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Message froM the president

Dear Readers,

I
n this issue, we are proud to highlight a landmark step 
forward in reinforcing our campaign “Thailand…Destination 
of Choices”. The International Convention and Exhibition 
Center in Celebration of His Majesty the King’s 7th Cycle 
Birthday Anniversary in Chiang Mai, which is under the 
supervision of the Ministry of Tourism and Sports, is 

expected to service MICE events in December this year. This means 
our MICE City can now be pushed forward on a solid foundation. 
With our support under MICE City program, the northern capital 
will play a larger part in expanding the Thai MICE industry.

On the international scene, Deputy Prime Minister Chumpol 
Silapa-archa, who is in charge of supervising the TCEB, attended the 
151th General Assembly of the Bureau of International Expositions 
(BIE) in June and assured the delegates of 158 countries of the 
Thai government’s commitment to the bid for hosting the World 
Expo 2020 Ayutthaya. As a high-ranking government official, his 
presence at the assembly helped raised the confidence of the BIE 
in Thailand’s readiness.

At the regional scale, we raised the profile of Thailand as a 
major MICE destination in Asia, when the Exhibitions Department 
hosted for the very first “Thailand MICE International Forum 2012 
(TMIF 2012)” in Bangkok. We were able to secure the participation 
of around 300 MICE industry players from across Asia, who 
discussed the trends and developments in the MICE industry in 
Asia and the ASEAN Economic Community (AEC) and explored 
MICE business deals with Thai MICE operators. AEC always 
weighs in on our agenda. After focusing on making the Thai 
MICE industry prepared for the competition arising from the AEC, 
MICE Capabilities Department moved the level of its operations 
up another notch by holding a seminar “AEC 2015: The Cutting 
Edge Strategies for MICE Industry” to highlight and broaden the 
possibilities for Thai MICE players to tap into MICE market in the 
AEC. 

Amid the new macro-economic landscape, you will see in this 
issue that the bureau is constantly launching initiatives to energize 
the industry at the sectoral level too. The Meetings and Incentives 
team has now promoted Samui island among overseas MICE 
operators as a luxury destination with plenty of CSR opportunities 
under the innovative MICE3D marketing strategy. The Convention 
team, meanwhile, is set to make inroads into the medical convention 
market, which is a high-spending MICE sector. The aim is to bring 
in more international medical conventions to Thailand. 

Another landmark step for the bureau, which should be 
encouraging for the Thai MICE industry, is that the Asia’s first MICE 
Curriculum is now complete. Under the responsibility of MICE 
Capabilities Department, the curriculum should be a testament 
to Thailand’s leadership in MICE education in Asia. Equally 
encouraging is that we have been able to extend the number of 
tertiary educational institutes that will adopt this curriculum from 
4 institutes earlier this year to 28 across Thailand. What’s more, we 
have signed a cooperation pact for an academic exchange program 
with two Korean universities to develop young MICE professionals 
in Asia. 

You can rest assured that the TCEB will always look ahead to 
enrich the opportunities for the Thai MICE industry so it continues 
to thrive and we can WIN more events, PROMOTE Thailand as 
a preferred MICE destination in Asia and DEVELOP to achieve 
international standards.

Mr. Thongchai Sridama
Board of Director 

and Acting President 
Thailand Convention and Exhibition Bureau

สารจากผู้อ�านวยการ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสาร สสปน. ทุกท่าน

ในวารสารฉบันนี้ สสปน. มีความภูมิใจที่จะน�าเสนอให้ทุกท่านได้เห็นความก้าวหน้าครั้งส�าคัญที่จะ
ช่วยตอกย�้าน�้าหนักให้กับแคมเปญ “ประเทศไทย จุดหมายที่เลือกได้ไม่รู้จบ” ของ สสปน. นั่นคือ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะเปิดให้บริการรองรับงานไมซ์ 

ได้ในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะท�าให้โครงการส่งเสริมเมืองไมซ์ของ สสปน. ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างหนักแน่น
มากขึ้น และการสนับสนุนของ สสปน. ภายใต้โครงการเมืองไมซ์นี้ จะท�าให้จังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทมากขึ้น
ในการเสริมสร้างความเติบโตให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 

