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Sawasdee Krub. “Mice GURU by TCEB” newsletter 
reunites with you with a full-fledged entry into the 
new normal after widespread adaptation of all sectors 
due to the impact of COVID-19 last year. The MICE 
industry in Thailand and globally has developed  
innovations and introduced virtual and online  
technology to complement the face-to-face events, 
creating hybrid event trend that has attracted attention 
and become popular in various business industries. It 
is an alternative to keep the MICE industry moving 
forward amid the restricted travel environment.

In this newsletter, TCEB Highlight introduces business 
adaptation of three large companies in their organisation 
of international trade shows, Informa Markets Thailand, 
N.C.C. Exhibition and Kavin Intertrade. Their executives share 
the experiences and perspectives on the future MICE  
business at TCEB-organised press conference “Promotion 
of International Trade Show Business in the New Normal” 
which can serve as guidelines for all organisers.

In addition to the hybrid and online events, today the 
world is paying attention to virtual or online reality events 
that meet the needs of organisers and participants in the 
new normal. Thailand MICE Virtual Expo, the country’s first 
fully virtualized Thai MICE industry promotion event,  
is piloted to serve as a platform of business opportunities 
for Thai entrepreneurs and international buyers, to update 
overseas clients on the MICE situation and new development 
of certain industries in Thailand and to showcase Thai  
culture. The virtual show will feature more than 30 virtual 
booths that will help Thai MICE suppliers connect with 
buyers globally without traveling, while live streaming 
workshops on Thai culture, and online webinars & panel 
discussions on future-setting industries of Thailand will be 
delivered by experts and gurus of each particular area. 

Those interested can join Thailand MICE Virtual Expo 
between 24 and 25 February 2021 from anywhere around 
the world. To get more information or to register to attend 
the event, please visit: www.thailandmicevirtualexpo.com

TCEB believes that as long as all sectors work  
harmoniously, the Thai MICE industry will continue to 
move forward. I wish everyone started the year with strong 
determination and successful operation throughout  
the year.

สวัสดีครับ “วารสารรู้งาน Mice GURU by TCEB” กลับมา
พบกับทุกท่านอีกคร้ัง กับการเข้าสู่ยุควิถีใหม่อย่างเต็มตัว 
หลังจากผ่านการปรับตวัคร้ังใหญ่ของทุกภาคส่วนจากผลกระทบ
ของโควิด 19 เมื่อปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์ไทยและทั่วโลก 
ได้พัฒนานวัตกรรมและน�าเอาเทคโนโลยีเวอร์ชวล และออนไลน์
เข้ามาเสริมการจัดงานแบบ Face to Face จนเกิดเทรนด์  
Hybrid Event ข้ึน ซ่ึงได้รับความสนใจและเป็นท่ีนิยมใน 
หลากหลายอุตสาหกรรมธุรกิจท่ัวโลก และเป็นช่องทางหนึ่ง 
ท่ีท�าให ้อุตสาหกรรมไมซ์ยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 
ท่ามกลางสถานการณ์การเดินทางที่ยังเปราะบาง

TCEB Highlight ฉบบัน้ีจงึได้น�ำวถิี
กำรปรับตัวในกำรจัดงำนของ 3 บริษัท
ยักษ์ใหญ่ในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ
นำนำชำติ อย่ำงอินฟอร์มำ มำร์เก็ต 
ประเทศไทย เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น และ
กวิน อินเตอร์เทรด ที่เหล่ำผู้บริหำร 
มำร่วมเผยประสบกำรณ์และมุมมอง 
ต่อธุรกิจไมซ์ในอนำคตร่วมกัน ในงำน
แถลงข่ำว “กำรส่งเสรมิธรุกจิกำรจดังำน
แสดงสินค้ำนำนำชำติ (Exhibition)  
ในยุควิถีใหม่” เพื่อแบ่งปันแนวทำง 
ให้ผู้จัดงำนทุกท่ำน

แต ่ เหนือกว ่ำกำรจัดงำนแบบ
ลูกผสมระหว่ำงงำนจริงกับออนไลน์ที่
เรียกกันว่ำ Hybrid นั้น ทุกวันนี้ทั่วโลก

ก�ำลังให้ควำมสนใจกับ Virtual Event หรือกำรจัดงำนออนไลน์ 
เต็มรูปแบบเสมือนจริง ที่ตอบโจทย์ผู้จัดงำนและผู้เข้ำร่วมงำนใน 
ยคุวถิใีหม่ จงึได้น�ำร่องด้วยกำรจัดงำน Thailand MICE Virtual Expo 
งำนส่งเสริมอุตสำหกรรมไมซ์ไทยในรูปแบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ
ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีสร้ำงโอกำสธุรกิจให้กับ 
ผูป้ระกอบกำร รวมถงึอพัเดทสถำนกำรณ์ไมซ์และแวดวงธรุกจิต่ำง ๆ  
ของประเทศไทยกับผู้ร่วมงำนท่ัวโลก โดยน�ำเสนอกิจกรรมต่ำง ๆ 
ภำยในงำนผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ 100% ทั้ง Virtual Booth  
กว่ำ 30 บูธ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบกำรเชื่อมต่อกับผู้ซื้อทั่วโลกได้โดย
ไม่ต้องเดินทำง Live Streaming Workshop วิถีไทย และ Online 
Webinar & Panel Discussion ใน 8 หัวข้อน่ำสนใจจำกวิทยำกร
ชื่อดัง โดยผู้สนใจสำมำรถเข้ำร่วมทุกกิจกรรมได้ผ่ำนหน้ำจอจำก 
ทกุทีท่ัว่โลก ระหว่ำงวนัที ่24-25 กมุภำพนัธ์ 2564 นี ้สำมำรถตดิตำม
รำยละเอียดกิจกรรม พร้อมลงทะเบียนและเข้ำร่วมงำนได้ที่ www.
thailandmicevirtualexpo.com 

ทีเส็บเช่ือว่ำ ตรำบใดที่เรำยังร่วมแรงร่วมใจกันทุกภำคส่วน 
อตุสำหกรรมไมซ์ไทยจะสำมำรถเดนิหน้ำต่อไปได้อย่ำงแน่นอน ขอ
ให้ทกุท่ำนเริม่ต้นปีด้วยก�ำลงัใจทีเ่ข้มแขง็ และประสบควำมส�ำเร็จ
ในกำรด�ำเนินงำนตลอดปีครับ
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“THAILAND MICE VIRTUAL EXPO”
เปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกของประเทศ
ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้ก้าวไกลกว่าเดิม

เข้าสู่ยุค Digital Disruption ไม่ทันไร ทั่วโลกก็
ต้องเผชญิหน้ากับวิกฤตโควิด 19 ท่ีท�าให้เกือบทุก
กิจกรรมต้องหยุดชะงัก รวมถึงอุตสาหกรรมไมซ ์ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจนผู้จัดงานต้องปรับตัว
รับมือกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู ้เข้า 
ร่วมงานท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากท่ีเคย
จัดประชมุ สัมมนา แสดงสินค้า นทิรรศการ และงาน
อี เวนต์แบบเดิม ต ้องมุ ่งสู ่ รูปแบบดิจิทัลบน 
โลกออนไลน์มากข้ึน ส�านกังานส่งเสริมการจัดประชมุ
และนทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ก็พร้อม
ท่ีจะก้าวไปอีกข้ันด้วยการจัด “Thailand MICE 
Virtual Expo : The River of New Era”  
งานมหกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ไทยใน 
รูปแบบเวอร์ชวล อเีวนต์ (Virtual Event) คร้ังแรก 
ท่ีจะเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการและนกัเดินทางไมซ์
จากท่ัวโลกได ้ เข ้ าร ่ วมงานแบบเสมือนจริง  
ในช่วงเวลาที่โควิด 19 ยังคงปิดกั้นการเดินทาง

ครั้งแรกของมหกรรมไมซ์นานาชาติ 
แบบออนไลน์ เชื่อมไทยสู่เวทีโลก

Thailand MICE Virtual Expo ท่ีจะจัดขึ้น 
ระหว่ำงวนัที ่24-25 กมุภำพนัธ์ 2564 นบัเป็นครัง้แรก
ของประเทศไทยในกำรจัดงำนมหกรรมไมซ์นำนำชำติ
แบบ เวอร์ชวล อีเวนต์ (Virtual Event) รับยุควิถีใหม่ 
โดยเปิดโอกำสให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบกำร สตำร์ตอัป
และนักเดินทำงจำกทุกมุมโลก เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 
ภำยในงำนผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ 100% ผู้สนใจ
สำมำรถเข้ำร่วมเจรจำธุรกิจ รับชมกำรสัมมนำ รวมถึง
ท�ำกจิกรรมเวร์ิกชอปได้ผ่ำนทำงหน้ำจอ โดยมเีป้ำหมำย
ในกำรสร ้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมมั่นใจให ้ กับ 
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมไมซ์ไทยว่ำจะสำมำรถ
ก้ำวผ่ำนวิกฤต ิโควดิ 19 ไปได้ รวมถงึตอกย�ำ้ภำพลกัษณ์
ของประเทศไทยในฐำนะศูนย์กลำงกำรจัดงำนไมซ ์
ของภูมิภำคเอเชีย 

ทัง้นี ้ทเีสบ็ ตัง้เป้ำว่ำจะมผีูเ้ข้ำร่วมงำนจำกทัว่โลก
ไม่ต�่ำกว่ำ 3,000 คน ครอบคลุมตลำดระยะใกล้ 
ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและจีน 80% และอีก 20% 
คอื ตลำดระยะไกลในยโุรปและสหรฐัอเมรกิำ ซึง่คำดว่ำ 
Virtual Event จะเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยผลักดันให้
อตุสำหกรรมไมซ์สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบัประเทศไทย 
64,000 ล้ำนบำท ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในปี 2564 

COVER
STORY
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THAILAND MICE VIRTUAL EXPO
LAUNCHING THE COUNTRY’S FIRST 
VIRTUAL EXPERIENCE TO MOVE FORWARD 
THE THAI MICE INDUSTRY  
Experiencing the digital disruption, the 
whole world suddenly encountered the 
COVID-19 crisis, putting a halt to almost 
all activities. MICE industry is no exception. 
The direct impacts have prompted organizers 
to make preparation and adaptation to 
cope with the situation and the clients’ 
rapidly-changing behavior. The conferences, 
seminars, trade shows, and exhibitions held 
in conventional type have to be geared 
towards more online or digital mode. 

