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PRESIDENT
EDITOR
สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับ “วารสารรู้งาน
MICE GURU by TCEB” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระของ
แวดวงธุรกิจไมซ์ และการจัดงานในประเทศไทย โดยฉบับนี้
ทีมงานยังคงคัดสรรเรือ่ งราวน่าสนใจมาให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นได้ตดิ ตาม
กันอย่างต่อเนื่องครับ
หลังสถานการณ์โควิด 19 รัฐบาลมีนโยบายเร่งส่งเสริม
การจัดงานประชุมและนิทรรศการ หรืองานไมซ์ทั่วประเทศ
ยกระดับไมซ์เป็นวาระแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศ โดยผลักดันและส่งเสริมการจัดงานให้
กระจายไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้
เกิดการค้า การลงทุน การจ้างงาน และกระจายรายได้ รวมถึง
สร้างความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจให้ผปู้ ระกอบการไมซ์ไทย
เมื่อเร็วๆ นี้ ทีเส็บได้จัดงาน “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจ
ช่วยชาติ” (Thailand MICE United) เพื่อตอบรับนโยบาย
รัฐบาล กระจายรายได้ในประเทศ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบ
การ โดยในงานมีทั้งการสัมมนา การจัดนิทรรศการ และห้อง
เจรจาธุรกิจที่มาพร้อมแพ็กเกจสนับสนุนการจัดงานสุดพิเศษ
จากโรงแรม ผูจ้ ดั งาน และสายการบิน ให้กบั หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนร่วมใจกันจัดประชุม สัมมนา กิจกรรม CSR, Team
Building, การพาพนักงานไป Outing รวมถึงการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศ ซึ่งทีเส็บได้แสดงจุดยืนผ่านการจัดงานนี้
ในการเดินหน้าขับเคลื่อนไมซ์ไทยร่วมกับทุกภาคส่วนในยุค
วิถใี หม่ (New Normal) สามารถอ่านรายละเอียดในคอลัมน์
Cover Story ได้ครับ
และเรายังมีเรื่องน่ายินดีที่ปัจจุบันประเทศไทยมีการ
ประกาศเมืองไมซ์ซิตี้เพิ่มขึ้นอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดสงขลา โดยวันนี้ก้าวสู่เมืองแห่งการ
จัดประชุมและนิทรรศการระดับชาติ อ่านเพิ่มเติมในคอลัมน์
TCEB Highlight ได้เลยครับ
ทีเส็บ ยังคงเดินหน้าพัฒนากิจกรรมไมซ์รว่ มกับทุกภาค
ส่วน เราร่วมมือและเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ในทุกมิติ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานทีแ่ ละผูป้ ระกอบการ
พร้อมยกระดับไมซ์ไทยสู่สากล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่สุด
ของจุดหมายปลายทางการจัดงานระดับโลก
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

Sawasdee Krub. “MICE Guru by TCEB” newsletter is
back and packed with updates on the MICE industry and MICE
activities in Thailand. Plenty of captivating stories of the MICE
industry are well selected for our valued readers to stay
up to date.
After the improved COVID-19 situation in Thailand, the
government has encouraged MICE activities throughout the
country and raising MICE industry to the national agenda. In
accordance with the strategy of driving the country’s economy,
MICE activities have been promoted in every region of Thailand
to catalyse trade & investment, employment and income
distribution, as well as to retain MICE operators’ confidence in
running their business.
In response to the government’s policy, TCEB recently
organised “Thailand MICE United” aiming at revitalising MICE
operators and distributing income. The event featured a series
of seminars, exhibitions and MICE Mart where hotels, organisers
and airlines offered special deals for public and private sector
agencies planning to hold meetings, seminars, CSR & team
building activities, company outings or domestic tradefairs.
TCEB is determined to collaborate with every related sector
in driving Thai MICE industry under new normal era. For more
information, please flip straight through Cover Story column.
What is encouraging is that we have two more MICE Cities:
Nakhon Ratchasima and Songkhla. Both destinations are ready
to host international conventions and tradeshows. Please read
more in TCEB Highlight column.
TCEB will continue partnering with all sectors to develop
and propel MICE industry in all elements, including capacity
enhancement of workforce, venues and entrepreneurs. Aiming
to upgrade Thai MICE industry to achieve international standards,
TCEB will transform Thailand into a global MICE destination.
See you in the 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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ปลุกกระแส “จัดงานทัว่ ไทย ภูมใิ จช่วยชาติ”
พร้อมชู 7 แพ็กเกจสุดพิเศษ
ทีเส็บ ประสบความส�ำเร็จเปิดเวทีการจัดงานใหญ่
กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ทั่ ว ประเทศอย่ า งคึ ก คั ก เปิ ด เวที สั ม มนา
นิทรรศการ และห้องเจรจาธุรกิจ ระดมผู้ซื้อจับคู่ธุรกิจผู้ขาย
พร้อมเปิด 7 แพ็กเกจสุดพิเศษ กระตุน้ การจัดประชุม สัมมนา
และงานแสดงสินค้า รวมถึงงานเมกะอีเวนต์และเฟสติวลั ปลุก
กระแสร่วมจัดงานทัว่ ไทยก้าวสูย่ คุ วิถใี หม่ (New Normal) โดย
มีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมงาน และผูช้ มงานผ่านสือ่ ออนไลน์กว่า 6,000
คนจากทัว่ ประเทศ
หลังจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทย รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งผลักดัน และส่งเสริมการจัดงาน
ประชุมและนิทรรศการในประเทศ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ การค้า

การจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
ผ่านการสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยให้
ประเทศผ่านพ้นวิกฤต ทีเส็บสานต่อนโยบายเปิดเวที “จัดงาน
ทัว่ ไทย ภูมใิ จช่วยชาติ” โดยมี นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานใน
พิธกี ล่าวเปิดงาน และปาฐกถาหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลกับการส่ง
เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย” ทีไ่ ด้กล่าวย�ำ้
ให้ทกุ ภาคส่วนผนึกก�ำลังร่วมกันวางอนาคตประเทศไทย ผลักดัน
ให้ไมซ์มบี ทบาทส�ำคัญเป็นวาระแห่งชาติ และมอบตราสัญลักษณ์
ให้กับไมซ์ซิตี้ 7 จังหวัด นอกจากนี้ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
ประธานกรรมการ ทีเส็บ กล่าวรายงานสถานการณ์ แนวทาง

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พร้อมมอบเกียรติบัตร
แสดงความขอบคุณหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการประชุมเมืองไทย
ปลอดภัยกว่า ร่วมใจจัดงานทั่วประเทศภายในเดือนธันวาคมนี้
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งกิจกรรม
บรรยายและเสวนา (MICE Talk) 8 หัวข้อ โดยวิทยากรผูท้ รง
คุณวุฒถิ งึ 24 ท่าน อาทิ การบรรยาย หัวข้อ “ไมซ์ไทยรวมใจเป็น
หนึง่ ” โดยนายจิรตุ ถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการ ทีเส็บ
ทีเ่ น้นถึงบทบาทของทีเส็บในการฟืน้ ฟูอตุ สาหกรรมไมซ์ พร้อม
พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเสวนาในหัวข้อ “จัดงานทั่ว
ไทย ภูมใิ จช่วยชาติ” ด�ำเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์
โดยมีผรู้ ว่ มเสวนา คือ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ทีเส็บ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย และนายบุญเพิม่ อินทนปสาธน์ นายกสมาคม
การค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย
ในช่ ว งพั ก รั บ ประทานอาหารกลางวั น พบกั บ การ
บริการอาหารกลางวันโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จาก
บริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่น�ำอาหารขึ้นชื่อของ
ครัวการบินไทยมาเสิร์ฟให้ผู้เข้าร่วมงานถึงที่นั่ง ทั้งยังสะอาด
ปลอดภัย ตามมาตรการการจัดงานในยุควิถใี หม่ (New Normal)
ให้ผเู้ ข้าร่วมงานได้อมิ่ อร่อย พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก
คุณพอล ภัทรพล ศิลปาจารย์ ในหัวข้อ “ประสบการณ์การจัด
งานประชุมสัมมนาและอินเซนทีฟขององค์กร และแนวทาง
การปรับตัวในการท�ำธุรกิจในยุคปัจจุบนั ”

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน คือ กิจกรรมไมซ์มาร์ท (MICE
Mart) เวทีเจรจาซือ้ ขายธุรกิจการจัดงานไมซ์โดยมีตวั แทนผูข้ าย
เข้าร่วม 132 ราย จากกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม บริษัท
จัดน�ำเทีย่ ว กลุม่ ขนส่ง สายการบิน บริษทั จัดงานจากทุกภูมภิ าค
ทัว่ ประเทศ โดยมีผซู้ อื้ เข้าร่วม 305 ราย ทัง้ กลุม่ บริษทั ห้างร้าน
หน่วยราชการ ซึ่งพร้อมใจกันแสดงพลังความร่วมมือร่วมใจ
เตรียมจัดงานทัว่ ประเทศ
นอกจากนัน้ ยังมีกจิ กรรมแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรม
ไมซ์ (MICE Pavillion) และยังมีกิจกรรมเสวนาและบรรยาย
พิเศษ บริเวณเวทีกจิ กรรม อาทิ “ประวัตศิ าสตร์กบั การจัดงาน
ของประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตนิ ธรานนท์
และ “รีเซ็ตความคิดสู่คุณภาพชีวิตการเดินทางที่ดีกว่า” โดย
นายจอห์น รัตนเวโรจน์
ในงานนี้ ทีเส็บยังได้ประกาศเปิดตัว 7 แพ็กเกจสุดพิเศษ
สนับสนุนการจัดงานส�ำหรับตลาดในและต่างประเทศ ประกอบ
ด้วย “ตลาดไมซ์ในประเทศ” จัดท�ำ 3 แพ็กเกจ ได้แก่ 1. “ประชุม
เมืองไทย ปลอดภัยกว่า” แพ็กเกจการจัดประชุมและการเดินทาง
เพือ่ เป็นรางวัลในประเทศ (Meetings & Incentives) 2. “ประชุม
เมืองไทย ร่วมใจขับเคลือ่ นชาติ” แพ็กเกจการจัดประชุมภายใน
ประเทศ (Conventions) 3. “งานแสดงสินค้าในประเทศ น�ำ
เศรษฐกิจไทยไปไกลกว่า” แพ็กเกจส�ำหรับการจัดงานแสดงสินค้า
ภายในประเทศ (Exhibitions)
“ตลาดไมซ์ตา่ งประเทศ” สนับสนุนแพ็กเกจ 4 กลุม่ ตลาด
ประกอบด้วย 1. “Ease Up” แพ็กเกจการจัดประชุมและการ
เดินทางเพือ่ เป็นรางวัลนานาชาติ (Meetings & Incentives)
2. “Convene Plus” แพ็ ก เกจการจั ด ประชุ ม นานาชาติ
(Conventions) 3. “Re-Energizing” แพ็กเกจการจัดงานแสดง
สินค้านานาชาติ (Exhibitions) 4. “Thailand Power Up”
แพ็กเกจสนับสนุนการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ
(Mega Events & World Festivals)
การจั ด งานครั้ ง นี้ เ ป็ น การจุ ด ประกายครั้ ง ใหญ่ ที่ ทุ ก
ภาคส่วนร่วมมือกันเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ยุควิถใี หม่ (New Normal) ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ กระตุน้
เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างโอกาส ได้อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
สอบถามข้อมูลแพ็กเกจเพิ่มเติม โทร. 02-694-6000
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“Thailand MICE United”
Stimulates MICE Event Organisation and
Launches 7 Event-Boosting Special Packages
TCEB achieved great success in organising a grandscale event “Thailand MICE United” with the aim of
boosting the country’s economy. The event featured
seminars, exhibitions and business matching between
buyers and sellers, together with the launch of seven
special packages to encourage the organisation of both
domestic and overseas meetings, exhibitions, mega
events and festivals in the new normal era. Attended
by over 6,000 participant and live stream audiences
from across the country
The impacts of COVID-19 on the Thai economy
have prompted the government to expedite the
policy to drive and promote the domestic MICE event
organisation in order to catalyse trade & investment,
employment and income distribution to every region
of Thailand through close collaboration of all sectors,
which will enable the country to overcome the difficult
times. In response to the government’s policy,
TCEB organised “Thailand MICE United”, which was
presided over by Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy Prime
Minister and Minister of Public Health, who delivered
the keynote speech on “Government’s Policy for
Promotion of MICE Event Organisation in Thailand”.

