่ละภูมิภาค พร้อมเดินหน้าลงท�ำงานเชิงรุก
กระจายในแต่ละพื้นที่ร่วมกับจังหวัด สมาคม หน่วยงานและ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างการรับรู้และ
สร้างงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ปลดล็อคธุรกิจไมซ์ ชงสูตร
“ฟืน้ ฟู สนับสนุน ส่งเสริม” ชูความปลอดภัยดันไมซ์ไทยเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย ชิงความได้เปรียบทีว่ นั นีป้ ระเทศไทย
มีศกั ยภาพความพร้อมสูงสุดในทุกด้าน
ภารกิ จ หลั ก ของส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ผลักดันนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเมือง และริเริม่
ด�ำเนินการ สนับสนุนการพัฒนาสถานทีจ่ ดั งาน บุคลากรและ
ผูป้ ระกอบการให้มีความรู้และทักษะฝีมือได้มาตรฐานรวม
ถึงสนับสนุนการท�ำงานการตลาด การขาย และการประมูลงาน
เพือ่ น�ำกิจกรรมไมซ์ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เข้ามาจัดงาน

ในเมืองนัน้ ๆ รวมถึงเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลอุตสาหกรรมไมซ์
เพื่อใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการ
ติดตามประเมินผลและสื่อสารสังคม
ด้วยแนวคิดขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์สู่ภูมิภาคเพื่อกระจาย
รายได้ และพัฒนาความพร้อมเมืองสู่การเป็นเมืองเจ้าภาพ
การจัดงาน ร่วมสร้างงาน ยกระดับงาน ตลอดจนดึงงานไมซ์
และท�ำการตลาดเมือง รวมถึงพัฒนาสร้างศักยภาพอุตสาหกรรม
ไมซ์ในพื้นที่ ทีเส็บตั้งเป้าเป็นผู้น�ำในการส่งเสริมสนับสนุน
และ สร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่สู่การเป็นเมือง
เจ้าภาพการจัดงานไมซ์ในระดับมาตรฐานสากลอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
ทีเส็บ เชื่อมั่นในการร่วมสร้างพันธมิตรเครือข่ายใน
พืน้ ทีก่ ารบูรณาการเชิงนโยบาย รับฟังความต้องการของท้องถิน่
และมี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนเพื่ อ
รองรับการจัดงานและด�ำเนินกิจกรรมไมซ์ โดยสร้างการมีสว่ น
ร่วมและความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์
ในขณะเดี ย วกั น สามารถด� ำ รงไว้ ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม
พื้นถิ่น เน้นการสร้างความเจริญและกระจายรายได้ให้ทั่วถึง
ทัง้ ในเชิงพืน้ ที่ และเชิงภาคีสงั คมทุกภาคส่วนในระดับภูมภิ าค
เมือง ชุมชน เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวมของ
ประเทศ กระทัง่ สามารถผลักดันไทยสูศ่ นู ย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย
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TCEB Aims to Promote Thailand to be Asia’s MICE Hub
and Establishes TCEB’s Four Regional Offices

North
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With the aim of development and promotion of
MICE events to be organised throughout the country
in a sustainable way to lay the firm foundation for the
Thai MICE industry to become Asia’s MICE industry hub,
TCEB has joined hands with public and private sectors
in regional areas: South, North, Northeast, and Central
& East to provide support to MICE event organisation
and organisers. TCEB staff in four regional offices are
ready to proactively work with other officers in each
province, as well as with other associations, agencies,
and local MICE operators to promote awareness and
create job opportunity throughout the country. In a
bid to resume MICE activities and drive the Thai MICE
industry to become Asia’s MICE industry hub, TCEB
comes up with “Recovery, Support and Promotion”
scheme and taps into Thailand’s benefits of hygiene
guidelines since Thailand has successfully proved its
readiness in all aspects.