ส�าหรับการด�าเนินงานในระดับสากลของ สสปน. น้ัน เม่ือเดือนมิถุนายน ฯพณฯ ชุมพล ศิลปอาชา 
รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ก�ากับดูแล สสปน. ได้เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 151 ของส�านักงาน
มหกรรมโลก ณ กรุงปารีส และท่านได้ให้ความมั่นใจแก่ผู้แทนประเทศสมาชิก 158 ประเทศถึงพันธสัญญาของ
ประเทศไทยในการประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา ในฐานะผู้แทน
ระดับสูงของรัฐบาลไทย การเข้าร่วมประชุมของท่านท�าให้ส�านักงานมหกรรมโลกมีความมั่นใจในการเตรียม
พร้อมของประเทศไทยมากขึ้น 

ในระดับภูมิภาค สสปน. ได้แสดงบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศเป้าหมายหลักของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชีย โดยฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ได้จัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ
เป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่องาน Thailand MICE International Forum 2012 (TMIF 2012) ในกรุงเทพฯ มี
ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับวงการไมซ์ในเอเชียมาร่วมงานประมาณ 300 คน ในงานนี้ มีการหารือเรื่อง
แนวโน้มและพัฒนาการต่างๆ ของอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งมีการ
เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไมซ์ไทย ทั้งนี้ เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นวาระส�าคัญของ สสปน.  
มาโดยตลอด เพราะนอกจากงาน TMIF 2012 แล้ว ทาง สสปน. โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ยังได้
จัดงานสัมมนา “AEC 2015: The Cutting Edge Strategies for MICE Industry” เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมองเห็น 
ช่องทางบุกเบิกขยายตลาดไมซ์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กว้างไกลขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับการ
ด�าเนินงานของ สสปน. หลังจากที่ได้ด�าเนินการในส่วนของการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทย 
รับมือกับการแข่งขันจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนมาโดยตลอด 

ในสภาวะที่เศรษฐกิจเชิงมหภาคก�าลังปรับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ แต่ สสปน. ยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ในระดับภาคส่วนย่อยอย่างสม�่าเสมอ ในส่วนของอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ได้
เดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการไมซ์ต่างประเทศรู้จักเกาะสมุยในฐานะเป้าหมายการเดินทางของกลุ่ม
ไมซ์ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายระดับหรูหรา แต่ก็มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรรองรับอย่างหลากหลาย โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ภายใต้กลยุทธ์การตลาด “ไมซ์ สามมิติ” ส�าหรับ
ในส่วนของฝ่ายการประชุมนานาชาติ ได้เตรียมการเจาะตลาดการประชุมนานาชาติด้านการแพทย์ ซึ่งเป็น 
กลุ่มที่มีการใช้จ่ายในระดับสูง โดยตั้งเป้าหมายที่จะดึงงานการประชุมนานาชาติด้านการแพทย์ให้เข้ามาจัดใน
ประเทศไทยมากขึ้น 

ความก้าวหน้าคร้ังส�าคัญอีกประการของ สสปน. ที่น่าจะเป็นข่าวดีส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย คือ ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์และพันธมิตรได้จัดท�าหลักสูตรไมซ์ส�าเร็จเป็นหลักสูตรแรกของเอเชีย ตอกย�้า
การเป็นผู้น�าวงการศึกษาไมซ์ในเอเชียของ สสปน. และที่เป็นข่าวดีเช่นกันคือ สถาบันอุดมศึกษาที่ตกลงจะน�า
หลักสูตรนี้ไปเปิดสอนได้เพิ่มจ�านวนจาก 4 สถาบันเมื่อต้นปีเป็น 28 สถาบันทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ สสปน. 
ยังได้ลงนามร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ 2 แห่งเพื่อร่วมกันพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้
ก้าวขึ้นเป็นมืออาชีพไมซ์แห่งเอเชีย 

สสปน. ให้ความม่ันใจได้ว่า จะก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ เพื่อขยายโอกาสให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเติบโตได้
อย่างมั่นคง และให้วงการไมซ์ไทยสามารถชนะการประมูลสิทธิ์ได้มากขึ้น สามารถประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ให้เป็นเป้าหมายยอดนิยมของการเดินทางในกลุ่มไมซ์แห่งเอเชีย และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่
มาตรฐานระดับสากลยิ่งๆ ขึ้นไป 