The Deputy Prime Minister emphasised that all sectors
were required to join forces to shape Thailand’s future
and encouraged the MICE industry to become a
national agenda. He also presented MICE city emblems
to seven MICE Cities. In addition, TCEB Chairman,
Dr. Atchaka Sibunruang, reported on Thailand’s MICE
situation and the bureau’s directions to promote
MICE industry. In this connection, she presented
certificate of appreciation to the organisations joining
the bureau’s campaign “Confidence in Meetings in
Thailand” by planning to hold events across the
country in December.
Thailand MICE United featured plenty of
interesting activities. These included MICE Talks on
eight topics delivered by 24 honourable guest speakers.
For example, TCEB President Mr.Chiruit Isarangkun na
Ayuthaya delivered the speech on “United Thai MICE
Collaboration” topic focusing on TCEB’s role in the MICE
industry restoration and development of the industry
in a stable and sustainable manner. The seminar on
“Thailand MICE United”, emceed by a well-known news
anchorman, Mr. Bancha Chumchaivate, was enriched
by Mrs. Supawan Teerarat, Senior Vice President of

TCEB; Dr. Borwornnant Thongkallaya, President of
Personnel Management Association of Thailand; and
Mr. Boonperm Intanapasat, President of Thailand
International Events & Festivals Trade Association.
During the lunch break, participants enjoyed
signature dishes from THAI Catering, which were served
by flight attendants of THAI Airways Plc. The hygienic
luncheon was in accordance with measures of the
new normal event organisation. After lunch, Mr Paul
Pattarapon Silapajarn delivered to the audience his
“Experience in Organsing Seminars and Corporate
Incentives and Ways for Business Adaptation in the New
Normal Era”.
Another highlight event was MICE Mart, a platform for
MICE business negotiation where 132 sales representatives
from hotels, travel agents, logistics, airlines and event
organisers from across the country attended and met 305
prospective buyers from corporate entities, organisations
and public agencies who planned to oraganise events
in the country.
Outside the conference room, MICE Pavilion
featured the industry exhibition and mini-stage special
talks on a variety of topics ranging from “History of

Thailand’s Event Organisation” delivered by Professor
Dr. Sunait Chutintaranond to “Mindset Reset for Better
Quality of Life Journey” given by Mr. John Rattanaveroj.
At the event, TCEB also launched seven special
packages to stimulate MICE event organisation for both
domestic and international markets. Three domestic
packages include the package for domestic meetings &
incentives, the package for domestic conventions and
the package for domestic exhibitions.
The other four packages to attract overseas events
include “Ease Up” – the package for international
meetings & incentives; “Convene Plus” – the package
for international conventions; “Re-Energizing Exhibitions”
– the package for international exhibitions; and “Thailand
Power Up” – the package for mega events & world
festivals.
The organisation of Thailand MICE United has
ignited all sectors to jointly drive the Thai MICE
industry in the new normal era as a means of income
distribution, economic boosting and job creation in
a stable and sustainable manner.
For more information about the packages, please
call 02-694-6000.
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ทีเส็บประชุมบอร์ดสัญจรโคราช
กระตุ้นไมซ์ในประเทศ
TCEB Holds Mobile Board Meeting
in Nakhon Ratchasima to Stimulate
Domestic Market
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ทีเส็บสนองนโยบายรัฐบาล โดยนางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง
ประธานกรรมการ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) น�ำคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
จัดประชุมนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา เมืองไมซ์ซิตี้
แห่งใหม่ พร้อมจัดวาระการประชุมร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา
น�ำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการ
ขับเคลือ่ นจังหวัดนครราชสีมาสูเ่ มืองไมซ์ ณ โรงแรมแคนทารี
โคราช โดยมีชมุ ชนมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ น�ำเสนอความ
หลากหลายสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้มาประชุม
พร้อมทัง้ ไปเยีย่ มชมชุมชนท้องถิน่ ส�ำรวจสถานทีจ่ ดั งานประชุม
ของจังหวัดและสถานทีจ่ ดั งานพิเศษ รวมทัง้ สถานทีต่ า่ ง ๆ ที่
สามารถรองรับกิจกรรมของนักเดินทางไมซ์ได้
In response to the government’s policy in
boosting the local economy, TCEB Chairman of
the Board Dr. Atchaka Sibunruang led TCEB Board
of Directors and executives to attend a mobile
board meeting in Nakhon Ratchasima province
at Kantary Hotel, Korat. On this occasion, Nakhon
Ratchasima Governor Wichien Chantaranothai joined
the meeting to promote the province as a new MICE
destination, while local communities were invited
to exhibit various local products to impress and
enrich the experiences of the delegates. The Board
of Directors also visit local attraction and the city’s
potential venue, which are ready to accommodate
MICE travelers and activities.

