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MICE UPDATE

ทีเส็บเผยผลการดำาเนินงานไตรมาสแรกยังโตต่อเน่ือง
พร้อมเปิดตัวโปรโมช่ันพิเศษ ฟ้ืนฟูตลาดไมซ์ไทย 

ทีเส็บสรุปภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยไตรมาสแรกประจำาปีงบประมาณ2557(ตุลาคม–ธันวาคม2556)
ยังคงอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองท้ังจำานวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้ พร้อมเดินหน้าออกโปรโมช่ัน 

พิเศษกระตุ้นตลาดเปิดตัวคร้ังแรกในงานเทรดโชว์AIME2014ออสเตรเลียม่ันใจส้ินปีงบประมาณ2557
สามารถสร้างรายได้จากไมซ์สู่เศรษฐกิจไทย96,900ล้านบาทโดยเอเชียยังครองส่วนแบ่งตลาดหลักในขณะท่ี
ตะวันออกกลางและโอเชียเนียเติบโตในอัตราตัวเลขสองหลัก(DoubleDigit)

ผลการดำาเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของทีเส็บในไตรมาสแรกประจำาปีงบประมาณ2557ระหว่างเดือน
ตุลาคม–ธันวาคม2556ในภาพรวมมีจำานวนนักเดินทางกลุ่มไมซท้ังส้ิน186,864คนอัตราการเติบโต5.16% 
ทำารายได้16,033ล้านบาทเพ่ิมข้ึน6.16%โดย10อันดับประเทศท่ีมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์สูงสุดมาจากเอเชีย 
นำาโดยจีน(38,036คน)มาเลเชีย(13,103คน)สิงคโปร์(11,741คน)อินเดีย(9,519คน)ฟิลิปปินส์ 
(6,688คน)ออสเตรเลีย(6,303คน)เกาหลีใต้(4,859คน)อเมริกา(4,447คน)ญ่ีปุ่น(4,043คน)และฮ่องกง
(3,692คน)จีนยังคงถือเป็นตลาดหลักท่ีใหญ่และสำาคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของไทยโดยพบว่าในไตรมาสท่ี 
1/2557จีนข้ึนมาเป็นตลาดท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดและมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ177เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสท่ี1/2556ตลาดเอเชียครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุงคิดเป็นร้อยละ72ของตลาดไมซ์ท้ังหมดคิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ20.35

ตลาดตะวันออกกลางถือเป็นอีกหน่ึงตลาดท่ีน่าจับตาโดยท่ีผ่านมาตลาดตะวันออกลางมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเน่ืองโดยเป็นตลาดท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดในไตรมาสท่ี1/2557มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 
525นอกจากน้ียังมีกลุ่มตลาดไมซ์ท่ีมีอัตราการเติบโตอย่างน่าสนใจคือกลุ่มโอเชียเนียมีอัตราการเติบโตสูงถึง 
ร้อยละ16.63

หากเปรียบเทียบสถิติแยกรายอุตสาหกรรมจะพบว่า อุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ (Conventions)เป็น 
กลุ่มตลาดท่ีมีปริมาณสูงสุดท้ังจำานวนและรายได้ คิดเป็นจำานวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์58,682คนเติบโตข้ึนร้อย
ละ9.29ทำารายได้5,805ล้านบาทเพ่ิมข้ึน9.30%รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 
(Incentives)มีจำานวน58,564คนอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร(Meetings)38,315คนและอุตสาหกรรม
การแสดงสินค้านานาชาติ(Exhibitions)31,303คนจากผลการวิจัยตลาดในไตรมาสท่ี1/2557พบว่า
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทยสามารถก้าวสู่ตลาดคุณภาพโดยสามารถบรรลุเป้าประมาณการการตลาด

ท่ีต้องการเพ่ิมจำานวนนักเดินทางร้อยละ5และเพ่ิมจำานวนรายได้ร้อยละ10โดยจากข้อมูลพบว่าจำานวนนักเดิน
ทางกลุ่มไมซ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ5.59และจำานวนรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ10.02

แม้ว่าประเทศไทยกำาลังเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองแต่สถานการณ์โดยรวมยังค่อนข้างเป็นไปด้วยความสงบ
เรียบร้อยในช่วงเวลาท่ียากลำาบากน้ีทีเส็บจึงเร่งดำาเนินการการพัฒนาโปรโมช่ันทางการตลาดเพ่ือฟ้ืนฟูความ
เช่ือม่ันให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์โดยเฉพาะการนำาเสนอความสะดวกสบายและประทับใจกับอัธยาศัยไมตรีของ
คนไทยตลอดจนส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆในการจัดงานระดับเวิลด์คลาสของประเทศไทยซ่ึงประกอบด้วย
4โปรโมช่ันได้แก่

 •   “ M e e t i n g s   B o n u s ” เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินมูลค่า1แสนถึง1ล้านบาทแก่ผู้จัดงานท่ีนำา
งานประชุมองค์กรเข้ามาจัดในประเทศไทยขนาดต้ังแต่200-1,000คนโดยจะต้องมีวันพักค้างในประเทศไทย 
อย่างน้อย3คืน

 •  “ C o n v e n t i o n s   B o n u s ” ให้การสนับสนุนทางการเงินมูลค่า2แสนถึง5แสนบาทกับสมาคมต่างๆ 
ผู้จัดงานประชุมนานาชาติหน่วยงานรัฐบาลและสถาบันการศึกษาท่ีนำาเอางานประชุมนานาชาติขนาดต้ังแต่ 
300-1,000คนเข้ามาจัดในประเทศไทย

 •  “ B u s i n e s s   U p   2   U ” เป็นโปรแกรมให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยโดยรายละเอียด
การสนับสนุนจะแตกต่างกันไปพิจารณาจากผลการจัดงานในปีก่อนหน้าน้ันเพ่ือสร้างความม่ันใจว่าผู้จัดงานจะ
ยังสามารถจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าวในประเทศไทยได้ต่อไป