Center/East

North/East
South

MICE
Region
The main missions of TCEB’s four regional offices
are to promote the development policy of MICE
industry to be in line with the MICE cities’ strategies, and
to initiate, implement and support the development
of MICE venues, plus MICE operators to improve their
skills. Another mission is to support marketing, sales and
biddings to host national and international MICE events
and activities in MICE cities. TCEB’s regional offices
also collect and analyse data of the MICE industry for
formulating a policy, a strategy and a plan, as well as
following up outcome evaluation and publicising MICE
updates to the public.
In addition to promotion of MICE event organisation
in regional areas for wealth distribution, TCEB has made
a great effort to develop MICE cities to become host
cities in order to generate new MICE events, raise
standards of event organisation, win bids to host new
events, carry out marketing activities of MICE cities, and
develop potential of MICE business in regional areas.
Moreover, TCEB has fully supported and boosted the
MICE industry’s capability in provincial areas to become
host cities with international standards.
TCEB is confident of creating regional network,
integrating policies, listening to local needs, and
having a mutual goal of regional and community
development to support MICE events and activities. By
doing so, TCEB boosts participation and understanding
of advantages of the MICE industry among the locals,
while preserving local culture and identity, creating
and distributing wealth to all sectors at regional, town
and community levels – all of which will benefit the
development of the country’s economy as a whole
and finally will enable Thailand to become Asia’s
MICE industry hub.
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ทีเส็บ เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไมซ์
จัดงานวิถี ใหม่หลังโควิด 19
TCEB Promotes Understanding
among Operators about
Post-COVID-19 New Normal
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ที เ ส็ บ จั ด สั ม มนาเสมื อ นจริ ง ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในหัวข้อ “Post COVID 19: ชีวิตวิถีใหม่ กับการจัดระเบียบ
และขั บ เคลื่ อ นสร้ า งความพร้ อ มกรุ ง เทพและเมื อ งหลั ก
เพื่อการจัดงาน” น�ำโดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็น
ประธานให้นโยบายเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไมซ์
ทั่ ว ประเทศ โดยที เ ส็ บ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชน เร่งเดินหน้ากระตุ้นการจัดงานไมซ์ในประเทศ ตาม
แนวทางปฏิ บั ติ ด ้ า นสุ ข อนามั ย ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์
(MICE Venue Hygiene Guidelines) ทั้งยังเตรียมความ
พร้อมบุคลากรประจ�ำส�ำนักงานทั้ง 4 ภูมิภาค ลงท�ำงานเชิง
รุกกระจายในแต่ละพื้นที่ร่วมกับจังหวัด สมาคม หน่วยงาน
และผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
With the aim of encouraging readiness
among MICE operators nationwide, a virtual
conference themed “Thai MICE and the PostCOVID-19 New Normal” was organised by TCEB and
presided over by Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy
Prime Minister and Minister of Public Health. TCEB,
in collaboration with public and private sectors, is
now gearing up to organise domestic MICE events
which must be in line with MICE Venue Hygiene
Guidelines. The bureau is also deploying staff
at its four regional offices to work closely with
associations, related organisations and local MICE
operators in each province.

พร้อมสรรพ จัดงานไมซ์ มัน่ ใจปลอดภัย
Confidence in Hygiene, MICE Event
Organisation in Motion
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผูอ้ ำ� นวยการ ทีเส็บ ร่วมกับ
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เตรียมการสถานที่จัดงานตามแบบ
ประเมินปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�ำหรับการจัดแสดงสินค้า
ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 2 หัวข้อ คือ การเตรียมความพร้อม
ผู ้ ป ระกอบการร่ ว มหารื อ เจ้ า ของสถานที่ ด ้ า นการบริ ห าร
จัดการ และการประเมินระหว่างผู้ให้บริการ ที่ครอบคลุม
ทั้งผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความ
มั่นใจในการจัดงาน นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมสถานที่
จั ด งานในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลอื่ น ๆ อาทิ อิ ม แพค
เมืองทองธานี และสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
Mrs. Supawan Teerarat, Senior Vice President of
TCEB, and Dr. Panpimol Wipulakorn Director General
of Department of Health, Ministry of Public Health,
visited Bangkok International Trade & Exhibition
Centre (BITEC) to inspect and evaluate the venue’s
hygienic measures for events which must be in line
with the government’s prevention of COVID-19
virus. The evaluation is based on the two criteria.
The first one is readiness of MICE entrepreneurs
and MICE venue operators and the second one is
service delivery involving entrepreneurs, staff and
visitors. Besides BITEC, other venues are inspected
as well, such as Impact Arena Muang Thong Thani
and Samyan Mitrtown Hall.