ทีเส็บกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนและ
ประชุมสัมมนาตามแนวคิดวิถี ใหม่
TCEB Encourages “New Normal”
Local Tourism and Seminar
ที เ ส็ บ จั บ มื อ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย และ
องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
อย่างยั่งยืน ผลักดันการประชุมสัมมนาอย่างปลอดภัยและ
ยั่งยืน โดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) เข้าร่วมแถลงข่าว
ทีเส็บด�ำเนินการส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มองค์กร
ภาคเอกชน เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การจั ด ประชุ ม สั ม มนาใน
เส้นทางสาย SHA ท่องเที่ยวปลอดภัย-ปลอดโรค พร้อม
ร่วมจัดกิจกรรม “ประชุมเมืองไทย มั่นใจไปกับมาตรฐาน
SHA” (ประชุมสาย SHA) พื้นที่น�ำร่อง จ. กาญจนบุรี เป็น
ทริปตัวอย่างให้ผู้ประกอบการจัดท�ำแพ็คเกจเส้นทางเสนอ
ขายกลุ่มองค์กรเอกชน เน้นกิจกรรมสันทนาการไมซ์ เช่น
การสร้างทีมเวิร์ค CSR สัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชุมชนควบคู่ไปกับการประชุมสัมมนา

TCEB teamed up with the Tourism Authority
of Thailand (TAT) and the Designated Areas
for Sustainable Tourism Administration (Public
Organization) or DASTA to promote sustainable
and safe meetings and seminars.
TCEB has run a marketing campaign targeting
and encouraging the private sector to organise
seminars in the SHA-certified routes. In this
connection, the bureau arranged a pilot trip to
Kanchanaburi province under the theme “Meeting
in Thailand with Confidence in SHA Standards”.
The trip aimed at serving as a model for MICE
operators to develop the package for the private
sector clients. It highlighted recreational MICE
activities, including team building and CSR activities
and local history.

ทีเส็บน�ำเอกชนสู้ ไม่ถอย
ร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์กับคู่ค้าทั่วโลก
TCEB Leads Thai MICE Entrepreneurs
to Engage in Online Business Negotiation

ทีเส็บเปิดตัวแคมเปญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไมซ์ในประเทศ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”
TCEB Launches Campaign to Boost
Domestic MICE Market

ทีเส็บน�ำผูป้ ระกอบการไมซ์เอกชน 20 ราย เข้าร่วมเจรจา
ธุรกิจร่วมชิงตลาดไมซ์กบั นานาชาติแบบออนไลน์เป็นครัง้ แรกใน
งาน IT&CM China (Incentive Travel and Conventions,
Meetings China) ซึง่ เป็นการจัดงานเทรดโชว์ออนไลน์ (Virtual
Tradeshow) ร่วมกับผู้ขายนานาชาติ 119 ราย เจรจากับ
ผูซ้ อื้ กว่า 300 ราย โดยมี โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คสี ์
ควีนส์ปาร์ค เป็นจุดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางของงานในเซี่ยงไฮ้
ให้ผู้ประกอบการมารวมตัวกันเพื่อร่วมเจรจาธุรกิจกับลูกค้า
ผูจ้ ดั งานจากประเทศจีน ซึง่ ผลออกมาบรรลุเป้าหมายเกินคาด
เกิดการนัดหมายเจรจาธุรกิจภายในงานถึงกว่า 400 นัดหมาย
นับเป็นงานทีส่ ร้างโอกาสและก�ำลังใจให้กบั ผูป้ ระกอบการไมซ์
ไทย หลังได้รบั ผลกระทบจากโควิด 19

ทีเส็บ เปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”
เพื่อส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านการจัด
ประชุมสัมมนาในประเทศ โดยนายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาค
กลางและภาคตะวันออก ร่วมจัดกิจกรรม “ประชุมเมืองไทย
มั่นใจไปกับมาตรฐาน SHA” (ประชุมสาย SHA) พื้นที่น�ำร่อง
จ. กาญจนบุรี โดยตั้งเป้ามีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 534 กลุ่ม สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า
235 ล้านบาท
ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนสามารถดาวน์โหลดใบ
สมัครได้ที่ www.thaimiceconnect.com หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ Call Center โทร 02 021 5515 / Line :
@thaimiceconnect / Facebook : Thaimiceconnect

TCEB led 20 MICE entrepreneurs to engage
in online business negotiation with prospective
Chinese and international buyers at the first virtual
edition of IT&CM China 2020. Competing with 119
international MICE operators and negotiating with
over 300 buyers, Thai MICE entrepreneurs gathered
at the hybrid event TCEB held at Bangkok Marriott
Marquis Queen’s Park Hotel to serve as a connecting
point with the virtual tradeshow in Shanghai. The
results turned out better than expected as more
than 400 appointments were made. The virtual
tradeshow helps increase business opportunities
and moral support to the Thai MICE entrepreneurs
affected by the COVID-19 situation.
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TCEB launched “Safer Meeting in Thailand”
campaign to encourage public and private agencies
to organise MICE events in order to help boost the
country’s economy and distribute income to local
communities. In this regard, the bureau led by
Mr. Salanroj Sutaschuto, Director of Central & Eastern
Regional Office of TCEB, organised “Meeting in
Thailand with Confidence in SHA Standards” activity
in Kanchanaburi province which was selected as a
pilot area. It is expected that 534 entities will join
the campaign, which will generate over THB 235
million in revenue. Interested parties can download
an application form from www.thaimiceconnect.com
or contact Call Center for more information
Tel. 02 021 5515 / Line : @thaimiceconnect / Facebook:
Thaimiceconnect.