 •  “ B e   M y   G u e s t ”แคมเปญน้ีมุ่งหวังจะดึงนักเดินทางกลุ่มไมซ์และกลุ่มผู้ซ้ือด้านไมซ์ระดับคุณภาพจาก
นานาชาติมาร่วมงานไมซ์ท่ีจัดข้ึนในเมืองไทยโดยทีเส็บจะให้การสนับสนุนด้านท่ีพักไม่เกินคนละ2คืนต่อการ
จัดงานแสดงสินค้า1งาน

โดยทีเส็บได้เปิดตัวโปรโมช่ันฟ้ืนฟูตลาดไมซ์ไทยเป็นคร้ังแรกในงานAIME2014ซ่ึงเป็นงานเทรดโชว์ด้านการประชุม
และการท่องเท่ียวท่ีสำาคัญมากงานหน่ึงในภูมิภาคณเมืองเมลเบอร์นประเทศออสเตรเลียโดยตลาดโอเชียเนีย
นับเป็นหน่ึงในตลาดท่ีมีการขยายตัวอย่างสูงในไตรมาสท่ี1
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TCEB has put its fiscal year 2013-2014 (October-December 2013) Q1 performance in perspective, telling of steady growth 
in numbers of MICE travellers and revenue. In the wake of political unrest, TCEB launched special promotions at the AIME 

2014 international tradeshow in Australia to re-establish confidence among clients and recover the overall industry. The MICE 
industry is expected to generate approximately 96,900 million baht this year. Asia is still the major market, while the Middle 
East and Oceania markets have been seeing double digit growth. 

In Q1 of fiscal year 2013-2014, Thailand welcomed a total of 186,864 MICE travellers, up by 5.16% from the previous year. 
They generated 16,033 million baht in revenue, up by 6.16%. The top ten countries where MICE travellers came from were 
China (38,036), Malaysia (13,103), Singapore (11,741), India (9,519), The Philippines (6,688), Australia (6,303), South Korea 
(4,859), the United States (4,447), Japan (4,043), and Hong Kong (3,692). China still ranks the number one market with 177% 
growth compared to the same period of the previous year. 

Asia accounts for 72% of the market and grew by 20.35%. The Middle East emerged as a promising market with a high growth 
rate of 525% in the first quarter. In addition, TCEB has identified potential in the Oceania region that saw 16.63% growth. 

Breaking the MICE industry down into sectors, conventions is the leader in terms of volume and revenue with a total of 58,682 
MICE travellers, up by 9.29%, and total revenue of 5,805 million baht, up by 9.30%. Second is incentives which welcomed a 
total of 58,564 MICE travellers. Meetings and exhibitions attracted 38,315 and 31,303 MICE travellers respectively. According 
to market research in Q1/2014, the exhibitions sector was able to penetrate the high-valued market and achieved its targets 
for growing the numbers of MICE travellers and revenue. Statistics showed that MICE travellers increased by 5.59%, above the 
target of 5.0%, with total revenue growth of 10.02% compared to a target of 10%. 

Despite the political unrest in Thailand, the overall situation remained steady. Nevertheless, TCEB realises the challenges 
presented by the volatile situation. In response, it launched special promotion packages to boost MICE business and recover 
confidence among MICE travellers from all over the world. The promotions offer more convenience to customers with world-
class facilities, while emphasising Thai hospitality as the country’s strongest point. The packages include: 

• “Meetings Bonus” 100,000-1,000,000 baht subsidies for organisers of meetings with 200-1,000 delegates with a minimum 
three nights stay in Thailand. 

• “Conventions Bonus” 200,000 to 500,000 baht subsidies for associations, international MICE organisers, government 
agencies, and educational institutes that organise meetings with 300-1,000 delegates in Thailand. 

• “Business Up 2 U” offers particular organisers support for organising an exhibition. Supports differ depending on the past 
performances and achievements of particular organisers. This is to ensure that the organisers have the potential to organise 
effective exhibitions in Thailand. 

• “Be My Guest” offers support for accommodation for not over two nights per exhibition in order to attract high value 

TCEB sees growth in the first quarter, 
launching Thailand’s MICE rewards

international MICE travellers and buyers to Thailand. 

The promotions were implemented for the first time at AIME 2014, one of the MICE 
tradeshows most recognised in the Oceania region. The event was held in Melbourne, 
Australia, and Oceania was one of the fastest-growing MICE markets for Thailand in the 
first quarter. 

Looking ahead to the marketing plan for Q2/2014, TCEB has adjusted its strategy to recover 
clients in major markets, including India, Japan, South Korea, and Hong Kong, by focusing 
on strengthening networks of MICE allies under a “Team Thailand” marketing campaign. 
It is expected that strong cooperation between allies will revive confidence among 
international MICE organisers and promote Thai MICE both at home and overseas. The 
target group is high-value clients in the incentives market. TCEB also plans to expand the 
conventions market to more industries, including education, IT, finance & accounting, and 
creative economy. Regarding the exhibitions market, the main targets are tourism, aviation, 
and creative industries. 

In Q2, TCEB aims to attract 296,000 MICE travellers and generate 29,070 million baht in 
revenue. The MICE industry continues to be seen as a catalyst for the country’s economic 
development based on TCEB’s initiatives and promotions, coupled with its effective 
marketing strategy under the banner of “Thailand CONNECT” and other such initiatives. 
Consequently, it is expected that this year, Thailand will draw 987,000 MICE travellers 
from all over the world, up by 5% from last year, growing revenue by 10% to some 96,900 
million baht. 

Despite the current political turmoil, Thailand’s MICE industry expertise and high 
capacity continue to be recognised. Thailand continues to be selected to host numerous 
international events such as the Unicity Global Convention, the 3rd  Global Congress for 
Consensus, The 10th International Mycological Congress (IMC), the International Congress 
of Pharmaceutical Sciences – FIP 2014, and INTERMACH 2014, PROPAK 2014 Food & Hotel 
Thailand 2014, among others. 