ทีเส็บ ร่วมสัมมนาสร้างความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ
TCEB Joins Seminar for International
Collaboration
นางนิ ช าภา ยศวี ร ์ รองผู ้ อ� ำ นวยการ ที เ ส็ บ ร่ ว ม
เสวนา การสร้างการมีส่วนร่วมระดับโลกในการจัดงานที่มี
มวลชนเข้าร่วม หรือ Mass Participation หัวข้อ “Global
Collaboration to speed up the Safe return of Mass
Participation events” ร่วมกับ Mr. Tao Shaoming, CEO,
Yingtao International Sports Event Management และ
การจัดงานกีฬามวลชนระดับโลก เช่น งาน Tough Mudder
USA งาน Spartan Race Australia การเสวนาครั้งนี้
เป็นการแลกเปลีย่ นมุมมองและกรณีศกึ ษาของผูจ้ ดั งานระดับ
นานาชาติ โดยไทยได้เน้นย�้ำเรื่องมาตรการการจัดกิจกรรม
ตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นสุขอนามัยส�ำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE
Venue Hygiene Guidelines) เพื่อเตรียมรับมือกับการ
จัดงานกีฬามวลชนวิถีใหม่ New Normal อย่างปลอดภัย

Mrs. Nichapa Yoswee, Senior Vice President
of TCEB, joined an international seminar with
mass participation. Held under the topic “Global
Collaboration to Speed Up the Safe Return of
Mass Participation Sports Events”, the seminar
was attended by Mr. Tao Shaoming, CEO, Yingtao
International Sports Event Management and
other world-class mass participation sports event
organisation, such as Tough Mudder USA and
Spartan Race Australia, to exchange viewpoints
and case studies of international organisers. As
for Thailand, MICE Venue Hygiene Guidelines
were highlighted to ensure the highest safety
and hygiene of mass participation sports event
organisation under new normal conditions.

สร้างโอกาสไมซ์ไทย ศูนย์กลางการจัดงาน
Opportunity for Thai MICE Industry
to Become a MICE Hub

นางนิ ช าภา ยศวี ร ์ รองผู ้ อ� ำ นวยการ ที เ ส็ บ และ
นางศรี สุ ด า วนภิ ญ โญศั ก ดิ์ รองผู ้ ว ่ า การด้ า นตลาดยุ โ รป
แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย หรือ ททท. ได้รบั เกียรติจากสภาหอการค้าอังกฤษ
แห่งประเทศไทย (BCCT) เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “Thailand’s
Tour” ร่วมกับผูบ้ ริหารโรงแรม “พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ”
“เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท” และ Onyx Hospitality Group

Mrs. Nichapa Yoswee, Senior Vice President
of TCEB, and Mrs. Srisuda Wanapinyosak, Deputy
Governor for International Marketing (Europe,
Africa, Middle-East and the Americas), Tourism
Authority of Thailand (TAT), were invited by
British Chamber of Commerce Thailand (BCCT)
to participate in a seminar held under the topic
“Thailand’s Tour” which was also attended
by executives from Park Hyatt Bangkok Hotel,
The Westin Grande Sukhumvit Hotel and Onyx
Hospitality Group.
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วิถี ใหม่ยุคดิจิทัลไลฟ์สไตล์ กับ 4 เทรนด์ออนไลน์
4 EMERGING TRENDS OF DIGITAL LIFESTYLES
IN THE NEW NORMAL ERA
ดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle) เข้ามามีบทบาทเร็วกว่า
ที่หลายคนคาดคิดในยุควิถีใหม่ ที่วันนี้ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
ประจ�ำวันและการท�ำงานของผู้คนหันมาใช้ชีวิตในโลกออนไลน์
มากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ วันนี้ Event Banana จะพาคุณมา
รู้ก่อนใครกับ 4 เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
กับวิถีชีวิตแบบดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ในสังคมหลังยุคโควิดนี้กัน

E-commerce
ช้อปปิง้ ออนไลน์
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Fintech
การเงินออนไลน์

ฟินเทค (Fintech) หรือ การท�ำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
ธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยได้ปรับลดจ�ำนวนสาขาลง
และหันมาลงทุนในเรื่องบริการธุรกรรมออนไลน์กันมากขึ้น
เช่น การจ่ายเงินออนไลน์ (E-Payment) รวมไปถึงการใช้สกุล
เงินดิจิทัล (Bitcoin) ที่กลายมาเป็นเงินสดออนไลน์ที่สามารถ
ใช้ซื้อสินค้าต่างๆ ได้รวดเร็วเท่ากับความเร็วอินเตอร์เน็ต
โดยไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ตั ว กลาง แถมมี ค วามปลอดภั ย และ
เป็นส่วนตัวมากขึน้ สะดวกสบาย อีกทัง้ ลดความเสีย่ งของการ
แพร่ระบาดโรคและลดการพบปะผู้คนได้เป็นอย่างดี