EVENT BANANA

จัดอบรม สัมมนาองค์กร
สะดวกสบาย ง่ายแค่คลิกเดียว

ORGANISING CORPORATE SEMINARS
WITH A MOUSE CLICK
หลังจากทีห่ ลายองค์กรต้องพับโครงการอบรม สัมมนา และกิจกรรม
นอกสถานทีก่ นั ไปหลายเดือน ตอนนีเ้ มือ่ การเดินทางภายในประเทศกลับ
มาคึกคักแล้ว ทัง้ องค์กรภาครัฐและเอกชนจึงเริม่ กลับมาวางแผนทริปอบรม
สัมมนากันอีกครัง้ Event Banana ฉบับนี้ เตรียมแพลตฟอร์มดีๆ
ที่จะช่วยให้การจัดงานอบรม สัมมนา ทีมบิ้วดิ้ง (Team Building)
และเอาท์ตงิ้ (Outing) เป็นเรือ่ งง่ายขึน้ มาฝากกัน

การจองสถานทีจ่ ดั อบรม สัมมนา
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การจองที่พักส�ำหรับองค์กร

จองที่พักให้พนักงานระหว่างทริปอบรม
สัมมนาต่างจังหวัดผ่าน Booking.com
ได้แล้ว ด้วยบริการเปิดบัญชีธุรกิจ ซึ่ง
เปิดให้จองที่พักพร้อมกันสูงสุด 30 ท่าน
โดยผูจ้ องสามารถจัดสรรได้วา่ จะเลือกห้อง
ประเภทไหน พักห้องละกี่คน เรียกได้ว่า
ไม่ตา่ งจากการจองที่พักส่วนตัวเลยนั่นเอง
เมือ่ จองทีพ่ กั ครบ 5 ทริป บัญชีธรุ กิจ
จะได้ รั บ การปลดล็ อ กเป็ น ลู ก ค้ า ระดั บ
Genius ซึง่ มีสทิ ธิประโยชน์มากมาย เช่น
ส่วนลด 10%-15% อาหารเช้าฟรี อัปเกรด
ห้องพักฟรี ฯลฯ นอกจากนี้ บัญชีธุรกิจ
ยังมีฟีเจอร์ให้องค์กรสามารถเพิ่มบัญชี
ของพนักงานเข้าเป็นสมาชิก และสร้าง
เป็นแผนกต่างๆ ท�ำให้การย้อนดูรายจ่าย
ของแต่ละแผนกหรือแต่ละบุคคลท�ำได้งา่ ย
ขึ้น ที่ส�ำคัญคือออกใบเสร็จหรือใบก�ำกับ
ภาษีในนามบริษทั ได้ (ใบก�ำกับภาษีขนึ้ อยู่
กับโรงแรมที่จอง) สมัครบัญชีธุรกิจได้ที่
www.booking.com/business

การหาสถานที่ จั ด อบรม สั ม มนา หรื อ
จั ด งานองค์ ก รอื่ น ๆนั้นไม่ยุ่งยากอีกต่อ
ไป เพราะตอนนีม้ หี ลายเว็บไซต์ชว่ ยอ�ำนวย
ความสะดวก เช่น ThaiMiceConnect.com
และ EventBanana.com ทัง้ สองเว็บไซต์
รวมสถานทีจ่ ดั งานจากทัว่ ประเทศไว้ โดย
ผู้จัดสามารถค้นหาสถานที่ที่ตอบโจทย์
ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการก�ำหนดโลเคชั่น
และจ�ำนวนผู้ร่วมงาน จากนั้นหากสนใจ
ที่ใดก็เพียงคลิกขอใบเสนอราคาจากหน้า
เว็บไซต์ ไม่ต้องโทรหาหลายสถานที่เพือ่
เปรียบเทียบราคาอีกต่อไป นอกจากสถาน
ทีจ่ ดั งานแล้ว เว็บไซต์ ThaiMiceConnect.
com ยังรวมบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดงานองค์กรไว้มากมาย ไม่วา่ จะเป็นทีพ่ กั
วิทยากร ไปจนถึงบริษัทน�ำเที่ยว เป็นต้น

การหากิจกรรมเสริมระหว่างทริป

หลายท่านคงเคยใช้แอปพลิเคชัน Klook
ในการจองแพ็ ก เกจท่ อ งเที่ ย ว จองรถ
หรือจองร้านอาหารกันอยู่แล้ว แต่รู้ไหม
ว่าองค์กรก็สามารถจองผ่านแอปฯ Klook
ได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งที่ทริปอบรม สัมมนาต่าง
จังหวัดต้องมองหาอย่างแน่นอน คือ บรรดา
แพ็กเกจกิจกรรม ไม่ว่าจะด�ำน�้ำ ล่องเรือ
ฯลฯ หรือบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เช่น สวนน�ำ้ สวนสนุก โรงละคร ฯลฯ เพือ่
ให้พนักงานได้พักผ่อนระหว่างทริป โดย
การจองผ่านแอปฯ Klook นัน้ สามารถเลือก
จ�ำนวนผูร้ ว่ มทริปได้สงู ถึง 100 ท่าน และยัง
สามารถออกใบก�ำกับภาษีได้อีกด้วย

การจัดตารางทริป

ยกระดับการจัดตารางทริปให้สะดวกสบาย
ขึ้ น ด้ ว ยแอปพลิ เ คชั น TripIt แอปฯ
บั น ทึ ก ตารางการเดิ น ทาง ซึ่ ง จะท� ำ ให้
ทริ ป อบรม สั ม มนาลื่ น ไหลกว่ า การท� ำ
ตารางเป็นเอกสาร ด้วยฟีเจอร์ดีๆ เช่น
เมื่อกรอกสถานที่จุดหมาย แอปฯ จะขึ้น
พิกดั ซึง่ เชือ่ มต่อกับ Google Maps พร้อม
เบอร์ตดิ ต่อสถานที่ บันทึกลงตารางให้โดย
อัตโนมัติ และยังมีการแสดงร้านอาหาร คาเฟ่
โรงพยาบาล ฯลฯ ที่ใกล้เคียงกับสถานที่