 

สำาหรับแผนงานด้านการตลาดในไตรมาสท่ี2/2557น้ันทีเส็บได้เร่งปรับกลยุทธ์ตลาดเพ่ือดึงกลุ่มตลาด
หลักได้แก่อินเดียญ่ีปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงให้กลับคืนมาเน้นสร้างและขยายเครือข่ายภาคีพันธมิตร
ด้วยการร่วมกันดำาเนินงานมากย่ิงข้ึนสะท้อนความเช่ือม่ันผ่านภาพลักษณ์ “ทีมไทยแลนด์”เพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยท้ังในและต่างประเทศเน้นการดึงกลุ่มตลาดคุณภาพสำาหรับธุรกิจประชุมและ 
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัลด้านธุรกิจการประชุมนานาชาติจะเน้นการขยายตลาดการประชุมนานาชาติ 
ไปสู่รายอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเป็นตลาดคุณภาพสูงเช่นภาคการศึกษา(Education)อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีโทรคมนาคมการเงินและการบัญชีและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านธุรกิจการแสดงสินค้า
นานาชาติยังคงรักษาตลาดขยายตลาดและเพ่ิมจำานวนงานแสดงสินค้าไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืนๆอาทิ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวอุตสาหกรรมอากาศยานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ไตรมาสท่ี2ทีเส็บต้ังเป้านักเดินทางกลุ่มไมซ์จำานวน296,000คนสร้างรายได้29,070ล้านบาทโดย
เช่ือม่ันว่าอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศทีเส็บม่ันใจว่า
จากโปรโมช่ันพิเศษฟ้ืนฟูตลาดไมซ์ไทยร่วมกับแผนสนับสนุนทางการตลาดภายใต้แบรนด์Thailand 
CONNECTตลอดจนแนวทางส่งเสริมตลาดต่างๆท่ีทีเส็บดำาเนินการมาตลอดจะช่วยผลักดันการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี2557ให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองโดยทีเส็บกำาหนดเป้าหมายว่าปีน้ีจะมี 
นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากท่ัวโลกเข้ามาท้ังส้ิน987,000คนเพ่ิมข้ึน5%และสร้างรายได้ให้กับ
อุตสาหกรรมไมซ์เพ่ิมข้ึน10%คิดเป็นมูลค่า96,900ล้านบาท

แม้ว่าประเทศไทยจะประสบปัญหาความไม่สงบทางการเมืองแต่ด้วยสถานะทางการตลาดท่ีเข้มแข็ง
ปีน้ีทางผู้จัดงานไมซ์ต่างๆยังคงยืนยันเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานอาทิการ
ประชุมและท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัลในงานtheUnicityGlobalConvention,งานประชุมนานาชาติ
ท่ีสำาคัญๆหลายงานเช่นthe3rdGlobalCongressforConsensus,The10thInternational 
MycologicalCongress(IMC)และtheInternationalCongressofPharmaceuticalSciences– 
FIP2014และงานแสดงสินค้านานาชาติได้แก่INTERMACH2014,PROPAK2014และFood& 
HotelThailand2014
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2 กิจกรรมไซเบอร์โปรโมทอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 
ชวนสาธารณชนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ไมซ์ผ่านส่ือออนไลน์  

SPECIAL FEATURE

ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของส่ือสังคมออนไลน์ในฐานะช่องทาง
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพของยุคดิจิตอลอย่างปัจจุบันทีเส็บ 

จึงริเร่ิมการใช้ส่ือออนไลน์ให้เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดในการ 
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมไมซ์ 
ในประเทศไทยให้เป็นท่ีประจักษ์อย่างอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ท่ัวโลกอีกท้ังยังเป็นการส่ือสารสองทางระหว่างทีเส็บและ 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการ 
โปรโมททางเลือกของการจัดงานไมซ์ในเมืองไมซ์ซิต้ี ได้แก่ 
กรุงเทพฯพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่และขอนแก่น

โดยในปี2556น้ันทีเส็บได้ดำาเนินงานโปรเจคท่ีสำาคัญอาทิโครงการ
จัดประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อInspiringThailandเพ่ือส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานไมซ์ในภูมิภาคท่ี
ให้ประสบการณ์พิเศษอันหลากหลายและอีกหน่ึงโครงการสำาคัญด้าน 
การตลาดออนไลน์คือ“โครงการแข่งขันคัดเลือกนักจัดงานมืออาชีพ 
และบล็อกเกอร์ในส่ืออุตสาหกรรมไมซ์จากท่ัวโลกหรือ“MICE 
DestinationReviewCompetition”นับเป็นโครงการต่อเน่ืองระหว่าง
ปีงบประมาณ2556-2557ท่ีทีเส็บร่วมกับบริษัทการบินไทยจำากัด 
(มหาชน)และหน่วยงานภาคีอุตสาหกรรมไมซ์เปิดรับสมัครบล็อกเกอร์ 
และนักจัดงานมืออาชีพซ่ึงมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการท้ังส้ินกว่า100คน 
จาก20ประเทศท่ัวโลกทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความสำาเร็จในฐานะของนักจัด 

ของไทยคือน้ำาใจและอุปนิสัยเป็นมิตรของคนไทย”

เจนิเฟอร์ลีในฐานะนักจัดงานท่ีผ่านอีเวนต์ระดับโลกมากมายได้รับ
มอบหมายให้ถ่ายทอดประสบการณ์ของเมืองพัทยากล่าวว่า“จุดแข็ง 
ของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยคือการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐท่ีต่อเน่ือง 
เช่นทีเส็บซ่ึงเป็นตัวกลางในการอำานวยความสะดวกในการดำาเนินงาน
รวมท้ังทัศนคติเชิงบวกของทีมงานในการตอบสนองความต้องการของ
นักลงทุนหรือนักจัดงานในทุกกรณี”