ขอขอบคุณครับ

นายธงชัย ศรีดามา
กรรมการ รักษาการผู้อ�านวยการ

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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เรื่องจากปก

นายธงชยั ศรดีามา กรรมการ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูอ้�านวยการ ส�านกังาน
ส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื สสปน. 
เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เร่งผลักดัน
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัด
เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ท�าให้การก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วเกือบ

ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปลายเดือนตุลาคมปีหน้า
ตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมาทุก 2 เดือน รวมทั้งใน

ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีนี้ นายชุมพล  
ศลิปอาชา รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมนายบรรหาร ศิลปอาชา 
ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา ได้เดินทางมายัง
เชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
ศูนย์ประชุมฯ รวมทั้งการรับทราบและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนอกจากการขยายถนนเข้าสู ่
ศูนย์ประชุมฯ การติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาและระบบ
โทรคมนาคมสื่อสารที่ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการแล้ว 
ภายในปีงบประมาณ 2556 ยังจะมีการก่อสร้างส่วนอื่นๆ 
เช่น อาคารทีป่ระทบั งานระบบรกัษาความปลอดภยั งานก่อสร้างอาคารทีพ่กัพนกังาน 
งานก�าจัดขยะ เป็นต้น เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปีงบประมาณ 2556

ศนูย์ประชมุฯ ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่335 ไร่ ณ ต�าบลช้างเผอืก อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึง่กระทรวงการท่องเทีย่ว
และกีฬาได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก�ากับดูแล และจัดหา
บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารศูนย์ดังกล่าว

ศนูย์ประชุมและแสดงสนิค้านานาชาต ิจงัหวดัเชยีงใหม่ ขณะนีไ้ด้รบัพระราชทานชือ่
ว่า “ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา” 
จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เชียงใหม่ให้เติบโตมากย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะงานระดับนานาชาติ เพราะมีห้องประชุมที่รองรับได้กว่า 3,000 คน และสิ่ง
อ�านวยความสะดวกทันสมัย ซึ่งศูนย์ประชุมฯ จะกลายเป็นหนึ่งในจุดขายส�าคัญที่จะ

ส่งเสริมยุทธ์ศาสตร์การเป็นเมืองไมซ์ของเชียงใหม่ นายธงชัย” กล่าว
ทั้งนี้ สสปน. จะร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism 

Council of Thailand) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศให้ปี 2556 เป็น
ปีแห่งไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรก่อนหน้าน้ี ซึ่ง สสปน. 
เชื่อมั่นว่า เป็นวาระที่จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์มีบทบาทชัดเจนในการช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง 

ในขณะเดียวกัน สสปน. ได้บูรณาการการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับทุกภาค
ส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งไมซ์ที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ 
โดย สสปน. ได้จดักจิกรรม สสปน. สญัจร เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคมทีผ่่านมา และได้เชญิ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการ มาร่วมกันระดมสมองและ
แลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมข้อคิดเห็นที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นเมืองไมซ์ 

การระดมสมองครั้งนี้เป็นการต่อยอดแผนแม่บทพัฒนาการท่องเท่ียวไมซ์ของ
เชยีงใหม่ ซึง่เป็นผลงานความร่วมมอืระหว่าง สสปน. และเมอืงเชยีงใหม่ทีม่มีาก่อนหน้า
นี ้โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุจ�านวนกว่า 120 ราย และหวัข้อการหารอืประกอบด้วย การท�า 
branding ของเมืองเชียงใหม่ และการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายการประชุม
ระดับภูมิภาค (Regional) และระดับนานาชาติ (International) รวมถึงการพิจารณา
ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ของเชยีงใหม่ เพือ่ร่วมกนัผลกัดนัและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ทั้งนี้ สสปน. มีแผนที่จะน�าผลที่ได้จากการระดมสมองคร้ังน้ีไปวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อสรุปออกมาเป็นข้อมูลเชิงบูรณาการ ส�าหรับน�าไปใช้เป็นโจทย์ส�าหรับ
ต่อยอดในการประชุมระดมสมองครั้งต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดท�าแผนที่น�าทาง