Thailand Convention & Exhibition Bureau 
or TCEB is ready to make a stride in a new  
direction by organising “Thailand MICE Virtual 
Expo: The River of New Era.” It is Thailand’s first 
virtual MICE-promoting event aimed at creating 
opportunities for MICE entrepreneurs and  
travelers from around the world to attend and 
gain virtual MICE experiences when travel  
remains restricted because of COVID-19. 

THE FIRST VIRTUAL MICE EXPO 
CONNECTING THAILAND 
TO THE WORLD

Thailand MICE Virtual Expo, scheduled from 
24-25 February 2021, marks the first time for 
Thailand to host international MICE event in 
virtual format in response to the new norm. 
This event provides opportunities for business-
people, entrepreneurs, startups and travelers 
worldwide to participate in a variety of online 
activities via wholly online platform from their 
screens, such as business negotiation, attending 
a seminar or joining a workshop. The virtual 
MICE Expo aims to boost the confidence of the 
Thai MICE entrepreneurs in overcoming the 
COVID-19 crisis, and reinforces the image of 
Thailand as the center of MICE events in Asia.

TCEB expects at least 3,000 global  
attendees; 80% from short-haul markets in Asia 
Pacific and China, and 20% from long-haul 
markets of Europe and the United States. The 
virtual MICE Expo will be one key contributor 
to driving the Thai MICE industry to reach  
a target revenue generation of 64 billion baht 
in 2021.
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ระดมเทคโนโลยี สนับสนุนไมซ์ ไทย
ให้ก้าวสู่อนาคตไปพร้อมกัน

ด้วยแรงบันดำลใจจำก “แม่น�้ำเจ ้ำพระยำ” 
เส ้นเลือดใหญ่ด ้ำนกำรเดินทำงที่ เป ิดประตูให ้
ประเทศไทยได้ติดต่อกับโลกภำยนอกมำตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เกิดเป็นแนวคิด “The River of  
New Era” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของ Thailand MICE 
Virtual Expo โดยเปรยีบเจ้ำพระยำเป็นหวัใจหลกัแห่ง

ควำมม่ังคั่งทำงเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อควำมส�ำเร็จไป
ทั่วโลก เมื่อแม่น�้ำสำยนี้ยังคงไม่หยุดนิ่ง คนไทย

รวมถึงอุตสำหกรรมไมซ์ไทยก็จะยังคงฟันฝ่ำ
อุปสรรคขับเคลื่อนประเทศให้ฝ่ำวิกฤต 
ไปให้ได้

โดยกำรจัดงำนครัง้นี ้ทเีสบ็ ได้เตรยีม
ควำมพร้อมด้วยกำรระดมเทคโนโลยี
ต่ำงๆ มำส่งเสริมให้งำนมหกรรมไมซ์
นำนำชำติแบบออนไลน์ครั้งแรกสมบูรณ์
แบบสมกับกำรรอคอย 

กำรจัด Virtual Booth บูธเสมือนจริง
ของผู้ประกอบกำรไมซ์และสตำร์ตอปัไทยกว่ำ 

30 บูธ ที่จะช่วยให้กำรเจรจำธุรกิจเกิดขึ้นได้บน
โลกออนไลน์ 

Live Streaming Workshop ที่เปิดโอกำสให้ 
ทุกคนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปผ่ำนกำร 
ไลฟ์สด โดยเน้นกำรน�ำเสนอจดุเด่นทำงวฒันธรรมไทย
อย่ำงอำหำรไทย (Thai Food) ไทยเฟสติวัล (Thai 
Fest) มวยไทย (Thai Fight) และสถำนที่ที่น่ำสนใจใน
ประเทศไทย (Thai Destination)

ส�ำหรับผู้สนใจควำมรู้ดีๆ ยังมีกิจกรรม Online 
Webinar & Panel Discussion ให้ได้รับชมโดย
วิทยำกรที่มีชื่อเสียงถึง 8 หัวข้อ อำทิ

คุณจินนี่ เตชะศิริวรรณ รองผู้อ�ำนวยกำรแผนก
กิจกรรมพิเศษ ฝ่ำยธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอมเวย์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด คุณไฮโก เอ็ม ซตุสซิงเงอร์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ
คุณบุญเพิ่ม อินทนปสำธน์ กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท 
มูฟ เอเชีย จ�ำกัด ในหัวข้อ “Driving Event & MICE 
Industry in Thailand: Perspective & Practice” 

คณุฐนสรณ์ ใจดี กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ทร ูดจิทิลั 
พำร ์ค และคุณภำโรจน์ เด ่นสกุล ผู ้ร ่วมก ่อต้ัง 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซิป อีเวนต์ ในหัวข้อ 
“Connecting with Easier Life”

นพ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บรหิำร กลุ่มโรงพยำบำลสมติเิวชและโรงพยำบำลบเีอน็
เอช ในหวัข้อ “How Thailand Can Thrive in the 
New Normal” 

คุณ เดฟ หลิว ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนปฎิบัติกำร 
งำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำของ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ในหัวข้อ “Logistics 
in Thailand: It Really Matters”

คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ในหัวข้อ “Food 
for the Future Shaping New Thailand” 

คุณมำริสำ สุโกศล หนุนภักดี นำยกสมำคม 
โรงแรมไทย และรองประธำนกรรมกำรบริหำร  
กลุม่โรงแรมสโุกศล ในหวัข้อ “Resetting Thailand’s 
Hospitality for Future Business Event” 

นอกจำกนั้นยังมีหัวข้อ “Circular Economy 
for Future” และ “Trends in MICE Industry” 
อีกด้วย 

ผู้สนใจสำมำรถเข้ำร่วมงำน Thailand MICE 
Virtual Expo ระหว่ำงวันที ่24-25 กุมภำพันธ์ 2564 
ได้จำกทุกที่ท่ัวโลกผ่ำนหน้ำจอ โดยลงทะเบียนเข้ำ
ร่วมงำนที ่www.thailandmicevirtualexpo.com  
ขอเชิญทุกท ่ำนร ่วมสนับสนุนและผลักดันให ้
อุตสำหกรรมไมซ์และประเทศไทยก้ำวสู ่ยุคใหม ่
ที่ก�ำลังจะมำถึงไปด้วยกัน
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REGISTER NOW

For those interested in updating knowledge, 
online webinars & panel discussions are in store 
on 8 topics:

“Driving Event & MICE Industry in Thailand: 
Perspectives & Practice” by Ms. Jeannie  
Techasiriwan, Special Events Deputy Director, 
Business Relations Division, Amway (Thailand) 
Ltd.; Mr. Heiko M. Stutzinger, Managing Director 
VNU Asia Pacific and Mr. Boonperm Intanapasat, 
The President of Thailand International Events 
and Festivals Trade Association and Managing 
Director of Move Asia Co., Ltd.

“Connecting with Easier Life”  by  
Mr. Thanasorn Jaidee, President of True Digital 
Park; and Mr. Parote Denskoon, Co-Founder & 
CEO ZIP Event

“How Thailand Can Thrive in the New 
Normal” by Dr. Chairat Panthuraamphorn, 
Managing Director and CEO of Samitivej  
Hospital Group

“Logistics in Thailand: It Really Matters” 
by Mr. Dave Liu, Director - Business Operations 
of Kerry Express (Thailand) PLC

“Food for the Future Shaping New  
Thailand” by Mr. Somdet Susomboon, Director- 
General of the Department of International. 
Trade Promotion, Ministry of Commerce

“Resetting Thailand’s Hospitality for 
Future Business Event” by Marisa Sukosol 
Nunbhakdi, President of Thai Hotels Association 
(THA) and Deputy Chairman of the Executive 
Committee of Sukosol Group

There are also  topics on “Circular Economy 
for Future” and “Trends in MICE Industry.”

Those interested can join Thailand MICE 
Virtual Expo between 24 and 25 February 
2021 from anywhere in the world by registering 
at www.thailandmicevirtualexpo.com. 

We invite you to be a part in pushing 
forward the MICE industry and Thailand into 
a new and coming era.

MOBILISE TECHNOLOGIES TO 
SUPPORT THE FUTURE OF THAI 
MICE INDUSTRY

Inspired by the Chao Phraya River - the main 
artery of transport that has opened the door 
for Thailand to connect with the outside world 
from the past to the present - the concept of 
“Thailand MICE Virtual Expo: The River of New 
Era” is born. The Chao Phraya River is the heart 
of economic prosperity that makes a connection 
to success of global scale. As the river keeps 
flowing, Thai people, including the Thai MICE 
industry, will continue to combat obstacles and 
drive forward the country to overcome the 
crisis.

In organising the virtual event, TCEB is 
bringing in various technologies to ensure  
perfection for its first-ever Thailand MICE  
Virtual Expo that is sure to worth the wait.