ในขณะท่ีบล็อกเกอร์ชาวเวียดนามเหงียนฮวงได้กล่าวในทำานองเดียวกัน 
ว่า“ไมซ์ซิต้ีของไทยน้ันมีความโดดเด่นในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส่ิงอำานวยความสะดวกรวมท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ินท่ีงดงามน่าสนใจโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นน้ันผมเช่ือว่าจะไม่
เพียงสามารถเป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ในภาคอีสานเท่าน้ันแต่ยังมี
ศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในแถบอินโดจีนและ
กลุ่มประเทศลุ่มน้ำาโขงด้วย”

ท้ังน้ีเม่ือจบภารกิจของท้ัง5ท่านแล้วทีเส็บคาดว่าจะมีผู้ติดตามบล็อกเกอร์ 
จำานวนมากซ่ึงจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและศักยภาพของไมซ์ซิต้ีใน 
ประเทศไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากย่ิงข้ึน 
โดยจะส่งผลดีต่อการตอกย้ำาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ
ศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก

 

วางแผนการประชุมหรือบล็อกเกอร์ท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจไมซ์ท่ีมีผู้ติดตาม
ในส่ือสังคมออนไลน์เป็นจำานวนมากจนกระท่ังมีผู้พร้อมด้วยคุณสมบัติ
ดังกล่าวผ่านการคัดเลือกเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเพียง5ท่านได้แก่ 
โรเบิร์ตชเรเดอร์บล็อกเกอร์ท่องเท่ียวช่ือดังจากสหรัฐอเมริกาวิกตอเรีย 
ฟิลพอตต์บล็อกเกอร์จากสหราชอาณาจักรสเตฟานนีซีเลสนิคบล็อกเกอร์ 
จากสหรัฐอเมริกาเจนิเฟอร์ลีนักจัดงานมืออาชีพจากบริษัทยูบีเอ็ม
เอเชียเทรดแฟร์ประเทศสิงคโปร์และเหงียนฮวงผู้อำานวยการHanoi 
ForeignAffairsServiceCenterจากประเทศเวียดนามโดยท้ัง5ท่าน 
ได้รับมอบหมายให้ไปเย่ียมชมเมืองไมซ์ซิต้ีแต่ละแห่งระหว่างวันท่ี 
19-25มกราคมเพ่ือนำาประสบการณ์ท่ีแสดงถึงศักยภาพของเมืองไมซ์
ซิต้ี ท้ังสาธารณูปโภคคมนาคมขนส่งโรงแรมศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้าและสถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญมาเขียนในบล็อกของตนเพ่ีอเผย
แพร่ข้อมูลท่ีมีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายใน
อุตสาหกรรมไมซ์ท่ัวโลกรางวัลชนะเลิศแบ่งออกเป็น2สาขาคือรางวัล
บล็อกท่ีมีผู้เข้าชมมากท่ีสุดได้รับรางวัลเงินสดและของรางวัลอ่ืนๆมูลค่า
5,000เหรียญสหรัฐและรางวัลบล็อกท่ีมีเน้ือหาดีท่ีสุดจะได้รับรางวัล
เงินสดและของรางวัลอ่ืนๆมูลค่า3,000เหรียญสหรัฐ

โรเบิร์ตชเรเดอร์บล็อกเกอร์ท่องเท่ียวชาวอเมริกันท่ีได้รับมอบหมาย
ในการถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวไมซ์ในกรุงเทพฯกล่าวว่า“นอกเหนือ
จากความพร้อมด้านสถานท่ีการจัดงานและส่ิงอำานวยความสะดวกท่ีดี
เย่ียมแล้วส่ิงท่ีผมประทับใจและเห็นว่าเป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรมไมซ์ 
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Online activities to promote Thailand’s 
MICE destinations

Realising the importance of social networking as an 
effective media channel in digital business nowadays, 

TCEB has initiated digital campaigns believed to be 
instrumental in proactive communication with target groups 
and promoting the capacity of Thailand’s MICE industry 
on the international scene, especially spreading  better 
understanding about Thailand’s MICE cities – Bangkok, 
Pattaya, Phuket, Chiang Mai, Khon Kaen –  as world-class 
MICE destinations. 

In 2013, TCEB launched two major online marketing 
campaigns. “Inspiring Thailand” was a photo contest to 
promote Thailand as a regional MICE hub that provides 
exceptional MICE experiences.  “MICE Destination Review 
Competition” is a continuous project throughout fiscal year 
2013-2014 in collaboration with Thai Airways International 
Public Company Limited and allied organisations in the 
MICE industry. The project invites bloggers and professional 
organisers to share their Thai MICE experiences with the 
world via social media. A total of 100 candidates from 20 
countries participated in the campaign. 

The qualified candidates must be online bloggers or 
professional organisers who have related knowledge 
and experiences about the MICE industry with success 

assigned to work on. 

Jennifer Lee, a professional organiser with extensive 
experience on a number of world-class events, said about 
Pattaya: “Thailand’s MICE is strong thanks to positive 
support from government agencies, especially the TCEB 
which facilitates all possibilities. The ‘can do’ attitude of 
Thai personnel helps meet all requirements of international 
investors and organisers.”

Meanwhile, Vietnamese blogger Nguyen Hoang said: 
“Thailand’s MICE cities are outstanding for their excellent 
infrastructure and facilities as well as the fascinating 
culture and local colour. This is especially true in Khon 
Kaen where I did my review. In my opinion, Khon Kaen is 
not only a MICE centre for Thailand’s northern region but 
is also a promising centre for the whole Greater Mekong 
Sub-region.”