หรอืโรดแมปอตุสาหกรรมไมซ์เชยีงใหม่ฉบบัแรกร่วมกบัผู้
มีส่วนได้เสียต่างๆ และมีแผนที่จะน�าแผนที่น�าทางฉบับนี้
น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและสนับสนุนผลัก
ดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองไมซ์ระดับสากลต่อไป 

เชียงใหม่มีโรงแรมท่ีพักท้ังระดับหรูหรา 5 ดาว บูติค
รีสอร์ท โรงแรมขนาดเล็กและโฮมสเตย์ มากกว่า 33,000 
ห้อง ทั้งที่อยู่ในเมืองและภายในชุมชนของชาวเขาเผ่า
ต่างๆรบักระแสการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ซึง่ก�าลงัเป็นทีน่ยิม
มากในหมู่นักท่องเที่ยว มีสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ซึ่ง
สามารถรองรับเท่ียวบินได้ถึง 24 เท่ียวบินต่อชั่วโมง ให้
บริการผู้โดยสารท่ีเดินทางเข้ามาปีละกว่า 3.2 ล้านคน 

จัดเป็นสนามบินขนาดใหญ่อยู่ในล�าดับที่ 3 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิและภูเก็ต และก�าลังจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการบินของ
ภูมิภาค พร้อมกับแผนพัฒนาเมืองให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมทางศิลปวัฒนธรรมแห่ง
ภูมิภาคอินโดจีน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมขนส่งจากเชียงใหม่เชื่อมโยงฝั่ง
ตะวันออกและตะวันตก (the East-West Corridor Transportation Network) ภายใต้
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (the Greater Mekong 
Subregion - GMS)

นายธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ 
ที่ สสปน. ได้ประกาศให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ แล้ว ยังมีอีกหลายเมืองที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นเมืองแห่งไมซ์ เช่น กระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น เชียงราย นครราชสีมา 
และพิษณุโลก

สสปน .  เตรียม จัดปร ะ ชุมบอร ์ดสัญจร ณ 

ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้านานาชาต ิจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่

คาดว่าจะแล้วเสรจ็สมบรูณ์ในปลายเดอืนตลุาคมปีหน้า  

เร่งเตรยีมความพร้อมแผนด�าเนินการ ‘ปีแห่งไมซ์’ ของ

จังหวัดเชียงใหม่ในปีหน้า และบูรณาการทุกภาคส่วน

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์เชงิรกุให้เชยีงใหม่ก้าวสูก่ารเป็น

เมืองไมซ์อย่างสมบูรณ์แบบ
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Mr. Thongchai Sridama, Board of Director and 
Acting President of the Thailand Convention and 
Exhibition Bureau (TCEB) said that since the 
Ministry of Tourism & Sports accelerated work on 
the Chiang Mai Convention and Exhibition Center 
project, significant progress has been made and 
construction is now almost 100 per cent with 
completion scheduled for late October next year.

Mr. Chumpol Silapa-archa, Deputy Prime 
Minister and Tourism & Sports Minister, together 

with Mr. Banharn Silapa-archa, Chart Thai Pattana Party’s chief advisor, have visited 
the project site every two months, including in the middle of July and August, to 
inspect construction progress and to offer solutions for any relevant problems.

In addition to enlarging road access to the center and work on electrical, 
water supply and telecommunication systems, all of which are ongoing, the center 
also requires a royal room, a security system, accomodation for staff and a waste 
disposal system. This will accelerate the full completion of the construction within the 
fiscal year 2013.

The center is located on 335-rai of land in Tambon Chang Phuak, Muang 
District and has a total investment budget of more than Bt3 billion. The Ministry of 
Tourism & Sports assigned the Tourism Authority of Thailand to oversee the project 
and seek a private firm to manage the center.

“The Chiang Mai International Convention and Exhibition Center, which is now 

royally bestowed with the name “International Convention and Exhibition Center in 
Celebration of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary” will play a vital 
role in driving the growth of Chiang Mai’s MICE industry, especially international 
events. The center will provide meeting rooms with modern facilities to accommodate 
more than 3,000 people. The center will become one of selling points to promote the 
MICE City of Chiang Mai,” the President said.