Virtual booths of 30 Thai MICE entrepreneurs 
and startups to support online business  
negotiation

Live streaming workshops for participants  
to enjoy the highlight of Thai culture, such as 
Thai Food, Thai Festival, Thai boxing, and other 
attractive destinations in Thailand
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TCEB
UPDATE

นำยจิรุตถ ์  อิศรำงกูร ณ อยุธยำ  
ผู ้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัด
ประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 
หรือ ทีเส็บ รับมอบรำงวัลหน่วยงำนส่งเสริม
อุตสำหกรรมไมซ์ดีเด่น “Siamrath Online 
Award 2020” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย
ควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท สยำมรัฐ จ�ำกัด 
และบริษัท แสนรู ้ จ�ำกัด ผ่ำนกำรตัดสิน 
ด้วยระบบเทคโนโลยีจำกโซเชยีลมีเดีย โดยมี
คณะกรรมกำรคัดเลือกร ่วมกับกำรใช ้  
Big Data รวบรวมข้อมลูจำกประชำชนตลอด
ระยะเวลำหนึ่งปี ถือเป็นรำงวัลที่มำจำก
กระแสควำมนยิมในโซเชยีลมเีดยีซ่ึงเป็นเสยีง
ของประชำชนอย่ำงแท้จริง

นำยจริตุถ์ อศิรำงกรู ณ อยธุยำ ผูอ้�ำนวยกำร 
ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร 
(องค์กำรมหำชน) หรือ ทีเส็บ นำยสรรชำย  
นุม่บุญน�ำ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั อนิฟอร์มำ 
มำร์เกต็ส์ ประเทศไทย นำยศกัดิช์ยั ภทัรปรชีำกลุ 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชัน 
ออกำไนเซอร์ จ�ำกัด และ นำยกวิน กิตติบุญญำ 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด 
จ�ำกัด ร่วมแถลงข่ำวส่งเสริมธุรกิจกำรจัดงำน
แสดงสินค ้ำนำนำชำติ ในยุควิถี ใหม ่  ที่น� ำ
เทคโนโลยีมำช่วยในกำรจัดงำนรูปแบบปกต ิ
ร่วมกับออนไลน์ (Hybrid Exhibition) และ
สำมำรถเจรจำธรุกจิ เกดิกำรซือ้ขำยได้โดยไม่ต้อง
เดินทำงมำที่งำน ในปีนี้ ทีเส็บ เดินหน้ำส่งเสริม
กำรจัดงำนแสดงสินค้ำนำนำชำติด้วย 5 กลยุทธ์ 
พร้อมปรบัแนวกำรตลำดให้เฉพำะเจำะจง มุ่งเน้น
ธุรกิจศักยภำพสูงในกลุ่ม 12 อุตสำหกรรมหลัก 
และเน้นกลุม่จำกภูมภิำคเอเชยีท่ียงัเตบิโตได้ โดย
ในปี 2564 ได้วำงแผนสนบัสนนุกำรจดังำนแสดง
สินค้ำนำนำชำติ 58 งำน คำดกำรณ์สร้ำงรำยได้
หมุนเวียน 23,000 ล้ำนบำท

ทีเส็บคว้ารางวัล
องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ดีเด่น
TCEB EARNS OUTSTANDING MICE INDUSTRY 
PROMOTION ORGANIZATION AWARD

Mr. Chiruit Isarangkun na Ayuthaya, 
President, Thailand Convention and 
Exhibition Bureau (Public Organization) 
or TCEB, received “Siamrath Online 
Award 2020” for outstanding MICE  
industry promotion organization. The 
award was organized for the first time 
through the collaboration between 
Siamrath Co., Ltd. and Zanroo, Inc. who 
employed social media technology in 
awarding. The panel of judges made 
the selection, part of which was based 
on the big data collected from general 
public over one-year period. The award 
represents the popularity or real voice 
of public expressed through social 
media.

Mr. Chiruit Isarangkun na Ayuthaya, 
President of Thailand Convention and 
Exhibition Bureau (Public Organization) 
or TCEB; Mr. Sanchai Noombunnam, 
Deputy Managing Director of Informa 
Markets Thailand; Mr. Sakchai Pattara-
preechakul, Managing Director of N.C.C.
Exhibition Organizer Co., Ltd.; and  
Mr. Kavin Kittiboonya, Managing Director 
of Kavin Intertrade Co., Ltd., joined the 
press conference to promote new 
normal international trade fairs where 
technology is utilised in organizing 
onsite and online events (hybrid  
exhibition), which enables business 
negotiation with no need to physically 
attend events. This year, TCEB will use 
five focused strategies to promote 
 international trade fairs. The targets 
are high-potential business in 12 key 
industries and growing Asian market.  
In 2021, TCEB plans to support 58  
international trade fairs with projected 
revenue of 23,000 million baht.

ทีเส็บเดินหน้า 5 กลยุทธ์ส่งเสริมงานแสดงสินค้านานาชาติ
TCEB PUSHES FORWARD 5 STRATEGIES TO PROMOTE 
INTERNATIONAL TRADE FAIRS
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ทีเส็บร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสขุ และเครือข่ำยภำคกำรศึกษำด้ำน
ไมซ์ พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจมำตรฐำนกำรติดตำม ควบคุม 
และประ เมิ นผลด ้ ำนกำรแพทย ์ และ
สำธำรณสุขเพื่อป้องกันโควิด 19 ภำยใต้
โครงกำร MICE Hygiene Discipline  
Guidelines (แนวปฏิบัติด้ำนสุขอนำมัย 
ส�ำหรับอุตสำหกรรมไมซ์) โดยหลักสูตรและ
กำรฝ ึกอบรมมีขึ้น เพื่ อพัฒนำและเพิ่ม
ศักยภำพให้แก่บุคลำกรไมซ์ สำมำรถรองรับ
กำรให้บริกำรนักธุรกิจชำวต่ำงชำติ โดย 
มุ่งเน้นพัฒนำองค์ควำมรู้สู ่บุคลำกรบริษัท
ดูแลบริหำรกำรเดินทำง หรือ Destination 
Management Company (DMC) และ
บุคลำกรด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำชำวต่ำงชำติ 
หรอื International Visitor Assistant (IVA) 
ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้กว่ำ 150 คน

TCEB led 32 Thai entrepreneurs to 
the IBTM World Virtual 2020 based  
in the UK, which was attended by  
more  than  700  i n te rna t i ona l  
entrepreneurs. Thai MICE suppliers had 
the opportunities to discuss business 
with overseas buyers and gained a 
total of 52 leads 11,800 pax, which will 
generate estimated revenue of 743.40 
million baht. The result is a good sign 
that Thailand remains top-of-mind 
destination in the European market. 
Participation the virtual edition of the 
show was an opportunity to update 
the situation in Thailand and various 
marketing packages that will boost the 
confidence of the European MICE  
travelers to choose Thailand for their 
future plans.

ทีเส็บยกระดับบุคลากรไมซ์รองรับธุรกิจสู้โควิด 19
TCEB ENHANCES CAPACITY OF MICE PERSONNEL 
TO SUPPORT BUSINESSES AMID COVID-19

TCEB collaborated with Department 
of Disease Control under the Ministry 
of Public Health and MICE Education 
Sector Network in developing training 
course for MICE personnel to gain 
knowledge and understanding in the 
standard of medical and public health 
monitoring, control and evaluation as 
a means to prevent COVID-19. The 
course development is part of MICE 
Hygiene Discipline Guidelines project 
and aims at enabling MICE personnel, 
especially those in Destination  
Management Companies (DMC) and 
those serving as International Visitor 
Assistant (IVA), to service overseas 
businesspeople. The training course 
attracted over 150 MICE personnel.

ทีเส็บ น�าเอกชนไทยบุกตลาดไมซ์ยุโรปแบบออนไลน์ 
ในงาน IBTM WORLD VIRTUAL 2020
TCEB LED THAI ENTREPRENEURS TO TAP EUROPEAN 
MICE MARKET AT IBTM WORLD VIRTUAL 2020

ทีเส็บน�ำผู ้ประกอบกำรไทย 32 รำย  
เข้ำร่วมงำน IBTM World Virtual 2020 ซึ่ง
จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในรูปแบบ Virtual 
Even t  โดย ได ้ เ สี ย งตอบรั บที่ ดี จ ำก 
ผู้ประกอบกำรนำนำชำติกว่ำ 700 รำย ที่เข้ำ
ร่วมงำน ส�ำหรับผู้ประกอบกำรไทยได้เจรจำ
ธุรกิจกับผู้ประกอบกำรนำนำชำติที่แสดง
ควำมสนใจจะเข้ำมำจัดงำนทั้งสิ้น 52 รำย 
คำดว่ำจะมีนักเดินทำงไมซ์ในกลุ่มกำรจัด
ประชุมและกำรเดินทำงเพื่อเป ็นรำงวัล 
(Meetings & Incentives) ประมำณ 11,800 
คน ประมำณกำรรำยได้กว่ำ 743.40 ล้ำน
บำท ซึง่เป็นสญัญำณทีด่ว่ีำประเทศไทยยงัคง
อยู่ในควำมสนใจอันดับต้นของตลำดยุโรป 
งำนน้ี ถอืเป็นโอกำสในกำรประชำสมัพนัธ์ให้ 
ตลำดยุโรปได้รับรู ้ถึงสถำนกำรณ์ไมซ์ไทย 
ตลอดจนแพ็กเกจกำรตลำดต่ำงๆ เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจให้นักเดินทำงไมซ์จำกยุโรปยังคง
เลอืกเดนิทำงมำประเทศไทยต่อไปในอนำคต
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EVENT
BANANA

เห็นได้ชัดว่าการจัด Virtual Event หรืออีเวนต์
ออนไลน์ ท่ีผู ้ร่วมงานสามารถท่องงานได้อย่าง
เสมือนจริงนั้น จะย่ิงได้รับความนิยมมากข้ึนตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยี และในปี 2021 นี้โจทย์
ของการจัดงาน Virtual Event ก็จะย่ิงท้าทาย 
เพราะผูร่้วมงานก�าลังมองหาประสบการณ์ท่ีเข้ากับ
ตวัตนของพวกเขาโดยเฉพาะ ผูจั้ดงานจะท�าอย่างไร
ให้ตอบโจทย์ได้บ้างนัน้ มาหาค�าตอบไปพร้อมกันเลย