With the finalists having completed their mission and their 
stories spreading through social media networks, TCEB 
believes that public participation will have a viral impact 
on the MICE market, thereby accentuating Thailand’s 
stature as an ideal MICE destination at both regional and 
international levels.

in a number of online followers or subscribers. After 
consideration, the Campaign Committee identified five 
qualified finalists from four countries for the final round:  
Mr Robert Schrader, a travel blogger from the US;  
Mrs Victoria Philpott, a travel blogger from the UK;  
Ms Stephanie Selesnick, an American blogger; Ms Jennifer 
Lee, a professional organiser from UBM Asia Trade Fairs 
Pte. Ltd., Singapore, and; Mr Nguyen Hoang, director of 
Hanoi Foreign Affairs Service Centre from Vietnam. 

Each blogger was assigned a mission to review one of 
Thailand’s five MICE cities (Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, 
Khon Kaen, Phuket). Conducted from 19-25 January, the 
reviews had to cover the cities’ MICE capacity in terms of 
infrastructure, transportation, accommodation, conference 
and exhibition centres as well as tourist attractions. First 
prize was divided into two categories: The Most Viewed 
Blog, offering cash and other prizes valued at US$5,000, 
and; The Most Knowledgeable Blog, with cash and other 
prizes valued at US$3,000.

“In addition to the high-standard of MICE venues and 
complete facilities, I think the strongest advantage 
of Thailand’s MICE industry is Thai hospitality,” said  
Mr Robert Schrader about Bangkok, the city he was 

กิจกรรม  P h o t o   C o n t e s t   I n s p i r i n g   T h a i l a n d   
“PhotoContestInspiringThailand”หรือการประกวดภาพถ่าย
ภายใต้หัวข้อ “InspiringThailand” เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมภายใต้
นโยบายหลักของทีเส็บในการเดินหน้าประชาสัมพันธ์ศักยภาพของ
ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานไมซ์โดยเน้นการชูจุดแข็ง
ด้านความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวและวัฒนธรรมซ่ึงจะเติมเต็ม 
ประสบการณ์และความประทับใจท่ีมากกว่าการจัดงานไมซ์ให้แก่ 
ผู้เข้าร่วมงาน

ท้ังน้ีทีเส็บได้เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปไม่จำากัดเพศการศึกษาและ
อายุร่วมส่งภาพถ่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/Business 
EventsThailand/app_477948252227620ซ่ึงต้องเป็นภาพถ่ายท่ี
สะท้อนความงดงามของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆโดยกำาหนดเป็น3
ประเภทได้แก่Attraction(สถานท่ีท่องเท่ียว)Culture(วัฒนธรรม)
และLifestyle(ผู้คนและวิถีชีวิต)ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทได้รับ
รางวัลเงินสดพร้อมบัตรกำานัลห้องพักมูลค่ารวม30,000บาท

คณะกรรมการจากทีเส็บได้ทำาการคัดเลือกภาพถ่ายท่ีส่งเข้ามา 
จำานวนมากโดยพิจารณาจากเทคนิคการถ่ายภาพการจัด 
องค์ประกอบของภาพแนวคิดและความหมายของภาพตลอดจน 
ความสวยงามของภาพโดยผู้ชนะท้ัง3ท่านได้แก่นายโกสินทร์ 
สุขุม(Attraction)นายศุภชัยปราชปิติ(Culture)และนายกรพจน์ 
สุวรรณประเสริฐ(Lifestyle)โดยภาพถ่ายท่ีได้รับรางวัลจะถูกนำา 
ไปใช้ในเอกสารประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยผ่านช่องทาง 
การส่ือสารต่างๆเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจแก่กลุ่มนักจัดงานท่ัวโลกให้
เลือกจัดงานประชุมและอีเวนต์ต่างๆในประเทศไทย 

Inspiring Thailand Photo Contest
“Photo Contest Inspiring Thailand” was initiated under 
the concept “Inspiring Thailand” as part of TCEB’s 
marketing strategy to promote Thailand as a regional MICE 
centre with high capacity complemented by diversity of 
culture and tourist destinations that offer different MICE 
experiences to business travellers.

The contest was opened to the general public regardless 
of gender, age or educational level, to submit photos that 
portray the beauty and impression of Thailand in three 

categories: Attractions, Culture, and Lifestyle. The winner in 
each category received cash and accommodation voucher 
valued at 30,000 baht. 

Considerations covered photographic techniques, composition, 
concept & meaning, and aesthetics. The winners were  
Mr Kosin Sukum (Attraction), Mr Supachai Pradpiti (Culture), 
and Mr Kornpoj Suwanpraser (Lifestyle). Their photos will 
be publicised through TCEB public relations materials via 
different media to inspire MICE organisers all over the 
world. 
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NEWS IN BRIEF

ประสานความร่วมมือภาครัฐ
ขับเคล่ือนไมซ์ไทย 

MICE 101 สู่อาชีวศึกษา MICE 101 to Vocational Levelทีเส็บสนับสนุนจัดการแข่งขันนักกอล์ฟสตรี
ระดับโลก

ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการผนึกความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคีท่ีร่วมขับเคล่ือนธุรกิจไมซ์ทีเส็บจึง
ได้จัด“กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรและ 
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ภายใน
ประเทศ(FamiliarisationTrip2014)”โดยฝ่ายบริหารรัฐกิจ
วิสาหกิจเม่ือวันท่ี8–10มกราคม2557ณเขาใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบพันธกิจของ
ทีเส็บและความสำาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์มากย่ิงข้ึนรวมถึง
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีเส็บและทุกหน่วยงานผ่าน
กิจกรรมสันทนาการสร้างการทำางานร่วมกันเป็นทีมโดยเชิญ 
ผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม
จำานวน16หน่วยงานรวมท้ังส้ิน54คนอาทิกรมการกงสุล
กรมศุลกากรสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองบริษัทการท่า
อากาศยานไทยจำากัด(มหาชน)เป็นต้น

กิจกรรม “Domestic Familiarisation 
Trip 2014” ชูขอนแก่นเมืองไมซ์แห่งใหม่
 

Cooperating with government sector to 
move forward Thailand’s MICE industry

‘Domestic Familiarisation Trip 2014’ 
proclaiming Khon Kaen the new city 
of MICE

TCEB supports ‘Honda LPGA Thailand 
2014’

The Department of Domestic MICE under supervision 
of TCEB, in collaboration with Thailand Incentive and 
Convention Association (TICA), organised “Domestic 
Familiarisation Trip 2014” in Khon Kaen province 
during 28-30 January 2014. 