ที่เราปักจุดหมายไว้ ดังนั้น หากระหว่าง
ทริปมีการเปลีย่ นแปลงกะทันหัน เช่น ร้าน
อาหารทีจ่ องไว้เกิดความผิดพลาด ต้องหา
ร้านใหม่ หรืออยากไปแวะคาเฟ่ระหว่าง
รอท�ำกิจกรรมต่อไป ก็สามารถคลิกเลือกดู
สถานทีไ่ ด้งา่ ย โดยแต่ละทีจ่ ะมีพกิ ดั เวลา
เปิด-ปิด ไปจนถึงเว็บไซต์ และเบอร์ตดิ ต่อ
แจ้งไว้ โดยตารางทริปนีผ้ จู้ ดั สามารถส่งให้
ผูร้ ว่ มงานทุกท่านผ่านอีเมลได้
แพลตฟอร์มเหล่านี้เแก้ปัญหา ขจัด
ความยุง่ ยากในการจัดอบรม สัมมนา และ
กิจกรรมนอกสถานทีไ่ ด้อย่างตรงจุด Event
Banana หวังว่าจะท�ำให้ผู้จัดงานท�ำงาน
ได้สะดวกขึ้น พบกันต่อไปในฉบับหน้า
รอติดตามกันนะคะ

the room type and the number of
person per room. It is easy and not
different from booking a room for
your holidays.
After booking five trips altogether,
the business account enables you
to earn a wide range of Genius
privileges, including 10 to 15%
discounts, free breakfast, free room
upgrade, etc. Besides, there are
features allowing the addition of
employees’ accounts as members
and create department’s account
to easily track departmental or
individual expenditure. Above all,
a receipt or a tax invoice can be
issued under the company’s name.
(Tax invoice issuance is subject to
each hotel policy.) Apply for the
business account at www.booking.
com/business.

Meeting/Seminar
Venue Reservation

After month-long suspension or
cancellation of seminars, meetings
and outings, many public and
private entities are now planning
to arrange events again as shown
by the restored domestic travel
scene. This issue’s Event Banana
column features many practical
platforms that help you plan and
arrange corporate seminars, team
building activities and outings more
conveniently.

Searching for venues is not difficult
anymore as many websites like ThaiMice
Connect.com and EventBanana.com
group meeting/seminar venues
across the country in one place.
Organisers can search for a venue that
meets their requirements or demands
by simply selecting the location and the
number of participants. When finding
the venue matching your precise needs,
click to download a quotation from the
website. Thus, there is no need to call
many venues for price comparison. In
addition, ThaiMiceConnect.com gathers
other related services for corporate
event organisation, including accommodations, emcees and travel agents.

Accommodation
Reservation for Corporates Additional Activities
Thanks to the business account
service, corporates can book rooms
via Booking.com for their up-country
seminars. This account allows booking
for up to 30 persons. Simply select

Many users have used Klook
application for booking travel
packages, car rental and restaurants.
Klook welcomes corporates to
book the services, which include

a broad range of activity packages.
Among them are snorkeling, sailing,
and admission tickets to several
attractions, including water park,
amusement park, theatre, etc. These
activities allow employees to unwind
during their business trips. Reservation
via Klook app can accommodate up
to 100 participants and tax invoices
can be issued after payment.

Travel Plan

Thanks to TripIt application, creating
an itinerary for your business trip
becomes smoother than ever as its
functional features can be helpful in
organising your plan. So, there is no
need to print out travel schedule.
For example, when adding your
destination, the app will link to
Google Maps and show its telephone
number which will be saved on
your itinerary automatically. It also
shows nearby restaurants, cafés and
hospitals. In case that a restaurant
you have booked misunderstands
and you need to find a new place or
you would like to stop by a chic café
before the next activity, simply click
and search for a new destination
of which location, opening time,
website and telephone number will
be displayed. The itinerary can be
sent to participants’ emails.

Event Banana column is certain
that these platforms ease your
burden in organising meetings/
seminars and activities and satisfy
your specific and exclusive demands.
Please stay tuned for more interesting
stories in our next issue.
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TCEB HIGHLIGHT

NAKHON

RATCHASIMA

นครราชสีมา สงขลา ก้าวสู่เมืองไมซ์ซิตี้แห่งใหม่
เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการระดับชาติ
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ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรือทีเส็บได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการประเมิน
เมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อรับรองผลการประเมินการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 โดยจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา
ได้ผ่านการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของประเทศไทย จังหวัดที่
มีศกั ยภาพในการพัฒนาให้เป็นไมซ์ซติ นี้ นั้ ต้องผ่านกระบวนการ
การเตรียมความพร้อมเมือง โดยต้องประเมินศักยภาพความพร้อม
ของจังหวัดเองก่อน หลังจากนัน้ จะมีการประเมินศักยภาพจาก
องค์กรทีไ่ ด้มาตรฐานตามเกณฑ์ 8 ด้าน ได้แก่ ความสะดวกในการ
เข้าสูเ่ มืองและสถานทีจ่ ดั งาน การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จาก
การจัดงานของเมือง กิจกรรมเพิม่ เติมนอกเหนือจากการประชุม
ที่พักและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สถานที่จัดงานและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง สภาพ
แวดล้อมของเมือง ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษา
ความปลอดภัย โดยปัจจุบันมีเมืองไมซ์ซิตี้ทั้งหมด 7 จังหวัด
ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต
ขอนแก่น นครราชสีมาและสงขลา

นครราชสีมา “เมืองไมซ์มรดกโลก”

จังหวัดนครราชสีมา ก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นไมซ์ซิตี้ตาม
อัตลักษณ์เมืองให้เป็น “เมืองไมซ์มรดกโลกศูนย์กลางเศรษฐกิจ
และการท่องเทีย่ วของภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยอิงกับ
จุดเด่นของจังหวัด 5 ด้าน คือ การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรของประเทศ การมีแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติที่หลากหลาย การมีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น
จ�ำนวนมาก การเป็นศูนย์กลางการค้าและแหล่งชอปปิ้งของ
ภูมภิ าค และมีวฒ
ั นธรรม ประเพณี โบราณสถาน ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
จังหวัดนครราชสีมามีความอุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ ง ดงามจนได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น มรดกโลก มี สิ่ ง อ� ำ นวย