Health & Wellness
ดูแลสุขภาพออนไลน์

ชีวิตวิถีใหม่วันนี้ เรื่องสุขภาพกลายเป็นเรื่องที่คนเราให้ความ
สนใจเป็นอันดับ 1 และในอนาคตนัน้ การเดินทางไปพบแพทย์
ที่โรงพยาบาลอาจลดน้อยลง เพราะเราจะค�ำนึงถึงการพบปะ
ผู้ป่วยและความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงท�ำให้มีแพลตฟอร์ม
ออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นสุขภาพมากมาย ที่เข้ามาช่วยให้
บริการตรวจรักษาโรคง่ายยิ่งขึ้น อาทิ Chiiwii แพลตฟอร์ม
ให้ค�ำปรึกษาอาการป่วยได้แม้อยู่ที่บ้าน หรือ Arincare ระบบ
ใบสัง่ ยาอิเล็กทรอนิกส์ (E-prescription) ทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยสัง่ ซือ้
และไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้เลย

ต้องบอกเลยว่าเทรนด์การเติบโตของการค้าแบบ E-commerce
เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด หลายภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
แต่แพลตฟอร์ม E-commerce อย่าง Shopee Lazada
Amazon หรือ Alibaba กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด เพราะเทคโนโลยีสร้างความรวดเร็ว สะดวกสบาย
และเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราอย่างเห็นได้ชัด ใช้
เพียงอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงมาร์เก็ตเพลสขนาดใหญ่
ก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ในทุกที่

Food Delivery
สัง่ อาหารออนไลน์

เทรนด์สุดท้ายที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ กับเทรนด์การสั่งอาหาร
ออนไลน์ ที่หลังจากมีการส่งเสริมให้ท�ำงานจากที่บ้าน หรือ
ท�ำงานเหลื่อมเวลาที่ท�ำงาน ท�ำให้การบริโภคของผู้คนเริ่ม
เปลีย่ นไป เน้นสัง่ อาหารทางออนไลน์ และติดตามร้านค้าหรือ
เมนูอาหารผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น แถมมีตัวเลือกอย่าง
แพลตฟอร์มสั่งอาหารมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Grab Lineman
Get และ Food Panda ที่ช่วยประหยัดเวลา รวดเร็ว สะดวก
สบายในคลิกเดียวบนแอปพลิเคชัน่ ท�ำให้แนวโน้มการบริโภค
รูปแบบออนไลน์กลายเป็นพฤติกรรมถาวรไปแบบไม่รู้ตัว
เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 4 เทรนด์ใหม่ตามวิถีดิจิทัลไลฟ์
สไตล์แห่งปี 2020 ที่ Event Banana น�ำมาฝากกันวันนี้
ส�ำหรับฉบับหน้าจะมีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเทรนด์หรือแอป
พลิเคชั่นใดที่น่าสนใจ โปรดติดตาม!

The rise of digital lifestyles has played an
important part faster than expected in the new
normal era. Nowadays, people have undeniably
changed their lifestyles and work life to depend
more on the online world. This issue’s Event
Banana column gives you a heads up on four
digital lifestyles trends that will play a critical
role on digital lifestyles in the post COVID-19 era.

Fintech
Online Financial Service

Fintech offers financial transactions via the internet.
Many banks in Thailand have downsized its branches
throughout the country and turned to invest more
in online banking services, for example, conducting
online payments (E-Payment). In addition, the use of
a cryptocurrency Bitcoin has grown in popularity as the
virtual currency facilitates online purchases as fast as an
internet speed without a single administrator. Thanks
to its convenient, private and secure online payment,
it helps reduce the risks of the spread of COVID-19
infection and avoid close contact with other people.

Health & Wellness
Online Health Care

In the new normal, health issue has become the top
list of concern. Soon, people might go to hospital less
often than before in order to avoid contacting with
other people and risks of infection. Various online
health platforms or applications are, thus, created
to help patients have medical services at hand. For
instance, Chiiwii, an online health platform, provides
consulting services from the comfort of your home. Or
Arincare, an electronic prescription platform provider
(E-Prescription), allows patients to make online orders
and get their medicines later at any close pharmacies.

E-commerce
Online Shopping

The trend of E-commerce market has grown by leaps
and bounds. Though, many business and industrial
sectors have been impacted by the COVID-19 pandemic,
E-commerce platforms like Shopee, Lazada, Amazon
or Alibaba are gaining in popularity
as they provide convenient online
shopping services over the internet,
resulting in the change of our
lifestyles. Just a click away on
the large marketplace, online
shopping can be done
anywhere, anytime.