AUDIO-ONLY STREAMING

เทรนด์ใหม่ล่ำสุดของอีเวนต์ที่ต้องจับตำมองใน 
ปีนี้คือ กำรถ่ำยทอดสดเฉพำะเสียง ซึ่งคนสำมำรถเข้ำ
ร่วม พร้อมท�ำกิจกรรมอื่นในชีวิตไปด้วยได้ สืบเนื่องมำ
จำกปลำยปีที่แล้วเริ่มเกิดปรำกฏกำรณ์ที่เรียกว่ำ 
“Zoom Burnout” หรือควำมเบ่ือหน่ำยจำกกำร 
เข้ำร่วมประชุมสัมมนำออนไลน์ ที่ต้องอยู่บนหน้ำจอ
ตลอดเวลำ ประกอบกบักระแสของคอนเทนต์เสยีงทีม่ำ
แรงอย่ำงไม่หยดุยัง้ ไม่ว่ำจะเป็นพอดแคสต์ ASMR หรอื
กำรเล่ำเนื้อเรื่องภำพยนตร์ด้วยเสียง ฯลฯ ซึ่งตอบรับ
กับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันที่คนเรำชอบท�ำกิจกรรมหลำย
อย่ำงพร้อมกัน Virtual Event แนวใหม่จึงควรมี 
ตัวเลือกทั้งแบบภำพและเสียง ให้ผู้ร่วมงำนสำมำรถ
เลอืกเข้ำร่วมได้ตำมสะดวก และอำจจะอดัเป็นพอดแคสต์ 
ให้เข้ำมำฟังทหีลงัได้ เพือ่ให้คอนเทนต์เข้ำถึงกลุม่คนได้
หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น

Virtual events where attendees can explore 
virtual reality will become even more 
popular as technology advances. In 2021, 
organising virtual events will be more 
challenging as attendees are looking for 
experiences that match their identities. 
What do organisers have to do to make 
such deliverable? Let’s find out the answers

The “Zoom Burnout” phenomenon or the boredom from attending 
on-screen meetings last year has occurred in times of the growing  
popularity in audio content, such as podcasts, ASMR and audio-only 
films. All are well-responsive to multitasking lifestyle of today’s  
generation. Virtual events, thus, should have both visual and audio 
options for attendees to choose their preference or the content can be 
recorded in podcasts for later consumption, widening audience reach. 

VIRTUAL EVENT ปี 2021
ผู้ร่วมงานต้องการอะไร
2021 VIRTUAL EVENT TRENDS;
WHAT DO ATTENDEES 
REALLY WANT?

เจาะเทรนด์

GAMIFICATION 

Gamification คือกำรน�ำกลไกอันสนุกของเกม  
ที่มีกติกำ คะแนน ของรำงวัล มำใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น 
อย่ำงจุดประสงค์ทำงกำรเรียนรู้ หรือกำรท�ำกำรตลำด 
เป็นต้น Gamification กลำยเป็นองค์ประกอบหลักที่
ทุก Virtual Event ต้องมีเพื่อสร้ำงควำมรู้สึกอยำกมี
ส่วนร่วม เพรำะโดยธรรมชำติมนุษย์เรำชอบควำม
ท้ำทำยกันอยู่แล้ว ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดให้มีช่วงตอบ
ค�ำถำมชงิรำงวลั เพ่ือให้ผูร่้วมงำนตัง้ใจรบัชมรับฟังคอน
เทนต์ หรอืกำรแจกพอยต์เมือ่ผูร่้วมงำนเข้ำชม Virtual 
Booth ครบตำมจ�ำนวนทีก่�ำหนด เพ่ือช่วยประชำสมัพนัธ์ 
บูธธุรกิจที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับงำน โดยผู้จัดสำมำรถ
ให้ของรำงวัลเป็น Gift Card หรือเป็นกำรอัปเลเวลให้
สำมำรถเข้ำชมคอนเทนต์พรีเมียมก็ได้เช่นกัน

Gamification is the use of game 
features comprising rules, points and 
prizes for such purposes as learning or 
marketing, etc. Gamification has become 
a “must-have” component of every 
virtual event to induce participation, as 
human love challenges by nature. 
Some examples are hosting quiz  
sessions with prize offer to capture the 
participants' attention or point rewards 
when atten dees complete their visit 
to a specified number of virtual booths, 
which can promote business sponsors. 
The organisers can distribute gift cards 
or provide higher value reward to  
access premium content.
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AR REMOTE ASSISTANCE

กำรจดัเวร์ิกชอปทีผู้่ร่วมงำนต้องลงมอืปฏบิติั
จรงิ เช่น เวร์ิกชอปเขยีนโปรแกรม หรอืเวร์ิกชอป
ศิลปะ มักมีอุปสรรคเมื่อต้องจัดออนไลน์ เพรำะ
ผูส้อนไม่สำมำรถช่วยแนะน�ำแก้ไขงำนให้ได้อย่ำง
เต็มที่ เทคโนโลยี AR Remote Assistance จะ
สำมำรถเข้ำมำเติมเต็มส่วนนี้ได้ ด้วยกำรใช้ AR 
ร่วมกับวิดีโอคอล เพ่ือให้ผู้ส่ือสำรทั้งสองฝ่ำย
สำมำรถขีดเขียนลงบนวิดีโอ และสิ่งที่เขียนก็จะ
ไปปรำกฏแบบเรียลไทม์บนหน้ำจอของอีกฝ่ำย 
ตัวอย่ำงซอฟต์แวร์ประเภทนี้ก็เช่น Vuforia 
Chalk ท่ีออกแบบมำเพื่อใช้ส่ือสำรกันระหว่ำง
ช่ำงเทคนิคที่ลงภำคสนำม และผู้เชี่ยวชำญที่อยู่
ในออฟฟิศ ซึง่ต้องอธบิำยกำรปฏิบตังิำนกนัอย่ำง
ละเอียด หรืออย ่ำงในธุรกิจขำยอุปกรณ ์
อเิลก็ทรอนกิส์ กเ็ริม่ใช้เทคโนโลยน้ีีในกำรอธบิำย
ขั้นตอนติดตั้งอุปกรณ์กับลูกค้ำ เทคโนโลยีน้ีจึง
สำมำรถน�ำมำปรับใช้กับเวิร์กชอป เพื่อให้ผู้สอน
สำมำรถแนะน�ำ คอมเมนต์งำนได้อยำ่งละเอียด 
โดยไม่มีอุปสรรคทำงกำรสื่อสำรอีกต่อไป

Organising online workshops, 
where participants have to perform 
certain tasks, such as programming or 
work of art, is often troublesome as 
instructors can't provide hands-on  
instructions. AR Remote Assistance 
technology combining AR and video 
call can help the two sides write and 
communicate in real-time via each 
other's screen. For instance, software 
like Vuforia Chalk is designed to aid 
communication between field technicians 
and office-based professionals when 
detailed explanation of the operation 
is required. Electronic equipment  
companies also use this technology to 
explain the equipment installation 
process to customers. This technology 
can also be adapted for workshops so 
that instructors can provide detailed 
instructions with no communication 
barriers

In the late 2020, the popular KPOP 
band labeled SM Town launched  
a group “aespa” where every artist in 
the group has their own avatars; this is 
a sign that the avatar will become our 
new normal to a greater extent. In the 
virtual event industry, we can see  
avatars being employed to replace the 
participation of delegates. One more 
example is the virtual run where Zwift 
app allows runners to run on the track 
in their home, while their avatars are 
created to run in any virtual scenery. 
Foot pod can be fixed to the runner 
shoes and connected to the app, which 
will enhance the liveliness of virtual 
marathons. Events such as concerts can 
utilise this technology, as well.

There you go! A full update on 
video, audio, and other content. 
Event Banana believes gradually 
adopt and adapt them will make 
your virtual events a much more fun 
and deliver exceptional experiences 
for the attendees no less than normal 
events.

AVATAR

ปลำยปี 2020 ค่ำยเพลง KPOP ดังอย่ำง 
SM Town ก็ได้เปิดตัววง aespa ซึ่งศิลปิน
ทุกคนในวงล้วนมี Avatar หรือตัวละครแทน
ตัวเอง ยิ่งเน้นย�้ำว่ำ Avatar จะเข้ำมำเป็น 
New Normal ของชีวิตเรำมำกยิ่งขึ้น และ
ส�ำหรับวงกำร Virtual Event นั้น เรำจะเห็น 
Avatar ถูกน�ำมำใช้แทนตัวผู้ร่วมงำนเพ่ือ 
เดินโลดแล่นไปในงำน หรืออย่ำงกำรวิ่ง
เสมือนจริง (Virtual Run) ก็มีแอปฯ Zwift 
ที่นักวิ่งสำมำรถวิ่งจำกลู ่ที่บ ้ำน แต่สร้ำง  
Avatar แทนตนเองให้ไปวิ่งอยู่ในทัศนียภำพ
ใดก็ได้ ด้วยกำรติดอุปกรณ์ Foot Pod ที่
รองเท้ำเชื่อมต่อเข้ำกับแอปฯ เทคโนโลยีนี้
สำมำรถท�ำให้งำน Virtual Marathon มสีสีนั
มำกย่ิงขึน้ หรอืงำนอย่ำงคอนเสร์ิตก็สำมำรถ
น�ำไปใช้ได้เช่นกัน

อปัเดตกันไปทัง้เร่ืองภำพ เสียง เน้ือหำ 
อย่ำงครบครัน หำกค่อยๆ น�ำไปปรับใช้ 
Event Banana เชื่อว่ำ Virtual Event 
ของคุณจะสนุกและให้ประสบกำรณ์ที่ดีแก่
ผู ้ร่วมงำนได้ไม่น้อยกว่ำกำรจัดงำนปกติ
อย่ำงแน่นอน
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การปรับตัวของธุรกิจไมซ์ในยุควิถีใหม่ 
เพื่อสร้างความมั่นใจในอนาคต