The purpose of the activity was to introduce the 
role of the TCEB and show the readiness of the 
province by providing information about meetings 
accommodation, including venues, residential areas 
and tourist attractions. TCEB also held recreational 
activities aimed at team building and Corporate 
Social Responsibility activities. 

Thirty government agencies participated in the 
activity, including visiting new venues to be used 
to host MICE meetings. They included new hotels 
in Khon Kaen such as The Terminal Hotel and The 
Charm Boutique Resort Thailand. Representatives 
also had a chance to visit Singha Golf Course and 
Khon Kaen Brewery where the wastewater treatment 
system initiated by His Majesty the King at Laem Pak 
Bia is rigorously applied. 

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศทีเส็บ ร่วมกับสมาคม 

ส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)จัดกิจกรรมDomestic

FamiliarisationTrip2014ระหว่างวันท่ี28-30มกราคม

2557ณจังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนำา

บทบาทหน้าท่ีของทีเส็บและนำาเสนอข้อมูลความพร้อมของ 

จังหวัดขอนแก่นในการรองรับการจัดประชุมสัมมนาเช่นสถานท่ี 

จัดประชุมท่ีพักสถานท่ีท่องเท่ียวกิจกรรมสันทนาการTeam

Buildingและกิจกรรมจิตอาสาโดยนำาผู้แทนจากหน่วยงาน

ภาครัฐจำานวน30หน่วยงานเข้าชมส่ิงอำานวยความสะดวก 

เชิงไมซ์ของจังหวัดอาทิการเย่ียมชมโรงแรมท่ีเปิดตัวใหม่ใน 

จังหวัดขอนแก่นอย่างโรงแรมเทอมินัลและโรงแรมเดอะฌาร์ม 

นอกจากน้ียังได้เข้าเย่ียมสนามกอล์ฟสิงห์และโรงผลิตเบียร์สิงห์

ท่ีใช้ระบบบำาบัดน้ำาเสียตามแนวคิดในโครงการพระราชดำาริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของโครงการแหลมผักเบ้ีย

Recognising the importance of authentic collaboration 
with government agencies and partners in helping 
accelerate the MICE business, TCEB organised the 
Familiarisation Trip 2014 with an aim to expand 
collaborative network with partners and government 
agencies to support Thailand’s MICE industry. The 
activity was staged by Government and Corporate 
Affairs Department at Khao Yai, Nakhon Ratchasima 
during 8-10 January 2014. 

The purpose of the activity is to make government 
affiliates more familiar with the mission of TCEB and 
the importance of the MICE industry. The activity 
also aims to strengthen relations between TCEB and 
government partners through recreational activities 
for creating team building.

Fifty-four representatives of 16 partner agencies 
among public and private sector members of 
the TCEB joined the project. Concerned agencies 
include the Department of Consular Affairs, Customs 
Department, Immigration Bureau, Airports Authority 
of Thailand and many more.

นายนพรัตน์เมธาวีกุลชัย ผู้อำานวยการทีเส็บ(ซ้าย)แถลงข่าว 

ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก 

ฮอนด้าแอลพีจีเอไทยแลนด์2014เป็นการแข่งขันของ 

นักกอล์ฟสตรี60คนจากการจัดอันดับของแอลพีจีเอประจำา

ปี2557และนักกอล์ฟรับเชิญอีก10คนรวม70คนร่วม

แข่งขันชิงเงินรางวัล1.5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ

ประมาณ46ล้านบาทพร้อมรางวัลพิเศษณโรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวการสนับสนุนการจัดงาน 

คร้ังน้ีจะเป็นการตอกย้ำาถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ

จุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติโดย

เฉพาะเป็นสถานท่ีของการจัดกิจกรรมกอลฟ์อันเป็นท่ีนิยมของ

ลูกค้ากลุ่มการประชุมและการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล

Mr Nopparat Maythaveekulchai, President of the 
Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), 
(left), led a press conference to launch “Honda LPGA 
Thailand 2014”, the premier ladies’ golf tournament. 
Seventy lady golfers will enter the competition, 60 
of which are LPGA 2014 ranking with the other 10 
entrants specially invited to participate. Total prize 
money of US$1.5 million (approximately THB 46 
million) will be presented to the winners. The press 
conference was held at Centara Grand at Central 
Plaza Ladprao. The support will also help further 
Thailand’s reputation in the international arena as 
a preferred destination for MICE activities in the 
region. Moreover, this will help promote the golf 
industry among corporate and incentive travels 
groups while injecting more golf-associated revenue 
into our economy. 

ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ทีเส็บรุกขยายฐานสู่อาชีวศึกษา

ผลักดันหลักสูตรMICE101ร่วมบรรยายในหัวข้อ“MICE:

ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับ”ในการประชุมผู้บริหาร

คณาจารย์และนักเรียนท่ีกำาลังจะสำาเร็จการศึกษาระดับปวช.ณ 

หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

เม่ือวันอังคารท่ี4กุมภาพันธ์2557และทางวิทยาลัยพร้อมจะ

เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)สาขา

การจัดประชุมและนิทรรศการในปีการศึกษาน้ีเช่นกันในเดือน

พฤษภาคม2557 ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการก้าวสู่ 

เป้าหมายหลักศูนย์กลางการศึกษาด้านไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน

TCEB - MICE Capabilities Department is expanding 
the knowledge & skills required for MICE industry 
to vocational level which could be adopted from 
MICE 101 curriculum. The seminar on “MICE: the 
benefit for Thailand” has been conducted at Bangna 
Commercial College on 4th February 2014. The 
college is ready to implement MICE 101 curriculum 
in this coming May 2014. This activity is part of 
the partnership between TCEB & education sectors 
to achieve the goal for Thailand as ASEAN MICE 
Education Hub.