Food Delivery
Online Food Ordering

The last trend, online food ordering, can’t be skipped
here! Consumer behaviour has changed after working
from home or staggering working hours during the
spread of the COVID-19 virus. Consumers make food
orders online and follow their favorite restaurants or
dishes through social media increasingly. Besides, there
are multiple choices of online food ordering platforms,
such as Grab, Lineman, Get and Food Panda, which are
convenient, fast and available at one-click buy.
The above are the four new trends of the 2020’s
digital lifestyles that Event Banana introduces to you.
Please stay tuned for the next issue, to see what stories
or applications are trending!
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Post COVID-19

“ทีเส็บ” เตรียมความพร้อมไมซ์ ไทย
พลิกวิกฤติเป็นโอกาส โอกาส

12

ทีเส็บ เร่งขับเคลือ่ นธุรกิจไมซ์ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
รองรับการจัดงานหลังมาตรการผ่อนคลาย เตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศรับมือชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19
ร่วมมือเดินหน้าจัดงานอย่างมั่นใจชูความปลอดภัย “ระบบ
สาธารณสุข การแพทย์ อาหาร” สร้างความมั่นใจให้สถาน
ประกอบการ ผู้จัดงาน และผู้ใช้บริการ ดันธุรกิจไมซ์ไทยยืน
หนึง่ ในระดับนานาชาติ
นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในงานสัมมนารูปแบบการประชุม
เสมือนจริง (Webinar) หัวข้อ “Post COVID 19: ชีวติ วิถใี หม่
กับการจัดระเบียบและขับเคลื่อนสร้างความพร้อมกรุงเทพฯ
และเมืองหลักเพือ่ การจัดงาน” ว่า สถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับเป็นความท้าทาย
ของรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก ที่จะสร้างความสมดุลในการ
ควบคุมการระบาดพร้อมกับการประคับประคองเศรษฐกิจ
และสังคม ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยประสบความส�ำเร็จและได้รบั
การยอมรับจากทั่วโลก สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศได้เป็นอย่างดี ซึง่ เป็น
ผลมาจากการท�ำงานหนักของทุกภาคส่วน ท�ำให้สามารถเริม่
ผ่อนคลายมาตรการทางสังคมภาคบังคับ หรือ “มาตรการล็อค
ดาวน์” เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถเดิน
หน้าต่อไปได้ โดยยังคงมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น
และต่อเนือ่ ง ทัง้ ในมิตดิ า้ นสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบาย
การจัดงานและกิจกรรมไมซ์ รวมถึงส่งเสริมจัดท�ำแนวทาง
ปฏิบตั ดิ า้ นสุขอนามัยส�ำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Venue
Hygiene Guidelines)
“ส�ำหรับภาครัฐ ร่วมท�ำงานเคียงข้างผูป้ ระกอบการไมซ์
ผ่านการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงสร้างความร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐให้จดั ประชุม สัมมนานอกสถานที่ และส่งเสริมการจัดงาน
ระดับเมกะอีเวนท์ ให้กระจายการจัดงานไปยังภูมภิ าคมากขึน้ ”

ขณะที่ทีเส็บด�ำเนินการสอดรับกับนโยบายรัฐบาล
ในการส่งเสริม และฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
สนับสนุนเงินให้กับสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard TMVS) เพื่อน�ำไปใช้ยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อ
สร้างความมัน่ ใจแก่ผจู้ ดั งาน และผูใ้ ช้บริการ จัดท�ำแนวปฏิบตั ิ
ด้านสุขอนามัยส�ำหรับอุตสาหกรรมไมซ์หรือ MICE Hygiene
Guidelines สนับสนุนการใช้งานระบบออนไลน์ และเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ในการจัดงาน อาทิ Virtual Meeting Space - VMS
รวมถึงการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร TCEB COVID-19 Center
เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้อย่างทันท่วงทีให้กับ
กลุม่ เป้าหมายทัง้ ในและต่างประเทศ
“วันนี้แนวทางขับเคลื่อนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ คือ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งเดินหน้ากระตุ้น
การจัดงานไมซ์ในประเทศ โดยเริม่ จากเมืองไมซ์ ทีม่ คี วามพร้อม
ตามหลักปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข ซึ่งได้เตรียมความพร้อม
บุคลากรประจ�ำส�ำนักงานทั้ง 4 ภูมิภาค เพือ่ ลงท�ำงานเชิงรุก
กระจายในแต่ละพื้นที่ร่วมกับจังหวัด สมาคม หน่วยงานและ
ผู ้ ป ระกอบการในท้ อ งถิ่ น อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้
และ สร้างงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ” นางศุภวรรณ ตีระรัตน์
รองผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) กล่าวเสริมในช่วงท้าย
นับเป็นโอกาสอันดีทกี่ ารขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมไมซ์
หลังโควิด 19 ประเทศไทยจะสร้างการเปลีย่ นแปลงเพือ่ เป็นศูนย์
กลางไมซ์และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งถึง 3 ด้าน คือ ศูนย์กลางไมซ์และ
การท่องเที่ยวปลอดภัย ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข
รวมถึงศูนย์กลางอาหารปลอดภัยของโลก ซึง่ ไทยมีความพร้อม
ทั้งด้านจุดหมายปลายทางและมาตรฐานทางด้านสาธารณสุข
นี่จึงเป็นการสร้างความพร้อมของไมซ์ไทย พลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาส สร้างสมดุลการควบคุมการระบาดพร้อมกับการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และความได้เปรียบในเวทีไมซ์โลก