ทีเส็บจัดงำนแถลงข่ำวและสัมมนำใน
หัวข้อ “กำรส่งเสริมธุรกิจกำรจัดงำนแสดง
สนิค้ำนำนำชำต ิ(Exhibition) ในยุควถิใีหม่” 
โดยเชญิผูเ้ชีย่วชำญในธรุกจิกำรจัดงำนแสดง
สินค้ำนำนำชำติ 3 ท่ำน ประกอบด้วย  
คณุสรรชำย นุม่บญุน�ำ รองกรรมกำรผู้จดักำร 
บริษัท อินฟอร์มำ มำร์เก็ต ประเทศไทย  
คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชำกุล กรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกำไนเซอร์ 
จ�ำกัด และคุณกวิน กิตติบุญญำ กรรมกำร 
ผู้จัดกำร บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จ�ำกัด 
เสวนำร่วมกบั คณุจรุิตถ์ อศิรำงกูร ณ อยธุยำ 
ผู ้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัด
ประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 
หรอื ทเีสบ็ เพือ่มำบอกเล่ำประสบกำรณ์และ
แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจกำรแสดงสินค้ำ
นำนำชำตใินโลกยุค “วถิใีหม่” รวมถึงวเิครำะห์
สถำนกำรณ์ในอนำคตที่ก�ำลังจะมำถึง

คุณสรรชำย นุ ่มบุญน�ำ กล่ำวว่ำทำง
องค์กรได้วำงนโยบำยกำรจัดงำนในลักษณะ 
ไฮบริด อีเวนต์ (Hybrid Event) คือมีทั้ง 
รปูแบบปกต ิ(Physical) ทีเ่จอหน้ำกนั ผสมกบั
รูปแบบ เวอร์ชวล (Virtual) จึงต้องศึกษำ
กำรน�ำ เทคโนโลยี เข ้ำมำมีส ่วนร ่วมใน 
กำรท�ำงำนไม่ว่ำจะเป็น Webinar, Virtual 
Exhibition, Online Business Matching 
รวมถงึเน้นย�ำ้สขุอนำมยัในกำรเข้ำร่วมงำน ซึง่
ผลลัพธ์ของกำรจัดงำนที่ผ่ำนมำแม้จ�ำนวน 
ผู้เข้ำร่วมงำน (Visitor) จะลดลง 10-35 
เปอร์เซ็นต์ แต่ผู้จัดแสดงงำน (Exhibitor)  
มีควำมพึงพอใจเน่ืองจำกผู ้ เข ้ำร ่วมงำน  
(Visitor) มีคุณภำพ ตอบโจทย์ในแง่กำรเจรจำ

ธุรกิจ หลังจำกชิมลำงจัดงำนในรูปแบบ  
Hybrid แล้ว บริษัท อินฟอร์มำ มำร์เก็ต 
ประเทศไทย ได้น�ำควำมรู้และประสบกำรณ์
พฒันำต่อยอดไปสู่กำรสร้ำง Hybrid Pavilion 
ภำยในงำนแสดงสินค้ำต่ำง ๆ เพื่อเปิดโอกำส
ให้เจ้ำของกิจกำรในต่ำงประเทศสำมำรถเข้ำ
ร่วมเป็นผู้จัดแสดงงำน ท�ำกำรเจรจำธุรกิจ
และซือ้ขำยได้ผ่ำนรปูแบบออนไลน์ ซ่ึงผลตอบ
รับนับว่ำดี มีศักยภำพ ที่สำมำรถจะจัดงำน 
ในรูปแบบ Hybrid Event หรือ Hybrid  
Pavilion ต่อไปได้ในอนำคต

คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชำกุล กล่ำวว่ำทำง
บริษัทได้ปรับกลยทุธ์เพ่ือรบัมอืกับสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวหลำยรปูแบบ ทัง้ปรับเปล่ียนช่วงเวลำ
กำรจัดงำน ปรับแนวทำงโดยเน้นกลุ่มลูกค้ำ
ภำยในประเทศมำกข้ึน เตรยีมงำนในลกัษณะ
ปกต ิ(Physical) ควบคูไ่ปกับกำรท�ำ Webinar 
กำรใช้ Virtual Conference จนกระทั่ง
สำมำรถสร้ำงระบบ Online Business 
Matching ที่แข็งแรง จนผู้จัดแสดงงำนและ
ผูเ้ข้ำร่วมงำนต่ำงเชือ่มัน่ว่ำปีหน้ำอีเวนต์ต่ำงๆ 
จะสำมำรถด�ำเนินกำรไปได้ด้วยดี 

คุณกวิน กิตติบุญญำ กล่ำวว่ำทำงองค์กร
ได้ศึกษำพฤติกรรมผู ้บริโภค และประเมิน
สถำนกำรณ์ออกเป็นรูปแบบต่ำงๆ เพือ่หำทำง
รับมือและตอบโจทย์กลุ ่มลูกค้ำ โดยปรับ
แผนกำรด�ำเนนิงำนออกเป็นสองรูปแบบคอื มุ่ง
เน้นไปทีก่ลุม่ภำยในประเทศเป็นส�ำคญั ควบคู่
กับกำรจัดงำนแบบไฮบริด (Hybrid) คือ 
กำรจัดงำนจริงร่วมกับกำรใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ในขณะเดียวกันได้เพ่ิมคุณค่ำทำง
ธุรกิจด้วยกำรจับคู่เจรจำธุรกิจ (Business 

Matching) ทีม่คีณุภำพ โดยคดัเลอืกผูซ้ื้อทีแ่ท้
จริงให้กับผู้จดัแสดงงำน (Exhibitor) ทัง้ในส่วน
ของผู้เข้ำชมงำนในพื้นที่และกำรเจรจำธุรกิจ
ผ่ำนระบบออนไลน์ ดังนั้นกำรจัดงำนในปีที่
ผ่ำนมำแม้จะมีผู้เข้ำร่วมลดลง 25 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ผลตอบรับกลับดีเกินคำด เพรำะผู้จัดแสดง
งำนยังได้ลูกค้ำ สำมำรถเจรจำต่อยอดธุรกิจ 
ได้ สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้จัดแสดงงำนในกำร
เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ และกลับมำจองพื้นที่
อีกครั้งในปีถัดไป ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงสำมำรถ
รับมือกับสถำนกำรณ์ได้

สุดท้ำย คุณจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
ได้เน้นย�้ำถึงกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมไมซ์
อย่ำงเต็มที่ผ่ำน 5 กลยุทธ์หลักอันประกอบ
ด้วย 1. เอเชีย เซนทริค ที่เน้นเพิ่มจ�ำนวน 
ผูเ้ข้ำร่วมงำนจำกภมูภิำคเอเชยีให้มำกขึน้ทัง้
ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 2. ดึงงำน
แสดงสนิค้ำใหม่ ร่วมกบักำรจดังำนทีม่ลีกัษณะ 
ใกล้เคียงกันในช่วงเวลำเดียวกัน 3. ส่งเสริม
กำรขยำยงำนลงในภมูภิำคต่ำงๆ ทีม่ศัีกยภำพ 
เช่น โครงกำรไทยแลนด์ ล็อก-อิน ที่ดึงงำน
เข้ำสู่พื้นที่อีอีซี 4. ร่วมมือกับภำครัฐผลักดัน
ให้เกิดกำรจัดงำนใหญ่ในหน่วยงำนต่ำงๆ 
และ 5. ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิม
ประสบกำรณ์ให้กับผูเ้ข้ำร่วมงำนผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ 

ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่ยำกต่อกำร 
จัดงำนแบบ Face to Face กำรน�ำ
เทคโนโลยอีอนไลน์เข้ำมำช่วยจดังำนในรปู
แบบ ไฮบรดิ อีเวนต์ (Hybrid Event) หรอื 
เวอร์ชวล อีเวนต์ (Virtual Event) เป็น
เรื่ องจ� ำ เป ็นที่ จะ เข ้ ำมำทดแทนและ 
ขับเคลื่อนธุรกิจงำนแสดงสินค้ำนำนำชำติ
ให้ก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำได้ โดยทีเส็บเชื่อมั่น
ว่ำ หำกผู้ประกอบกำรพร้อมที่จะเดินหน้ำ 
ภำครฐัและภำคเอกชนผูจั้ดงำนกพ็ร้อมทีจ่ะ
สนับสนุน เพ่ือให้ทุกภำคส่วนเดินหน้ำสู่
ควำมส�ำเร็จไปด้วยกัน

นบัตัง้แต่การระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีสร้างผลกระทบไปยงัทุกภาคส่วน
ของโลก 'ไมซ์' เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องรับมือกับวิกฤตที่เกิดจาก
อุปสรรคการเดินทางในวันนี้
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The outbreak of the COVID-19 has 
impacted all sectors worldwide. 
MICE industry is one such sector 
forced to cope with the crisis  
resulting from travel ban.

TCEB held a press conference and 
a seminar on the topic “Promotion of 
International Trade Show Business in 
the New Normal”. Three experts in the 
industry were invited:  Mr. Sanchai 
Noombunnam, Deputy Managing  
Director of Informa Markets Thailand; 
Mr. Sakchai Pattarapreechakul, Managing 
Director of N.C.C.Exhibition Organizer 
Co., Ltd.; and Mr.Kavin Kittiboonya, 
Managing Director of Kavin Intertrade 
Co., Ltd. They discussed the issue with 
Mr. Chiruit Isarangkun na Ayuthaya, 
President of Thailand Convention and 
Exhibition Bureau (Public Organization) 
or TCEB, and shared the experiences 
and approaches to run international 
trade show business in the new normal, 
including an analysis of the future 
outlook.

Mr. Sanchai Noombunnam said his 
organisation has laid down a hybrid 
event policy that combines physical 
with virtual meetings, resulting in  
the examination on the use of  such  
technologies as webinar, virtual  
exhibition, online business matching. 
Simultaneously, hygiene measures are 
executed during the shows. Despite 
10-35 percent drop of show visitors, 
the exhibitors remain satisfied with the 
their quality as the visitors can meet 
business needs. After piloting one  
hybrid event, Informa Markets Thailand 
has used its knowledge and experience 

to develop a hybrid pavilion for various 
trade shows, creating opportunities for 
overseas entrepreneurs to exhibit their 
products, negotiate business and  
conduct transaction online. The feedback 
was positive, which represents the 
potential for more hybrid events and 
hybrid pavilions in the future.