ความสะดวกทุกรูปแบบที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการประชุม
สัมมนา และงานแสดงสินค้า นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมท่องเทีย่ ว
ที่หลากหลาย มีวัฒนธรรมและความยิ่งใหญ่ของอารยธรรม
ขอมโบราณ กิ จ กรรมไมซ์ เ ชิ ง เกษตรจากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
นิเวศ และการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ มีวฒ
ั นธรรมการกินถิน่ อีสาน
“โต๊ะโคราช” ซึง่ จังหวัดนครราชสีมาเป็นดินแดนทีเ่ ปรียบเสมือน
ประตูสู่ภาคอี ส าน ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว
มรดกโลกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สงขลา “เมืองไมซ์พหุวฒ
ั นธรรม”

จังหวัดสงขลา ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ในการเป็นไมซ์ซติ ตี้ ามอัตลักษณ์
เมือง คือ “เมืองไมซ์พหุวัฒนธรรมที่จะสร้างการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ จากการค้าชายแดน การบริการ และการลงทุนส�ำหรับ
ภาคใต้” ด้วยจุดเด่น 5 ด้าน คือ ความเป็นเมืองพหุวฒ
ั นธรรม
ระหว่างชาวไทยพุทธ ไทยจีน และไทยมุสลิม ความเป็นศูนย์กลาง
ราชการของภาคใต้ ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์กลางการค้า
และชอปปิง้ และศูนย์รวมสถาบันการศึกษาของภาคใต้ สงขลา
เป็นประตูการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษาในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะด้าน
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการจัดการไมซ์ โดยมี
จุดเด่นส�ำคัญของการเป็นเมืองไมซ์ คือ เป็นทีต่ งั้ ของศูนย์ประชุม
นานาชาติขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีโรงแรมและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่มีคุณภาพ สามารถรองรับจ�ำนวนความต้องการ
ได้ถึง 2 หมื่นห้องพัก มีสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐานครบครัน
ทัง้ ยังได้รบั คัดเลือกให้เป็นสถานทีจ่ ดั งานอีเวนต์ระดับโลก อาทิ
L’ETAPE By Tour De France, SPARTAN, CRITERIUM
International สงขลาจึงนับเป็นจังหวัดแรก และจังหวัดเดียว
ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่ได้รับการรับรองในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้
ในปัจจุบนั

Nakhon Ratchasima and Songkhla
Become New National MICE Cities
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public
Organization) or TCEB held a meeting with MICE City
Evaluation Committee to certify the provinces as MICE
cities in 2020. The latest certified provinces are Nakhon
Ratchasima and Songkhla.
Any potential provinces
are required to undergo
the preparation process by
conducting self-assessment.
Then they will be evaluated on
the basis of eight criteria by the
certified entity. The criteria are easy access to city centre
and venues; city’s support for MICE event organisation;
arrangement of additional activities apart from meetings;
accommodation; venues and facilities; city’s image and
reputation; city’s environment; and risk management for
event cancellation and security. At present, there are a
total of seven MICE Cities across the countries, namely
Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Phuket, Khon Kaen, Nakhon
Ratchasima and Songkhla.

Nakhon Ratchasima
MICE City of World Heritage Site

Nakhon Ratchasima province establishes its vision to
become a MICE City based on its identity which is
“a MICE City of World Heritage Site and a Hub of the
Northeast’s Economy and Tourism”. This is derived from
its five outstanding features: a centre of agro-product
manufacturing and processing, numerous natural
attractions, several man-made attractions, a regional hub
of trade and shopping centres; and its unique culture,
traditions and historical sites. Nakhon Ratchasima is
blessed with fertile natural resources, enabling it to be
designated as a World Heritage site. Thanks to a broad
range of facilities, it is suitable for hosting conferences,
seminars and tradeshows, as well as offering many kinds
of tourism activities. It is also rich in cultural heritage,
for example ancient Khmer civilisation, agro-tourism
& eco-tourism, and authentic Isan dishes called “Toh
Korat”. Nakhon Ratchasima is widely known as the gate
to the Northeast. It is a hub of the region’s economy
and tourism and a city of World Heritage Site.

S O N G K H L A

Songkhla Multicultural MICE City

The southern province possesses five outstanding
features, which are a multicultural city where Buddhist
Thai, Thai-Chinese and Thai Muslim live together; a site
of the government complex of the south; a business
centre; a trade and shopping centre and the hub of
academic institutes in the south. Songkhla province has,
thus, established its vision to become “a multicultural
MICE City where economic growth of the South will
be driven by border trade, services and investment”.
Songkhla is an important gate for border trade generating
a large amount of income to the country and is regarded
as the region’s academic centre, especially in the fields
of medical education, innovative science and MICE
management. The city’s strengths as a MICE city include
being the site of the largest international convention
centre in the southern part of Thailand; a comprehensive
array of venues, quality hotels and facilities with 20,000
rooms; and its profile as the host city for many worldclass events like L’ETAPE By Tour De France, SPARTAN
and CRITERIUM International. Songkhla is the first and
only province in the south on the coast of the Gulf of
Thailand that is certified as a MICE City.
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ALL ABOUT MICE