POST COVID-19:
TCEB TURNS CRISIS INTO
OPPORTUNITY FOR THAI MICE
INDUSTRY

Following the easing of lockdown measures,
TCEB is now driving Thailand’s MICE industry and
encouraging nationwide MICE operators to organise
MICE events confidently and safely by embracing the
new normal lifestyle after the COVID-19. The strengths
of “medical & public health system and safe food”
are highlighted for the organisation of MICE events to
increase the confidence of venue operators, organisers,
and attendees, as well as enhancing venues safety. This
enables Thailand’s MICE industry to become a top rank
of the international MICE industry.
Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy Prime Minister and
Minister of Public Health recently delivered a speech
at a virtual conference held under the theme “Thai
MICE and the Post-COVID-19 New Normal”. He said
that the COVID-19 pandemic has become a challenge
for governments across the world as they have striven
to control the spread of the disease and also sustain
economic and social welfare. Thanks to all sectors,
Thailand has received praise for successful control of
the COVID-19 virus spread and enabled to implement
the easing of lockdown measures, allowing business
and social activities to run regularly. However, the
hygiene measures have been strictly and constantly
implemented, as well as the MICE Hygiene Guidelines
development.

“The public sector provides support to MICE
operators through short-term and long-term economic
and tourism stimulus campaigns, coupled with
collaboration with other public agencies to organise
trips for seminars and supporting mega events to be
organised in provincial areas,” he added.
In response to the government’s policy, TCEB
has implemented its tasks in recovering the Thai
MICE industry continuously. This includes providing a
financial support to venues certified with the Thailand
MICE Venue Standards (TMVS), enabling them to raise
hygiene standards in order to increase the confidence
of organisers and attendees. TCEB also draws up MICE
Hygiene Guidelines, supports the leverage of online
technologies or Virtual Meeting Space (VMS) and sets
up TCEB COVID-19 Center to promptly provide reliable
news and information to domestic and international
target groups.
“Close collaboration with public and private
sectors to organise MICE events within the country is
TCEB’s proactive approach to driving and recovering
the MICE industry. The approach will be taken at MICE
cities as their standards are in line with the guidelines
on hygiene practices. Staff at TCEB’s four regional
offices are now ready to proactively work with other
officers in associations, agencies and MICE operators in
each province to create job opportunity throughout
the country,” Mrs. Supawan Teerarat, Senior Vice
President, Thailand Convention & Exhibition Bureau
(Public Organization) or TCEB added.
The post COVID-19 is considered a good period
for driving Thailand to become a safe MICE hub,
a medical hub and a food safety hub since it has
successfully proved its readiness in achieving public
health standards. To be a top rank of the global MICE
industry, the Thai MICE industry turns a crisis into an
opportunity by strictly controlling the spread of the
COVID-19 virus, together with creating economic and
social opportunities.
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4 สถานที่จัดงาน MICE 4 ภูมิภาค
4 MICE VENUES IN 4 REGIONS

ทุกภาคทัว่ ไทย พร้อมรองรับการจัดงานไมซ์ดว้ ยสถานทีส่ ะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งาน
ประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard – TMVS) ฉบับนี้ พบกับ 4 สถานที่ 4 ภูมภิ าค
ตอบโจทย์การจัดงานทุกรูปแบบยุค New Normal
This issue’s All About MICE column is pleased to introduce four MICE venues in four key regions
of Thailand. They are ready to organise MICE events, complying with new normal conditions.
They are convenient, clean and certified by Thailand MICE Venue Standards (TMVS).