Mr. Sakchai Pattarapreechakul said 
that his company has adjusted its 
strategies in multiple ways to cope with 
the situation, including changing  
the event timing, focusing more on  
domestic clients, and organising physical 
events together with webinar and  
virtual conference. This has enabled 
the company to build such a robust 
online business matching system that  
exhibitors and participants feel ensured 
that next year’s events can be run 
smoothly.

Mr.Kavin Kittiboonya said that  
his organisation studied consumer  
behaviors and made varied assessment 
of the situations to find a solution and 
meet the needs of the clients. Based 
on that, the organisation made the 
adjustment of the operating plans 
consisting of two foci. One is a focus 
on domestic market along with the 
organ isat ion of  hybr id  events  
combining physical events with online 
platforms. The other is creating higher 
business value through business 
matching that engages exhibitors with 
quality or real buyers both online  
and offline. The feedback was  
overwhelmingly posit ive as the  
exhibitors were able to strike real deals 
and gain a foothold for more business 

transaction. The exhibitors finally  
became confident to join the shows 
and booked for the next year’s edition. 
As such, the organisation can be said 
to be capable to handle the situation.

Lastly, Mr. Chiruit Isarangkun  
na Ayuthaya emphasized the bureau’s  
full support for the MICE industry 
through five key strategies: 1. Asia  
Centric which is aimed at increasing  
the number of exhibitors from the  
Asian region both online and offline;  
2. Attract new shows and co-locate 
them with similar events; 3. Support 
the diversification of the show locations, 
especially in potential region, such as 
Thailand LOG-IN events scheduled for 
the EEC area; 4. Cooperate with the 
government sector to support public 
agencies to hold large events; and  
5. Use innovation and technology to 
enhance online experiences of the 
participants.

Amidst the situation posing  
difficulty for face-to-face meetings, 
the introduction of online technology 
to help organise events in the form 
of hybrid or virtual events is an essential 
alternative in moving forward  
international trade show business. 
TCEB believes that if the entrepreneurs 
are ready to make a stride, public 
sector and private sector will be 
ready as well to lend support to 
ensure a success for all.

ADAPTATION OF MICE BUSINESS 
IN THE NEW NORMAL - NAVIGATING 
THE FUTURE WITH CONFIDENCE
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ALL ABOUT
MICE

สถานที่จัดงาน  4 แห่ง รองรับด้วยมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
(THAILAND MICE VENUE STANDARD -TMVS) สามารถใช้จดังาน
และกิจกรรมไมซ์หลากหลายรปูแบบ พร้อมเพิม่มาตรการความปลอดภยั
ในยุควิถีใหม่หรือ NEW NORMAL ที่ใช้ทั้งเทคโนโลยีและมาตรการสุข
อนามัยร่วมกัน

บ้านดุสิตธานี
BAAN DUSIT THANI

พื้นที่ใหม่ในเรือนหลังเก่ำย่ำนศำลำแดง บ้ำนดุสิต
ธำนีรวม 3 ร้ำนอำหำร และ 1 บำร์ไว้ในพื้นที่สี่ไร่ครึ่ง 
ตั้งแต่คำเฟ่ดุสิตกูร์เมต์ ร้ำนอำหำรไทยเบญจรงค์ ร้ำน
อำหำรเวียดนำมเธียนดองที่มีกลิ่นอำยมำจำกยุค
เวียดนำมภำยใต้กำรปกครองของฝรั่งเศส ศำลำเต้นร�ำ
ทีใ่ช้เป็นห้องประชมุ รวมถงึกำร์เดนบำร์สถำนทีจ่ดังำน
ที่วำงตัวอยู่บนพื้นที่เดียวกับสระว่ำยน�้ำ 

โดยมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในช่วงกำร
ระบำดของโควิด 19 บ้ำนดุสิตธำนีดูแลรำยละเอียด
ปลกีย่อย ทัง้กำรรือ้ผ้ำปโูต๊ะอำหำรในมือ้ไฟน์ไดนิง่ออก
เพื่อง่ำยต่อกำรท�ำควำมสะอำด หรือแม้แต่ฆ่ำเชื้อที่จับ
ประตูทุกครึ่งชั่วโมง โดยในส่วนของกำรจัดงำนอีเวนต์
ยังมีบริกำรด้ำน Virtual ประสิทธิภำพสูง ให้ภำพ แสง 
ส ีเสยีง รองรบักำรไลฟ์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ท่ีสมบรูณ์
แบบ

ทรู ดิจิทัล พาร์ค
TRUE DIGITAL PARK

ด้วยควำมมุ ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำน Startup และ Tech  
Entrepreneur ท่ีใหญ่ที่สุดในอำเซียน True Digital Park จึงวำงโครงสร้ำง 
Startup Ecosystem มุ่งผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน  จัดให้มีระบบ IoT WI-FI 5G รวมถึงจัดสรรพื้นที่ 200,000 
ตำรำงเมตรให้ใช้สอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี House of Digital  
Academy เปิดเป็นพื้นที่แห่งกำรเรียนรู้  ซึ่งภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด 19 นั้น 
True Digital Park ได้มีมำตรกำร TDPK Care ชูแนวคิด New Normal,  
New Working Style โดยใช้เทคโนโลยีโรบอตในกำรบรกิำรอ�ำนวยควำมสะดวก
แทนเจ้ำหน้ำที่

4 venues certified with Thailand MICE Venue Standard (TMVS) 
are ready for a wide variety of MICE events and new normal 
requirements with the execution of safety protocols that 
combine technology and hygienic measures.

With the aim of becoming the largest center for startups and 
tech entrepreneurs in ASEAN, True Digital Park has developed a 
Startup Ecosystem for a new generation to possess the potential in 
competing with regional peers. Towards this end, IoT, WI-FI and 5G 
systems are installed, space of over 200,000 square meters is  
allocated for use with optimum efficiency, while House of Digital 
Academy is set up as a learning center. In response to COVID-19 
situation, True Digital Park has implemented TDPK Care under the 
concept “New Normal, New Working Style” by using robotic  
technology to facilitate visitors instead of manpower.

New location of events in the old house in 
Saladaeng area--Baan Dusit Thani combines 
three restaurants and one bar on an area of   
four and a half rai: Dusit Gourmet Cafe; Benjarong, 
Thai Restaurant; Thien Dong, A Vietnamese  
restaurant with an ambience of the dates when 
Vietnam was under the French rule; and  
a dancing hall that can serve as a meeting room. 
The venue also has the Garden Bar located in 
the same area with the swimming pool.

For safety measures during the outbreak of 
COVID 19, Baan Dusit Thani is attentive to every 
detail, for example removing the tablecloth at 
the fine dining meal for easy cleaning or even 
disinfecting the door handles every half an hour. 
For event management services, high-performance 
virtual services are available with images, lights, 
and sound to fully support online broadcasts.

4 สถานที่จัดงาน
TMVS ยุควิถีใหม่
4 TMVS VENUES
IN THE NEW NORMAL
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From a stand-alone cinema in the 
city center to Lido Connect, a venue 
intended to feature a collection of art, 
culture, innovation and creativity and 
lifestyle of a new generation under the 
concept “Let Your Story Inspires Our 
Community” so that it is a shared space 
that passes on inspiration to everyone. 
The development of the venue is a joint 
collaboration between Chulalongkorn 
University Property Management Office 
(PMCU) and LOEViS Entertainment. 
During COVID-19 outbreak, Lido Connect 
continues its services in holding events 
but with strict infection-preventive 
measures such as limited attendance, 
social distancing, temperature check, 
and several alcohol sanitation stations. 
Lido Connect gives priority to safety of 
the clients and is always ready to serve 
seminars, talk shows, product launches, 
exhibitions, fashion shows or even stage 
performances and of course online 
events.

ลิโด้
LIDO CONNECT

จำกโรงภำพยนตร์แบบ Stand Alone 
ใจกลำงเมืองสู่ Lido Connect โดยควำม 
ร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (PMCU) และ 
LOEViS Entertainment ที่ตั้งใจให้สถำนที่
แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรม 
นวตักรรม ควำมคดิสร้ำงสรรค์และไลฟ์สไตล์
ของคนรุน่ใหม่ กับ “Let Your Story Inspires 
Our Community” ให้เรำเป็นพ้ืนที่ส่งต่อ 
แรงบันดำลใจของทุกคน แม้ในช่วงโควิด 19 
Lido Connect ก็ยังจัดงำนได้เหมือนเดิม 
ภำยใต้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดที ่
เข้มงวด ด้วยกำรจ�ำกัดผู้เข้ำใช้ เว้นระยะ 
ตรวจอุณหภูมิ มีจุดบริกำรแอลกอฮอล  ์
หลำยจุด เพรำะควำมปลอดภัยของผู้ใช้ต้อง
มำก่อนเสมอ ไม่ว่ำจะงำนสัมมนำ ทอล์กโชว์ 
เปิดตัวสินค้ำ นิทรรศกำร แฟช่ันโชว์ ละคร
เวท ีเรำกพ็ร้อมจัด! และแน่นอนพร้อมรองรบั
กำรจัดงำนออนไลน์ด้วยเช่นกัน

True Icon Hall is Asia's key  
revolutionary form of entertainment 
and convention. Located on the 7th 

floor of ICONSIAM by the Chao Phraya 
River, it is a major destination for  
travelers from all over the world. True 
Icon Hall is managed by ICONSIAM in 
collaboration with True Corporation 
Public Company Limited, the leader in 
integrated telecommunication and 
digital lifestyle services in Thailand. 
Thus, it features the perfection of  
cutting-edge technology suitable for 
meetings, seminars, exhibitions and 
international performances.