 

The primary mission of TCEB is to push forward the 
development of the MICE industry with the aim of 

creating continuity and sustainability. As the MICE industry 
is growing rapidly, it is becoming increasingly focused on 
by business sectors at both domestic and regional levels. 
As such, TCEB recognises that there should be a standard 
tool to systematically measure the quality of venues for 
hosting MICE events in Thailand in order to raise standards 
and provide opportunities for entrepreneurs to develop 
their potential in terms of systematic thinking in business, 
management and investment, so as to ensure that operators 
can run MICE businesses in accordance with international 
standards. To this end, TCEB has developed a Thailand 
MICE Venue Standard (TMVS) for the first time in Thailand 
and the ASEAN region.

There are many advantages to the adoption of TMVS. 
TMVS can inspire and motivate entrepreneurs and small 
businesses across the country and give them opportunities 
to develop and enhance the quality of services and venues. 
Such tools can also expand high standard MICE events to 
different regions. This, in turn, can expand MICE customers 
into different provinces and create income distribution 
channels among locals. 

Entrepreneurs certified by TMVS will appear on the 
‘Approved List’ and will be publicised worldwide as 
good venues that meet international standards. TCEB will 
arrange seminars explaining TMVS and demonstrating 
its benefits. After direct discussions with operators, the 
majority responded that the tool is very effective. They 
said that they now understand that TMVS is a tool which 
guarantees that Thailand’s MICE venues have real potential 
and are on par with international standards. 

management & administration of sustainable events, and 
energy management standards, as well as construction and 
environment laws in Thailand. As such, TMVS is considered 
a tool to assess quality standards that have clear indicators 
and methods in accordance with principles and standards 
that are accepted worldwide.

MICE venues are divided into three categories: 1. 
Convention centres; 2. Meeting rooms in hotels or resorts; 
3. General meeting rooms of government and private 
organisations. 

Entrepreneurs who wish to participate in the project 
must be assessed against standard gauges in three 
areas. 1. Physical: Conference facilities and surrounding 
landscape must be attractive and orderly. 2. Technology: 
Adequate water systems, lighting in conference rooms, 
Internet-WiFi, audio-visual systems and built-in interpreter 
facilities.   3. Services: quality and personality of staff 
and foods and beverage services. Business operators can 
request guidelines and a manual on how to conduct 
a self-assessment and report its findings to TCEB for 
consideration. Operators who meet the requirements will 
be allowed to show a symbol that confirms to the world 
that they have the quality to organise events. 

At a meeting of senior ASEAN tourism figures, the TMVS 
rules and contents were approved for further development 
into an ASEAN MICE Venue Standard (AMVS). The 
AMVS can activate more target groups and increase the 
international competitiveness of the ASEAN MICE industry. 
Thai operators who received TMVS will also automatically 
get AMVS. The meeting is expected to declare AMVS for 
official use in 2015. 

Thailand leads ASEAN MICE Venue Stand
It was also considered a great opportunity for TCEB to 
present the concept of TMVS to the ASEAN National 
Tourism Organizations (NTOs) at its meeting held as 
part of the ASEAN Tourism Forum 2014 (ATF 2014), in 
Kuching, Sarawak, Malaysia, during 15-18 January 2014. 
At the meeting, TCEB proposed integrating the MICE 
business development plan and the ASEAN Tourism 
Industrial cooperative framework. TCEB’s proposal 
suggested that TMVS should be further developed to 
becomethe ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) in a bid 
to raise standards and empower ASEAN’s MICE industry 
in the global market. The proposal was approved by the 
member countries with a consensus that MICE is now 
an industry with high potential for new business and 
which can enhance the profits of the tourism industry. 

From Thailand MICE Venue Standard 
to ASEAN MICE Venue Standard 
The Thailand MICE Venue Standard (TMVS) has been 
developed with emphasis on the participation of all 
parties involved, ranging industry experts, academics, 
representatives of related associations and customers. 
TCEB has studied the principles and guidelines of 
credible institutions in the MICE industry around the 
world, including International Association of Convention 
Center (IACC), Convention Industry Council (CIC), The 
International Association Professional Congress Organisers 
(IAPCO) among others.

Furthermore, TMVS applies ISO quality standards of 
quality assessment in four main areas, including food 
safety standards, security system standards, business 
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พันธกิจหลักของทีเส็บคือการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ 
ต้ังแต่ระดับรากฐานโดยมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาต่อเน่ืองอย่างย่ังยืนใน

ขณะท่ีอุตสาหกรรมไมซ์กำาลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นพ้ืนที่ทางธุรกิจใหม่ 
ที่กำาลังได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจในระดับประเทศและภูมิภาคนั้นทีเส็บ 
เห็นว่าควรจะต้องมีเครื่องมือวัดมาตรฐานคุณภาพอย่างเป็นระบบใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถานที่สำาหรับการจัดงานไมซ์
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและเอ้ือให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้ง่ายขึ้นทั้งเรื่องระบบความคิดในการดำาเนินธุรกิจ
การบริหารจัดการ และการลงทุน เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจไมซ์เป็นไปตาม 
มาตรฐานสากลจึงเป็นท่ีมาของการจัดทำามาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย 
หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) โดยมีทีเส็บเป็นผู้ริเริ่ม
ความคิดและพัฒนาแผนการดำาเนินงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็น
ประเทศแรกในอาเซียน