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
(ไคซ์) / ขอนแก่น

Khon Kaen International Convention and
Exhibition Center (KICE), Khon Kaen Province
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เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา / ชลบุรี
Renaissance Pattaya Resort & Spa,
Chon Buri Province

เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับห้าดาวของ
ภาคตะวันออก ตัง้ อยูท่ า่ มกลางสภาพแวดล้อมทีเ่ ปีย่ มไปด้วยเสน่ห์
และความเงียบสงบ ให้บริการห้องพักและพูลวิลล่า 257 ห้อง
พร้อมผ่อนคลายกับสปาสุดหรู ทางโรงแรมได้รบั การออกแบบมา
อย่างพิถพี ถิ นั เพือ่ ต้อนรับทุกการประชุม สัมมนา และการจัดงาน
ในรูปแบบต่างๆ ทีส่ ามารถรองรับได้ถงึ 500 ท่าน พร้อมมอบ
ประสบการณ์ที่แตกต่างและเหนือความคาดหมาย ด้วยการน�ำ
เสนอรูปแบบการจัดงานทีแ่ ปลกใหม่และสร้างสรรค์
Nestled in charming and peaceful atmosphere, Renaissance Pattaya Resort & Spa – a 5-star hotel in the East
of Thailand – offers visitors with 257 rooms and pool
villas, as well as luxury spas for ultimate relaxing experience. The hotel facilities are also meticulously designed
to cater to all kinds of events, ranging from seminars to
other kinds of activities which can accommodate up to
500 participants, enabling it to offer visitors unique experience of creative events.
9/99 ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
9/99 Na Jomtien, Sattahip, Chon Buri
Tel. 038-259-099
info@renaissancepattaya.com
https://www.marriott.com/hotels/
travel/pyxbr-renaissance-pattaya-sort-and-spa/

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือเรียกสัน้ ๆ
ว่า “ไคซ์” (KICE) เป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่แห่งแรกของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพนื้ ทีใ่ ห้บริการรวม 14,000 ตารางเมตร
ชัน้ G ภายในอาคาร แบ่งได้ 3 ฮอลล์ พืน้ ทีช่ นั้ 2 มีหอ้ งประชุม
7 ห้อง และยังมีพื้นที่จัดงานภายนอกอาคาร มีที่จอดรถกว่า
1,500 คัน ตอบโจทย์ทกุ การจัดงานไมซ์ ทัง้ การจัดแสดงสินค้า
งานประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ไปจนถึงงานจัดเลี้ยง และงาน
คอนเสิรต์ อีกทัง้ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน TMVS ทัง้ 3 ประเภท
ได้แก่ ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และสถานทีจ่ ดั กิจกรรมพิเศษ
Khon Kaen International Convention and Exhibition
Center or KICE, the first large-sized MICE venue in Thailand’s northeastern region, offers 14,000-sq.m service
area. Its G floor can be divided into three large halls
while seven meeting rooms are located on the 2nd
floor. Besides, its outdoor area can be turned into event
space. The parking space can accommodate up to
1,500 cars. KICE can cater to various kinds of events,
including exhibitions, conventions, banquets and concerts. KICE is certified with TMVS in three categories:
meeting room, exhibition hall and special event venue.
222 ถ. มิตรภาพ ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. ขอนแก่น
222 Mittraphap Road, Muangkao,
Muang District, Khon Kaen
Tel. 091-774-9230,
https://www.kice-center.com