For safety measures dur ing  
COVID-19 outbreak, True Icon Hall has 
devised New Normal Innovative Lifestyle 
concept and executed health measures. 
In addition, feet disinfectant sprayers 
are employed daily at the entrances 
and exits. Disinfectant is sprayed at 
every spot in the building and drone 
sprayers in operation outside. 

ทรู ไอคอน ฮอลล์
TRUE ICON HALL

ทร ูไอคอน ฮอลล์ คอื กำรปฏวัิตริปูแบบ
กำรประชุมและกำรจัดแสดงควำมบันเทิงที่
ส�ำคัญของเอเชีย ตั้งอยู่ชั้น 7 ของไอคอน
สยำม รมิแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ หน่ึงในหมุดหมำย
ของเหล่ำนักเดินทำงจำกทั่วโลก ทรู ไอคอน 
ฮอลล์ บริหำรงำนโดยไอคอนสยำม ภำยใต้
ควำมร่วมมือกับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรช่ัน 
จ�ำกัด (มหำชน) ผู ้น�ำด ้ำนกำรบริกำร
โทรคมนำคมครบวงจรและดิจิทัลไลฟ์สไตล์
ของประเทศไทย จึงพร้อมน�ำเสนอควำม
สมบรูณ์แบบของเทคโนโลยีล�ำ้สมยัเหมำะสม
กับกำรประชุม สัมมนำ นิทรรศกำร และ 
กำรแสดงระดับนำนำชำติ ส�ำหรับมำตรกำร
ในช่วงโควิด 19 ทร ูไอคอน ฮอลล์ วำงแนวคิด 
New Normal Innovative Lifestyle รวม
ถึงมำตรกำรด้ำนสุขภำพตำมมำตรฐำน เพิ่ม
เครือ่งพ่นช่วงเท้ำก่อนเข้ำอำคำร และหลงัปิด
ให้บริกำรในแต่ละวัน จะมีกำรพ่นน�้ำยำฆ่ำ
เชือ้ทกุจดุในอำคำร ตลอดจนโดรนพ่นฆ่ำเชือ้
บริเวณภำยนอกอำคำร
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ONLINE WEBINAR & PANEL DISCUSSION

“Driving Event 
and MICE Industry 

in Thailand: 
Perspectives 
and Practice”

TRENDS IN 
EVENTS INDUSTRY

“Connecting with
Easier Life”

“How Thailand 
Can Thrive in the 

New Normal”

“Logistics in Thailand: 
It Really Matters”

“Circular Economy 
for the Future” 

“Connecting with
Easier Life”

MICE 
INDUSTRY

DIGITAL
TECHNOLOGY

HEALTH &
WELLNESS

LOGISTICS

16:00-17:00
24th FEBRUARY 2021

15:00-16:00
24th FEBRUARY 2021

17:00-18:00
24th FEBRUARY 2021

15:00-16:00
25th FEBRUARY 2021

14:00-15:00
24th FEBRUARY 2021

18:00-19:00
24th FEBRUARY 2021

16:00-17:00
25th FEBRUARY 2021

SUSTAINABILITY

AGRICULTURE 
& BIOTECH

LIVE STREAMING
WORKSHOP

LIVE STREAMING
WORKSHOP

FEBRUARY
24

FEBRUARY
25

THAI DESTINATION:
The 4 Regions of Thailand

10:00-10:45

12:00-12:45

15:00-15:45

10:00-10:45

12:00-12:45

15:00-15:45

16:00-16:45

THAI FOOD:
The Best Thai Food
by Chef Bank & Chef Mark

THAI FIGHT:
Thai Boxing
by Petchtanong Banchamek

THAI FEST:
Thai Puppet Festival
by Nimit Pipitkul

THAI DESTINATION:
Wat Pho (Thai Massage)

THAI FOOD:
Thai Dessert
by Chef Bank & Chef Mark

THAI FIGHT:
Thai Boxing
by Petchtanong Banchamek

16:00-16:45
THAI FEST:
Flower Festival

“Food for the Future 
Shaping New Thailand”

“Resetting Thailand’s 
Hospitality for Future 

Business Events”

HOSPITALITY

17:00-18:00
25th FEBRUARY 2021
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พบกับผู้ประกอบการไมซ์และสตาร์ตอัปไทยกว่า 30 ราย ที่เตรียมพร้อมส�าหรับการจัดงานในยุควิถีใหม่ 
Thailand MICE Virtual Expo จะพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยได้ปรับตัวใหม่ 
พร้อมตอบสนองทุกความต้องการใหม่ ๆ และสร้างนิยามใหม่ให้กับการจัดงาน

นอกเหนือจากโอกาสทางธุรกิจ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ 
(Online Webinar & Panel Discussion) และร่วมท�ากิจกรรมเวิร์กชอป (Live Streaming Workshop) 
ในงานทั้ง 2 วัน ถือเป็นโอกาสส�าคัญในการเรียนรู้โฉมหน้าใหม่ของประเทศไทยที่จะเป็นช่องทาง
ที่พร้อมสร้างความเติบโตทางวิชาชีพและธุรกิจยิ่ง ๆ ขึ้นไป จากการที่ประเทศไทย
ยกระดับก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาพ โลจิสติกส์
เศรษฐกิจหมุนเวียน อุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ และ ธุรกิจการบริการ

ในส่วนของกิจกรรมเวิร์กชอป ขอเชิญทุกท่านร่วมค้นหาและสร้างประสบการณ์พิเศษสุดจากวัฒนธรรมไทย
ไม่ว่าจะเป็นการลิ้มรสอาหารและของหวานไทยอันมีชื่อเสียงระดับโลก ขยับตัวขจัดแคลอรี่กับมวยไทย
กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมด้วยนวดแผนไทย ฟื้นคืนจิตใจกับงานเทศกาลดอกไม้จากเชียงใหม่
สร้างสีสันให้จินตนาการผ่านเทศกาลหุ่นไทย รวมทั้งการร่วมเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัล

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “Thailand MICE Virtual Expo”
ได้ที่ www.thailandmicevirtualexpo.com

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ 
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Thailand MICE Virtual Expo
ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งถือเป็นงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ในรูปแบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทย
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SUSTAINABILITY

AGRICULTURE 
& BIOTECH

LIVE STREAMING
WORKSHOP

LIVE STREAMING
WORKSHOP

FEBRUARY
24

FEBRUARY
25

THAI DESTINATION:
The 4 Regions of Thailand

10:00-10:45

12:00-12:45

15:00-15:45

10:00-10:45

12:00-12:45

15:00-15:45

16:00-16:45

THAI FOOD:
The Best Thai Food
by Chef Bank & Chef Mark

THAI FIGHT:
Thai Boxing
by Petchtanong Banchamek

THAI FEST:
Thai Puppet Festival
by Nimit Pipitkul

THAI DESTINATION:
Wat Pho (Thai Massage)

THAI FOOD:
Thai Dessert
by Chef Bank & Chef Mark

THAI FIGHT:
Thai Boxing
by Petchtanong Banchamek

16:00-16:45
THAI FEST:
Flower Festival

“Food for the Future 
Shaping New Thailand”

“Resetting Thailand’s 
Hospitality for Future 

Business Events”

HOSPITALITY

17:00-18:00
25th FEBRUARY 2021

REGISTER NOW
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TCEB and 30 participating Thai exhibitors are fully aware of the long-term planning 
of new norm events and the search for a destination that can make new norm 
compliant deliverables. Thailand MICE Virtual Expo will prove that Thailand 
can be in a new shape to meet such new requirements and in a way that will
redefine business events.   

Apart from business opportunities, you are invited to stream online
to join our webinars, panel discussions and workshops during the two-day 
event.  It is a real opportunity to learn a new face of Thailand which
will create a more fertile ground for business and professional growth. 
Gain an insight into new development in the future industries
Thailand is embarking on, such as digital technology,
food for the future, circular economy, health and wellness,
logistics and hospitality. 

Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) 
welcomes you to Thailand MICE Virtual Expo during 24-25 February 2021. 
Organised by TCEB, it is the country’s first virtual MICE Expo. 

In the workshop, spare your time to explore 
and create extraordinary experiences with Thai culture. 
Bon appetite with world-renowned Thai food and dessert,
burn excess calorie with Thai boxing, better blood circulation
 with traditional Thai massage, rejuvenate your mind 
with floral art of Chiang Mai, exercise your colorful
imagination with Thai puppet and join the games 
with great prizes up for grabs. 

For more information or register
to attend event at 
www.thailandmicevirtualexpo.com

Thailand: REDEFINE Your Business Events
Experience the Extraordinary with our Extra Care

ONLINE WEBINAR & PANEL DISCUSSION

“Driving Event 
and MICE Industry 

in Thailand: 
Perspectives 
and Practice”

TRENDS IN 
EVENTS INDUSTRY

“Connecting with
Easier Life”

“How Thailand 
Can Thrive in the 

New Normal”

“Logistics in Thailand: 
It Really Matters”

“Circular Economy 
for the Future” 

“Connecting with
Easier Life”

MICE 
INDUSTRY

DIGITAL
TECHNOLOGY

HEALTH &
WELLNESS

LOGISTICS

16:00-17:00
24th FEBRUARY 2021

15:00-16:00
24th FEBRUARY 2021

17:00-18:00
24th FEBRUARY 2021

15:00-16:00
25th FEBRUARY 2021

14:00-15:00
24th FEBRUARY 2021

18:00-19:00
24th FEBRUARY 2021

16:00-17:00
25th FEBRUARY 2021

SUSTAINABILITY

AGRICULTURE 
& BIOTECH

LIVE STREAMING
WORKSHOP

LIVE STREAMING
WORKSHOP

FEBRUARY
24

FEBRUARY
25

THAI DESTINATION:
The 4 Regions of Thailand

10:00-10:45

12:00-12:45

15:00-15:45

10:00-10:45

12:00-12:45

15:00-15:45

16:00-16:45

THAI FOOD:
The Best Thai Food
by Chef Bank & Chef Mark

THAI FIGHT:
Thai Boxing
by Petchtanong Banchamek

THAI FEST:
Thai Puppet Festival
by Nimit Pipitkul

THAI DESTINATION:
Wat Pho (Thai Massage)