ข้อดีที่จะได้รับจากการใช้มาตรฐานการจัดงานประเทศไทยนั้นมีหลาย
ประการ สิ่งแรกคือเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให ้
บริการและสถานท่ีจัดงานในขณะเดียวกันก็เป็นการขยายพ้ืนท่ีการจัดงานไมซ์ 
ที่ได้มาตรฐานออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการกระจายลูกค้าใน 
ธุรกิจไมซ์ออกสู่พื้นท่ีต่างจังหวัดและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานTMVS จะปรากฏช่ืออยู่ใน 
‘Approved List’ ซ่ึงจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกในฐานะสถานที่ 
จัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐานสากล โดยทีเส็บจะทำาหน้าท่ีจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการขอรับมาตรฐานและแสดงให้เห็นถึงผลดีของการได้รับ
การรับรองมาตรฐานการจัดงานไมซ์ และจากการที่ได้ร่วมพูดคุยโดยตรง
กับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเล็งเห็นว่า
มาตรฐานTMVSจะเป็นเครื่องมือที่การรันตีศักยภาพของสถานที่จัดงานไมซ์
ของไทยที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ทีเส็บถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่มีโอกาสได้นำาแนวความคิดของ
มาตรฐานTMVS ไปเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยว 
แห่งอาเซียนASEANNationalTourismOrganizations’Meeting(NTOs) 
ในการประชุม ASEAN TourismForum2014 (ATF 2014) ณเมืองคูซิง 
รัฐซาราวักประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่15-18มกราคม2557ที่ผ่านมา 
โดยนำาเสนอให้ผนวกแผนพัฒนาธุรกิจไมซ์เข้ากับกรอบความร่วมมือใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับอาเซียน และนำามาตรฐาน TMVS ไปพัฒนา 
ต่อยอดเป็น ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) เพื่อยกระดับ 
มาตรฐานและเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียนในตลาดโลก 
ซึ่งได้รับการตอบรับและความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี โดยมี 

ความเห็นตรงกันว่าอุตสาหกรรมไมซ์จะเป็นพ้ืนท่ีทางธุรกิจใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง 
และสามารถขยายผลกำาไรจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อีกมาก

 จาก  T h a i l a n d   M I C E   V e n u e   S t a n d a r d   
สู่  A S E A N   M I C E   V e n u e   S t a n d a r d 
มาตรฐานสถานท่ีการจัดงานไมซ์ประเทศไทย(TMVS) ได้รับการพัฒนาขึ้น 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้เช่ียวชาญใน
อุตสาหกรรมนักวิชาการ ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลูกค้า และ
ได้ทำาการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ หลักการและแนวทางของมาตรฐานสากล
จากสถาบันที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับโลก เช่น International 
Association of Convention Center (IACC), Convention Industry 
Council(CIC),TheInternationalAssociationProfessionalCongress 
Organisers(IAPCO)เป็นต้น

นอกจากนี้ มาตรฐานTMVS ยังนำามาตรฐานคุณภาพISO มาประยุกต์ใช้ 
ในการประเมินคุณภาพใน4 ด้านหลักด้วยกัน ได้แก่ มาตรฐานอาหาร

ภาษาฯลฯและ3.ด้านบริการเช่น คุณภาพการให้บริการของพนักงาน 
บุคลิกภาพพนกังานบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมฯลฯโดยผู้ประกอบการทัว่ไป 
สามารถยื่นแสดงความจำานงเพื่อรับคู่มือและดำาเนินการทำารายงานการ
ประเมินตนเองและส่งให้ทีเส็บพิจารณาผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด
จะได้รับตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองว่ามีศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพในการ
จัดงานและจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก

ทั้งนี้เนื้อหาและกฎเกณฑ์ต่างๆของมาตรฐานTMVSได้รับมติเห็นชอบจาก
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ให้พัฒนาต่อยอด
เป็นมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียนASEANMICEVenueStandard 
(AMVS)เพื่อเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับอาเซียนซึ่งจะส่งผลให้
สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มีจำานวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์อาเซียนในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานTMVS แล้วก็จะได้ 
ชื่อว่าได้รับการรับรองมาตรฐาน AMVS โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมคาดว่า
น่าจะสามารถประกาศใช้มาตรฐานAMVSได้ในปีพ.ศ.2558

ทีเส็บ เปิดมาตรฐานสถานท่ีจัดงานคร้ังแรกในอาเซียน
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ปลอดภัยมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัย 
มาตรฐานการจัดการและบริหารงานธุรกิจ 
การจัดงานอีเวนต์อย่างย่ังยืนและมาตรฐาน 
การจัดการพลังงานตลอดจนมีพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมของไทย 
มาใช้ร่วมด้วย มาตรฐานTMVS จึงถือเป็น
เครื่องมือประเมินคุณภาพมาตรฐานที่มีข้อบ่งชี้
และวิธีการชัดเจนตามหลักการและมาตรฐาน
สากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

สำาหรับสถานที่จัดงานไมซ์แบ่งเป็น3ประเภท 
ได้แก่1.ศูนย์ประชุม2.ห้องประชุมในโรงแรม 
หรือรีสอร์ต และ3.ห้องประชุมทั่วไปใน 
องค์กรของภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการ 
ที่มีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมโครงการจะต้อง 
ได้รับการประเมินมาตรฐานตามมาตรวัดที ่
กำาหนดใน 3 ด้านคือ 1.ด้านกายภาพเช่น 
ความสวยงามและความพร้อมของห้องประชุม 
และสถานที่โดยรอบพื้นที่การจัดนิทรรศการ
ฯลฯ2.ด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบน้ำา ระบบ
ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ ล่ามแปล
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Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
Siam Tower, 12B and 26 Floor, 989 Rama 1 Road, 

Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel: +66 (0) 2694 6000 Fax: +66 (0) 2658 1411

TCEB Call Center 1105 
www.tceb.or.th

www.facebook.com/tceb.or.th