MICE SOCIETY

พื้นที่แห่งการสร้างโอกาสทางธุรกิจในแวดวงไมซ์
Online Community for Capturing
MICE Business Opportunities
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จากสถานการณ์โควิด 19 ทีส่ ง่ ผลให้ทกุ คนต้องปรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โลกสังคมออนไลน์
วันนี้ จึงมีบทบาทสูงต่อการสือ่ สารและการประกอบ
ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจไมซ์
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรือ ทีเส็บ หน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ อุตสาหกรรมการจัดงานเชิงธุรกิจ ครอบคลุมทัง้
การจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล การจัดประชุม
นานาชาติ การจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้านานาชาติ หรือ
กิจกรรมพิเศษ ตลอดจนเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ ใน
ฐานะผูน้ ำ� ทางความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ในแวด
วงไมซ์ ได้เปิดตัวช่องทางออนไลน์ เฟซบุก๊ กรุป๊ “MICE SOCIETY”
เพื่อเป็นพื้นที่ส�ำหรับผู้ประกอบการไมซ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้
ข้อมูล ประสบการณ์ และการเพิม่ ช่องทางการสือ่ สาร สามารถ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรใน
แวดวงไมซ์ได้อย่างเต็มทีผ่ า่ นช่องทางเฟสบุก๊
ทัง้ นีเ้ พราะทีเส็บมีความตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
ในทุกทางที่สามารถท�ำได้ MICE Society จึงเป็นเสมือนหนึ่ง
ช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผปู้ ระกอบการไมซ์ ทีจ่ ะ
ต่อยอดปฏิสมั พันธ์ โดยเป็นช่องทางทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตา่ งๆ ให้กบั
ผูป้ ระกอบการรายย่อยได้มากยิง่ ขึน้

ส�ำหรับการเข้ามาเป็นสมาชิก สามารถกด Join Group และ
ตอบค�ำถามสัน้ ๆ เพียง 2 – 3 ข้อ เกีย่ วกับความสนใจ และธุรกิจ
ทีท่ า่ นก�ำลังมองหา หรือต้องการจะสือ่ สาร และปฏิบตั ติ ามกฎกติกา
ของกลุม่ ท่านก็สามารถเข้าถึงข่าวสารใหม่ๆ ในแวดวงไมซ์ได้แล้ว
กฎทั่วไปภายในกลุม่ คือ 1) ผู้มสี ทิ ธิ์ในการโพสต์ต้องเป็น
ตัวแทนจากสถานประกอบการ สมาคม หน่วยงาน หรือบุคคล
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ดูแล (Admin) เท่านั้น 2) ทุกคนที่สนใจ
สามารถเข้ามาพูดคุย แสดงความคิดเห็น หรือเลือกชมซือ้ สินค้า
และบริการได้ ส่วนกฎในการโพสต์ โปรดระบุรายละเอียดข้อมูล
ทีต่ อ้ งการน�ำเสนอให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูล รายละเอียด รูปภาพ
นิง่ และเคลือ่ นไหว / โปรโมชัน่ หรือราคา (กรณีนำ� เสนอสินค้า
และบริการ)
ขอเชิญชวนผูป้ ระกอบการธุรกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเฟซบุก๊
กรุ๊ป “MICE SOCIETY” สังคมไมซ์ออนไลน์ เพื่อผู้ประกอบ
การไมซ์ คลิก Join กรุป๊ ได้ที่ https://www.facebook.com/
groups/MICESOCIETY.TH

The COVID-19 situation has resulted in
the new normal lifestyle. An online community is now becoming an integral part of
communication and business operation,
especially the MICE industry.
Thailand Convention and Exhibition Bureau
(Public Organization) or TCEB has been commissioned
to promote and develop Thailand’s MICE industry
and business-oriented event organisation industry,
which include meetings, incentive travels, conventions,
exhibitions, as well as mega events and international
festivals. As a trend leader, TCEB has recently introduced
“MICE Society”, an online community for communication

through Facebook Group, where MICE operators can
exchange ideas, information and experiences, as well as,
publicising their businesses and building up a network
of MICE alliances.
TCEB is aimed at providing assistance to MICE
operators in many possible ways. MICE Society was, thus,
introduced to create and expand business opportunities
for MICE operators. It is regarded as an efficient and
useful online marketing channel for small-size business
operators to tap into.
To request for membership, simply click Join Group,
answer a couple of questions regarding your interest
and businesses that you are looking for or would like to
make contact with and follow the group’s rules. Upon
approval, MICE industry updates will be regularly served
to you.
The general rules of the group include: 1) only
representatives from MICE venues, associations, MICE
organisations or members authorised by administrator are
allowed to post in the group; 2) those who are interested
in are allowed to post comments or view to purchase
products and services. In case of offering products and
services, information, such as product/service details,
pictures or video clips, sales promotion or price should
be completely presented.
MICE operators are welcome to join ‘MICE Society’
Facebook Group, an online community exclusively for
MICE operators. Please visit https://www.facebook.com/
groups/MICESOCIETY.TH and click join group.
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WHAT’S NEXT

OCT-DEC

01
Thailand LAB
INTERNATIONAL 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
28 - 30 October 2020
www.thailandlab.com

16
02

Asia Pacific Rail

Virtual event
10 - 12 November 2020
www.terrapinn.com/exhibition/
asia-pacific-rail/index.stm

03

Glasstech Asia 2020

Online Conference
17 November 2020
www.glasstechasia.com.sg

17
04

CEBIT ASEAN Thailand 2020
Virtual event
23 - 29 November 2020
www.cebitasean.com

WHAT’S HAPPENING
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01

Centara Grand hotel at Central Plaza Ladprao
02 541 1234 www.centarahotelsresort.com

The Sukosol Bangkok
02 247 0123 www.thesukosol.com

03

Jomtien Palm Beach Hotel & Resort
038 231 350 - 67 www.jomtien-palmbeach.com

Deevana Plaza Krabi Aonang
075 639 999 www.deevanaplazakrabi.com

04

05

Novotel Phuket Vintage Park
076 380 555 www.novotelphuketvintagepark.com

Duangtawan Hotel, Chiangmai
053 905 000 www.duangtawanhotelchiangmai.com

RatiLanna Riverside Spa Resort, Chiang Mai
053 999 333 www.ratilannachiangmai.com

The Imperial Hotel & Convention Centre Korat
044 256 629 www.imperialkorat.com
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