THAI FOOD:
Thai Dessert
by Chef Bank & Chef Mark

THAI FIGHT:
Thai Boxing
by Petchtanong Banchamek

16:00-16:45
THAI FEST:
Flower Festival

“Food for the Future 
Shaping New Thailand”

“Resetting Thailand’s 
Hospitality for Future 

Business Events”

HOSPITALITY

17:00-18:00
25th FEBRUARY 2021
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Exhibitor list
HOTELS & VENUES

CONVENTION CENTER 

DMC

ORGANIZER

STARTUP 

SPECIAL VENUE 

Avani Pattaya Resort

Kantapong Meekhun

kantapong_me@avanihotels.com

+66 2 365 7500 Ext. 5787

Centara Grand at CentralWorld

Sarin Loyjindarat

sarinlo@chr.co.th

+66 2 100 1234 Ext. 6740

ผู�ประกอบการ 30 ราย ที่เข�าร�วมการเจรจาจับคู�ธุรกิจ
เพ�่อแสดงศักยภาพความพร�อมของประเทศไทย
ในการต�อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก

Conrad Bangkok Hotel

Bryan Lee

bryan.lee@conradhotels.com

+66 2 690 9936

Cape Dara Resort

Pakwan Mekavarakul

event@capedarapattaya.com

+66 38 933 888

Crowne Plaza® 
Bangkok Lumpini Park

Dusit Thani Hua Hin Grand Centre Point Pattaya Lancaster Bangkok

Supunnee Puangdet

supunnee.puangdet@ihg.com

+66 2 632 9000 Ext. 4113

Wilawan Wanaruji

wilawan.wn@dusit.com

+66 92 269 4646

Wang Rattanatrakulchai

wang.r@gcphotels.com

+66 2 056 9000 Ext. 4417

Yuwadee Waisoongnoen

yuwadee.w@lancasterbangkok.com

+66 2 262 8000

Millennium Hilton Bangkok
Renaissance Pattaya

Resort & Spa
Siam Kempinski Hotel 

Bangkok
The Grand Fourwings 

Convention Hotel Bangkok

The Nai Harn The Sukosol Bangkok The Zign Hotel

Darshankumar Lad (Sim)

darshankumar.lad@hilton.com

+66 2 442 2476

Kulsinee Phetchvaroon

ados@thenaiharn.com

+66 94 589 4411

Nanthanath Tangtaweethum

catering@sukosolhotels.com

+66 2 247 0123 Ext. 1803

Natchanok Chantanawaranon

zhsm_1@thezignhotel.com

+66 38 909 800 Ext. 7700

Kussarin Amonthakonsuwet

kussarin.a@renaissancepattaya.com

+66 38 259 099

Chotika Samsart

chotika.samsart@kempinski.com

+66 85 487 3015

wipa Suwanpayacool

wipa_s@grandfourwings.com

+66 2 378 8000

True Digital Park Co., Ltd. Nongnooch Village Co., Ltd. Singha Park Chiang Rai Siam Niramit &
Dream World

Monrudee Leelamasjakul

monrudee.lee@truedigitalpark.com

+66 80 917 4045

Sathita Siri

sathita.nnv@hotmail.co.th

+66 65 469 1662

Kittisak Nualpan

csinghapark@gmail.com

+66 64 932 5571

Puthipong Kittipraporn

puthipong@dreamworld.co.th

+66 63 926 9546

Thailand Science Park
Convention Center (TSPCC)

Sudarat Supapean

sudarats@nstda.or.th

+66 81 563 0027

N.C.C. Exhibition 
Organizer Co., Ltd. (NEO)

Chiang Mai 
Meeting Incentive Convention 

& Exhibition Co., Ltd.
Sasivan Saengnark

sasivan.sae@nccexhibition.com

+66 2 203 4286

Nachart Veeraphan

nachartvcmice@gmail.com

+66 53 240 296-8

Wutinan Satianrapapong
wutinan.sat@icchatyai.com
+66 74 289 901

The 60th Anniversary 
of His Majesty The King’s 
Accession to the Throne 

International Convention Center
(ICC Hat Yai)

Local Alike Company

Ponparn Jongsri

sales@localalike.com 

+66 2 115 9861

National Science and 
Technology Development

Agency (NSTDA)
Kullaprapa Navanugraha

kullaprapa.nav@nstda.or.th

+66 86 309 0994

Loops Reserve 
Your Ride Co., Ltd.

Ittikorn Attapong

business@loops-transport.com

+66 84 737 9333

Potioneer (Thailand) Zipevent

Pitnitsan Santivarakum

pitnitsans@potioneer.com

+66 85 147 9077

Parote Denskoon

sales@zipeventapp.com

+66 2 038 5150

Ratanachai Limyingcharoen

kamlungdeememice.group
@gmail.com

+66 61 451 6293

Nattapon Wudhikanakorn 

super.a.teambuilding@gmail.com

+66 83 016 7071

KamlungDee 
MeMICE Group Co., Ltd.

Super A Teambuilding

30 entrepreneurs participated in business matching 
to demonstrate Thailand's potential and readiness
in welcoming travelers from around the world.
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Exhibitor list
HOTELS & VENUES

CONVENTION CENTER 

DMC

ORGANIZER

STARTUP 

SPECIAL VENUE 

Avani Pattaya Resort

Kantapong Meekhun

kantapong_me@avanihotels.com

+66 2 365 7500 Ext. 5787

Centara Grand at CentralWorld

Sarin Loyjindarat

sarinlo@chr.co.th

+66 2 100 1234 Ext. 6740

ผู�ประกอบการ 30 ราย ที่เข�าร�วมการเจรจาจับคู�ธุรกิจ
เพ�่อแสดงศักยภาพความพร�อมของประเทศไทย
ในการต�อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก

Conrad Bangkok Hotel

Bryan Lee

bryan.lee@conradhotels.com

+66 2 690 9936

Cape Dara Resort

Pakwan Mekavarakul

event@capedarapattaya.com

+66 38 933 888

Crowne Plaza® 
Bangkok Lumpini Park

Dusit Thani Hua Hin Grand Centre Point Pattaya Lancaster Bangkok

Supunnee Puangdet

supunnee.puangdet@ihg.com

+66 2 632 9000 Ext. 4113

Wilawan Wanaruji

wilawan.wn@dusit.com

+66 92 269 4646

Wang Rattanatrakulchai

wang.r@gcphotels.com

+66 2 056 9000 Ext. 4417

Yuwadee Waisoongnoen

yuwadee.w@lancasterbangkok.com

+66 2 262 8000

Millennium Hilton Bangkok
Renaissance Pattaya

Resort & Spa
Siam Kempinski Hotel 

Bangkok
The Grand Fourwings 

Convention Hotel Bangkok

The Nai Harn The Sukosol Bangkok The Zign Hotel

Darshankumar Lad (Sim)

darshankumar.lad@hilton.com

+66 2 442 2476

Kulsinee Phetchvaroon

ados@thenaiharn.com

+66 94 589 4411

Nanthanath Tangtaweethum

catering@sukosolhotels.com

+66 2 247 0123 Ext. 1803

Natchanok Chantanawaranon

zhsm_1@thezignhotel.com

+66 38 909 800 Ext. 7700

Kussarin Amonthakonsuwet

kussarin.a@renaissancepattaya.com

+66 38 259 099

Chotika Samsart

chotika.samsart@kempinski.com

+66 85 487 3015

wipa Suwanpayacool

wipa_s@grandfourwings.com

+66 2 378 8000

True Digital Park Co., Ltd. Nongnooch Village Co., Ltd. Singha Park Chiang Rai Siam Niramit &
Dream World

Monrudee Leelamasjakul

monrudee.lee@truedigitalpark.com

+66 80 917 4045

Sathita Siri

sathita.nnv@hotmail.co.th

+66 65 469 1662

Kittisak Nualpan

csinghapark@gmail.com

+66 64 932 5571

Puthipong Kittipraporn

puthipong@dreamworld.co.th

+66 63 926 9546

Thailand Science Park
Convention Center (TSPCC)

Sudarat Supapean

sudarats@nstda.or.th

+66 81 563 0027

N.C.C. Exhibition 
Organizer Co., Ltd. (NEO)

Chiang Mai 
Meeting Incentive Convention 

& Exhibition Co., Ltd.
Sasivan Saengnark

sasivan.sae@nccexhibition.com

+66 2 203 4286

Nachart Veeraphan

nachartvcmice@gmail.com

+66 53 240 296-8

Wutinan Satianrapapong
wutinan.sat@icchatyai.com
+66 74 289 901

The 60th Anniversary 
of His Majesty The King’s 
Accession to the Throne 

International Convention Center
(ICC Hat Yai)

Local Alike Company

Ponparn Jongsri

sales@localalike.com 

+66 2 115 9861

National Science and 
Technology Development

Agency (NSTDA)
Kullaprapa Navanugraha

kullaprapa.nav@nstda.or.th

+66 86 309 0994

Loops Reserve 
Your Ride Co., Ltd.

Ittikorn Attapong

business@loops-transport.com

+66 84 737 9333

Potioneer (Thailand) Zipevent

Pitnitsan Santivarakum

pitnitsans@potioneer.com

+66 85 147 9077

Parote Denskoon

sales@zipeventapp.com

+66 2 038 5150

Ratanachai Limyingcharoen

kamlungdeememice.group
@gmail.com

+66 61 451 6293

Nattapon Wudhikanakorn 

super.a.teambuilding@gmail.com

+66 83 016 7071

KamlungDee 
MeMICE Group Co., Ltd.

Super A Teambuilding

30 entrepreneurs participated in business matching 
to demonstrate Thailand's potential and readiness
in welcoming travelers from around the world.
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