The TCEB will join with the Tourism Council of Thailand and the Tourism 
Authority of Thailand to officially announce 2013 as the “Year of MICE” of Chiang 
Mai following the decision made at an earlier mobile Cabinet meeting in Chiang Mai. 
The bureau is confident that the Year of MICE will boost the MICE industry’s role in 
contributing to the country’s strong and sustainable economy.

Meanwhile, the TCEB is collaborating with all concerned parties in preparing 
Chiang Mai as a unique and attractive MICE City. The bureau organized a seminar 
on July 17, 2012, inviting stakeholders from both the public and private sectors to 
mobilize efforts and exchange ideas and opinions for the promotion of Chiang Mai 
MICE City.

The seminar also covered the Chiang Mai MICE Travel Master Plan, developed 
by the TCEB in cooperation with the city. More than 120 participants discussed a 
variety of topics including Chiang Mai brand building, strategies to drive Chiang 
Mai as a preferred destination for the MICE industry at the regional and international 
levels, as well as problems and obstacles faced in developing a MICE City.

The TCEB will analyze the results of the discussions and integrate the 
information as the subject of the next seminar. The event will bring the stakeholders 
together to jointly draft the first Chiang Mai MICE industry Development Roadmap. 
The TCEB will then submit the roadmap to the Cabinet to further support Chiang Mai 
as a world-class MICE City.

Chiang Mai is very well equipped with 5-star accommodation, boutique resorts, 
small-sized hotels and home-stay lodgings totaling more than 33,000 rooms, situated 
both in the city center and around tribal communities that are now a globally popular 
eco-travel destination. 

The international airport of the province has the capacity to serve 24 flights an 
hour, which translates to 3.2 million passengers a year. It is the country’s third largest 
airport, after Suvarnabhumi and Phuket airports. 

The development plan calls for the airport to become a hub of regional air travel 
and the city improvement plan has been formulated in such a way as to make Chiang 
Mai the center of art and culture for Indochina. The East-West Corridor Transportation 
Network under the Greater Mekong Subregion – GMS is also underway.

Mr. Thongchai added that in addition to Bangkok, Pattaya, Phuket and Chiang 
Mai, which have already been introduced as MICE Cities, other conglomerations 
with the potential to become MICE Cities include Krabi, Kanchanaburi, Khon Kean, 
Chiang Rai, Nakhon Ratchasima and Phitsanulok.

cover story

Fact and Figure
ChiAng MAi inTERnATionAl ConVEnTion & ExhiBiTion CEnTER
Total land 326 Rai
Total area space 521,600 Square Meters
Total indoor area 53,732.70 Square Meters
 Zone 1: 41.734.50 Square Meters
 Zone 2: 11,998.20 Square Meters
Exhibition hall 476 Booths (3x3 meters)
Conference hall 3,000, 700, 200, 100 & 75 Seating Capacity
Breakout Rooms 32 Rooms (70, 100 & 350 Seats)
general Facilities 
 outdoor Exhibition
 Sculpture Demonstration
 SME Building (Permanent Exhibition)
 Food Centre & Restaurant for 1,536 seats
 1 7 offices for rent
 Business Centre, Shops, Clinic, Kids Club, Mosque and ViP lounges
 over 360 Toilets
Parking lot: 2,083 Cars, 83 Coaches, 33 Trucks, 130 Taxi and 676 motorbikes

The TCEB is to hold a mobile 
board meeting at Chiang Mai 
International Convention and 
Exhibition Center, which is 
expected for completion by 
end of October next year, as 
it gears up preparations to 
promote Chiang Mai for the 
provincial “Year of MICE” in 
2013. The bureau will also 
integrate the efforts of all 
parties in pushing forward its 
proactive strategy to develop 
Chiang Mai as a perfect MICE 
City.
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นายชุมพล กล่าวว่า ในฐานะผู้ก�ากับดูแล สสปน. พร้อมให้การ
สนับสนุนในการสานต่อโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเวิลด์ เอ็กซ์โป 
2020 ของประเทศไทย เนือ่งจากเป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์การส่งเสรมิ
อตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศในการดงึงานขนาดใหญ่ (World Mega 
Event) ซ่ึงมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และสร้างรายได้

มหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าแสนล้านบาท 
การเข้าร่วมประชมุครัง้นี ้เป็นการน�าเสนอความพร้อมของประเทศไทยต่อการประชมุ

สมัชชาใหญ่ ส�านักงานมหกรรมโลก เป็นครั้งที่ 3 โดยได้รายงานถึงความส�าคัญของ
งานเวิลด์ เอ็กซ์โปที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมน�าเสนอความ
พร้อมของประเทศไทยด้านโครงข่ายคมนาคม สนามบินนานาชาติมาตรฐานระดับ
โลก รวมถงึยทุธศาสตร์ทีต่ัง้ของประเทศไทยในฐานะศนูย์กลางการเชือ่มต่อกบัประเทศ

เพื่อนบ้านและการเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน และยืนยันความพร้อมของรัฐบาลใน
การด�าเนินโครงการเส้นทางระบายน�้าขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
อยธุยาในฐานะเมอืงตวัแทนประเทศไทยทีเ่ข้าชงิเจ้าภาพการจดังานมหกรรมโลกเวลิด์ 
เอ็กซ์โป 2020 ในครั้งนี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา ที่ปรึกษากรรมการ สสปน. กล่าวว่า คณะกรรมการ สสปน. 
ได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนในการน�าเสนอรายละเอียดความคืบหน้าโครงการของ
ประเทศไทย โดยได้มกีารน�าเสนอการมส่ีวนร่วมของประชาชนต่อโครงการนีใ้น 3 ระดบั 
ได้แก่ ระดับท้องถ่ิน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระดับประเทศ คือ การประชาสัมพันธ์โครงการในงานบีโอไอแฟร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่ง
มีคนไทยเข้าร่วมงานมากกว่า 2 ล้านคน และระดับนานาชาติ คือ การประชาสัมพันธ์
โครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ในเวทีมหกรรม

World expo 2020

รัฐบาลร่วมประชุมสมัชชาใหญ่  

สำานักงานมหกรรมโลก

หนุนโอกาสชิงเจ้าภาพ 
เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 อยุธยา
นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี น�าคณะผู้แทนประเทศไทย ได้แก่ สสปน. 

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยใน

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 เป็น 

ครัง้ที ่3 ในการประชุมสมัชชาใหญ่ ส�านกังานมหกรรมโลกกบัสมาชกิ 157 ประเทศ  

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน ที่ผ่านมา
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Mr. Chumpol said that as part of his responsibilities for 
overseeing the TCEB, he would strongly support the 
bureau in continuing Thailand’s bid to host World Expo 
2020 Ayutthaya as an integral part of the national strategy 
to win mega events for the country. The government was 
confident that the World Expo 2020 would have both direct 
and indirect benefits and bring in tremendous revenues of 

more than trillion baht.
At the third presentation to the BIE meeting, Thailand emphasized the readiness 

of the country to host the Expo. As part of its national agenda, Thailand has the 
readiness in terms of transportation networks, a world-class international airport and 
offers a strategic location as the gateway to ASEAN. In addition, the government has 
a concrete mega flood protection project to support Ayutthaya Province, which has 
been nominated as the venue to host the World Expo 2020.

Mr. Varawut Silapa-archa, Advisor to the TCEB’s Board of Directors, added 
that he had been assigned by the board to present details of Thailand’s progress. 
During the past year, Thailand has established three levels of public participation in 
the bidding project. At the local level, the TCEB organized a local campaign to raise 
awareness among residents of Ayutthaya Province. At the national level, the TCEB 
promoted the World Expo 2020 bid submission at the BOI Fair, which attracted 
more than 2 million visitors. At the international level, the TCEB was successful 
in presenting the bid at Yeosu Expo 2012, South Korea. With more than 350,000 
visitors in the first month of the event, the Thai pavilion was one of the most popular 
at the Yeosu Expo.

The TCEB also presented sub-themes under the main “Redefine Globalisation 
- Balanced Life, Sustainable Living” theme to BIE member countries for them to 
apply, interpret and define in practical terms to suit their own individual purposes. 