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี / สงขลา

The 60th Anniversary of His Majesty
the King’s Accession to the Throne
International Convention Center,
Songkhla Province
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี เป็นศูนย์ประชุม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์
โรงแรมเวียงอินทร์ / เชียงราย
ในทุกรูปแบบ ทัง้ งานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า คอนเสิรต์
Wiang Inn Hotel,
งานแต่งงาน งานเลีย้ งสังสรรค์ ได้รบั ความวางใจให้เป็นสถานที่
Chiang Rai Province
จัดงานส�ำคัญทัง้ ในระดับภูมภิ าค ประเทศ และนานาชาติ มีพนื้ ทีก่ ว่า
โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว ของภาคเหนือ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก 54 ไร่ ประกอบด้วย 3 อาคาร มีทงั้ ห้องประชุมสัมมนาหลายขนาด
ครบครัน ตั้งอยู่กลางใจเมืองย่านธุรกิจจังหวัดเชียงราย ใกล้ รองรับสูงสุดได้ถงึ 3,500 คน พร้อมลานกิจกรรม ลานอเนกประสงค์
ไนท์บาซาร์ ถนนคนเดิน และหอนาฬิกาเมือง ห้องประชุมที่ ศูนย์อาหาร และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกภายในครบครัน
สะท้อนเสน่หแ์ ห่งล้านนารองรับการจัดงานได้ถงึ 300 ท่าน และห้อง
ประชุมกลุม่ ย่อย เริม่ ต้นที่ 5-50 ท่าน พร้อมอินเทอร์เน็ตและระบบ The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession
โสตทัศนูปกรณ์ทันสมัย ด้วยบริการที่เอาใจใส่ในความเป็นไทย to the Throne International Convention Center in Prince
of Songkla University in southern Thailand caters to a
Fully furnished with facilities, this 4-star hotel is situated comprehensive range of MICE events, including convenin the CBD of Chiang Rai province in northern Thailand. tions, seminars, exhibitions, concerts, wedding, and
It is near Night Bazaar, famous walking street and the banquets. The venue has been entrusted to host many
clock tower landmark. The hotel offers a large meeting regional, national and international events. Stretching
room decorated in Lanna style which can accommodate over 54 rai, the venue features three buildings and
up to 300 participants and small-sized meeting rooms meeting rooms of various sizes which can accommodate
accommodating 5-50 attendees. All are equipped with up to 3,500 participants, as well as an activity space, a
the internet and audio-visual equipment. Wiang Inn multi-purpose space, a food court and a full range of
Hotel is ready to serve visitors with Thai hospitality.
facilities.
893 ถ. พหลโยธิน จ. เชียงราย 57000
893 Phaholyothin Road, Chiang Rai 57000
Tel. 053-711-0533, 098-415-7425
info@wianginn.com,
http://www.wianginn.com

15 ถ. กาญจนวณิชย์ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
15 Kanjanavanich Road, Kor Hong, Hatyai, Songkhla
Tel. 074-289-900-2
info@icchatyai.com, http://www.icchatyai.com

15

WHAT’S NEXT

SEP-OCT

Bangkok‘s 22st International
Festival of Dance and Music
Thailand Cultural Centre
9 September - 18 October
www.bangkokfestivals.com/en/

01

03

I-San Stationery Fair 2020

Golden Jubilee Convention Hall,
Khon Kaen University
18 - 24 August 2020
www.micesolution.co.th

16

Food and Hotel Thailand

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
9 - 12 September 2020
www.foodhotelthailand.com

21st World Gourmet Festival

02

Anantara Siam Bangkok Hotel
31 August - 6 September 2020
www.facebook.com/
worldgourmetfestivalbkk/

04

Thailand Dive Expo (TDEX)
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
1 - 4 October 2020
www.thailanddiveexpo.com

05

Coffee and Bakery Fair 2020

06

Golden Jubilee Convention Hall,
Khon Kaen University
30 October - 1 November 2020
Facebook.com/cb.fair2017

SPORTEC ASIA 2020
Makkasan Expo Hall,
Airport Rail Link, Makkasan Station
29 - 31 October 2020
sportecasia.com
08

07

Intercare Asia 2020

Bangkok International Trade
and Exhi bition Centre (BITEC)
15-17 October 2020
www.intercare-asia.com

Bangkok Art Biennale

BAR Box @ One Bangkok / BACC
/ LHONG1919 / Museum Siam /
The PARQ / The Prelude One
Bangkok / Wat Arun / Wat Pho /
Wat Prayoon
29 October 2020 - 31 January 2021
www.bkkartbiennale.com

09

17

EVENT CALENDAR

SEP-OCT
SUBCON Thailand 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
23 - 26 September 2020
Subconthailand.com

CONCRETE ASIA 2020
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IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
9 - 11 September 2020
Concrete-asia.com

LED Expo Thailand
+ Light ASEAN 2020

INTERMAT ASEAN 2020

IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
9 - 11 September 2020
Asean.intermatconstruction.com

IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
7 - 9 October 2020
Ledexpothailand.com

ASEAN Sustainable Energy
Week 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
23 - 26 September 2020
Asew-expo.com/2020/en/
index.asp

INTERMACH 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
23 - 26 September 2020
Intermachshow.com/2020/en/
index.asp

ASEAN Retail 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
14-17 October 2020
aseanretailshow.com

ProPak Asia 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
20 - 23 October 2020
Propakasia.com/ppka/2020/
en/index.asp

Medlab Asia &
Asia Health 2020

IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
28-30 October 2020
Medlabasia.com/en/home.html

Thailand Retail, Foods &
Hospitality Services
(TRAFS) 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
14 - 17 October 2020
Thailandhoreca.com/trafs

Thailand Franchise & Business
Opportunities (TFBO) 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
14 - 17 October 2020
Thailandfranchising.com/2020

Architect Expo 2020
(Virtual Event)
Webinar
26 - 27 August 2020
architectexpoasia.com
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