The four sub-themes presented were: Revive Local Wisdom for Human Well 

THAI GovERNMENT 
ATTENdS BIE MEETING
BooSTING 
AdvANTAGE IN 
BIddING foR THE 
WoRLd Expo 2020

Deputy Prime Minister Mr. 
Chumpol Silapa-archa led a  
delegation of the Thai govern-
ment comprised of the TCEB, 
Ministry of Foreign Affairs, 
Ministry of Commerce and the 
Tourism Authority of Thailand 
to take part in the 151st General 
Assembly of the Bureau of 
International Expositions (BIE) 
in Paris on June 11-12, 2012 to 
report Thailand’s bid progress 
to 157 BIE member countries.
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สสปน. ประชุมอยุธยา แจ้งคืบหน้า
ประมูลสิทธิ์ เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ รักษาการผู้อ�านวยการ สสปน. น�าคณะท�างาน
เวิลด์ เอ็กซ์โป เข้าร่วมประชุมข้าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปลายเดือน
กรกฎาคมท่ีผ่านมา เพื่อรายงานความคืบหน้าการด�าเนินการยื่นประมูลสิทธิ์เป็น 
เจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020

การประชมุมนีายวทิยา ผวิผ่อง ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน จดัขึน้ ณ อาคาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งนี้ นายธงชัยได้อธิบายเกี่ยวกับความคืบหน้าต่างๆ ของประเทศไทยในการ
ประมูลสิทธิ์จัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป ซึ่ง สสปน. ได้น�าเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ 
ส�านักงานมหกรรมโลก ณ กรงุปารสี ฝรัง่เศส เมือ่วนัที ่12 มถินุายน และได้ย�า้ถงึหลกั
เกณฑ์ต่างๆ ทีส่�านกังานมหกรรมโลกน�ามาใช้ในการตดัสนิใจเลอืกประเทศเจ้าภาพ 

 นายธงชัยช้ีว่า จากการศึกษาความเป็นไปได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
ศักยภาพที่สอดรับกับหลักเกณฑ์ของส�านักงานมหกรรมโลก และเพ่ิมเติมว่าจะ
มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมของพื้นที่จัดงานในอ�าเภอบางไทร ซึ่งใน
การเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของส�านักงานมหกรรมโลกในเดือนพฤศจิกายนนี้ 
สสปน. จะน�าเสนอการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เกี่ยวกับความคืบหน้าในการ
ประมูลสิทธิ์ต่อที่ประชุมด้วย 

“สสปน. ต้องมุ่งเน้นกระตุ้นการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศ
ให้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมแนวคิดหลักของการจัดงานที่ได้น�าเสนอคณะ
กรรมการประมูลสิทธิ์” นายธงชัยกล่าว

ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ทางจังหวัดมีผังเมืองรวม
ระดับจังหวัดที่มีเนื้อหาครอบคุลมพื้นที่อ�าเภอบางไทรอยู่แล้วและจะมีความ
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ส�าหรับรองรับงาน
เวิลด์ เอ็กซ์โป

นายวิทยายืนยันว่า ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้การสนับสนุนโครงการประมูลสิทธิ์
อย่างเต็มที่ โดยจังหวัดจะร่วมมือกับกรมโยธาธิการ และผังเมือง เพื่อพัฒนาพื้นที่
บางไทรด้วยงบประมาณของจังหวัดจ�านวน 5 ล้านบาท

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีและ
รองประธานกรรมการมลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพี ในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม
ราชินีนาถ เข้าร่วมด้วย เนือ่งจากพืน้ทีอ่�าเภอบางไทรเป็นทีต่ัง้ของศนูย์ศลิปาชพี ภาย
ใต้มลูนธิ ิโดยองคมนตรไีด้แนะน�าให้คณะท�างานให้ความส�าคญักบัการวางผงัพืน้ที่
งานและพืน้ทีโ่ดยรอบ โดยจะต้องทุม่เททรพัยากรเพือ่งานนีอ้ย่างเตม็ที ่เพราะเรือ่ง
การวางผังจะมีนัยส�าคัญระยะยาวในอนาคตด้วย 

นอกจากนี้ ฯพณฯ ธานินทร์ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการประมูลสิทธิ์เป็น
เจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซโป 2020 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะ
งานดังกล่าวจะน�ามาซึ่งประโยชน์มหาศาลต่อทั้งจังหวัดอยุธยา และประเทศชาติ

TCEB INfoRMS AYuTTHAYA
of Expo BId pRoGRESS

The TCEB World Expo team led by Board of Director and Acting 
President, Mr. Thongchai Sridama, attended a meeting of Ayutthaya 
government officials in late July 2012 to provide an update on the 
progress of its bid for the World Expo 2020.

The meeting, which was held at the SUPPORT Arts and Crafts 
International Center of Thailand (SACICT) in Bangsai district, was 
chaired by the Provincial Governor Mr. Wittaya Phewphong. 

The TCEB President explained Thailand’s bidding progress and the 
presentation made to the BIE General Assembly in Paris on June 12, 
2012 to officials and also emphasized the criteria of the BIE for selecting 
the host country. 

Mr. Thongchai cited the potential of the province as demonstrated 
by the feasibility study, which meets those criteria, and stated that a 
further study is to be conducted to assess the readiness of the venue 
site in Bangsai. He also reiterated that the awareness of the local 
stakeholders of the bidding progress would be highlighted by TCEB 
at the next BIE General Assembly, which is scheduled to take place in 
November this year. 

“The TCEB must focus on raising awareness and level of 
engagement among local people while simultaneously strengthening the 
theme of the event that was presented to the BIE,” Mr. Thongchai said. 

Mr. Wittaya said that the comprehensive town plan of the province 
was now ready and includes the area of Bangsai District. This was very 
relevant and beneficial to the preparation of the planned venue site of 
the World Expo.

He reaffirmed that all sectors in the province fully supported the bid. 
The province would join forces with the Interior Ministry’s Department of 
Public Works and Town Planning to develop the site in Bangsai with a 
provincial budget of Bt5 million.

The meeting was also attended by Privy Councillor H.E. Tanin 
Kraivixien, who serves as Vice Chairman of The Foundation for the 
Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques 
under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, which is located 
in Bangsai. 

He recommended that the layout of the venue and surrounding 
area should be a priority and that relevant resources should be fully 
allocated for this purpose. He emphasized that the layout will also have 
implications for the future. 

Mr. Tanin urged the government to support Thailand’s bid to host 
the World Expo 2020 in Ayutthaya, saying the event would bring huge 
benefits not just to the province, but to the country.

นานาชาต ิ“ยอซ ูอนิเตอร์เนชัน่แนล เอก็ซ์โปซชิัน่ 2012” ณ เมอืงยอซ ูประเทศเกาหลใีต้ 
ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมชมพาวิลเลียนไทยกว่า 350,000 คนภายใน 1 เดือน และเป็นหนึ่งใน 
พาวิลเลียนที่ได้รับความนิยมสูงสุด 

นอกจากนี ้ได้เสนอประเดน็ตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมให้ประเทศสมาชกิ น�าไปปรบัใช้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมในการเข้าร่วมงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ภายใต้หัวข้อหลัก “นิยาม
ใหม่ของโลกาภิวัตน์ - วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล” โดยยกตัวอย่าง 4 หัวข้อย่อย คือ  
1. “Revive Local Wisdoms for Human Well Being” หรือพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้อง
ถิน่เพือ่ความอยู่ดีมีสุขของคนทัง้โลก น�าเสนอประเด็น เช่น การออกก�าลังกายและการ
ท�าสมาธิ สมุนไพรและอาหารชีวภาพ วัฒนธรรมประเพณี และสถาปัตยกรรม เป็นต้น  
2. “Reunite Connections for Seamless Harmony” หรือเชื่อมต่อการส่ือสารเพื่อ
ความสมานฉันท์ไร้พรมแดน น�าเสนอประเด็น เช่น นวัตกรรมการคมนาคม เทคโนโลยี
การสื่อสาร และการส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นต้น 3. “Rethink Creativity for Utmost 
Happiness” คือ ปรับแนวทางสร้างสรรค์ใหม่เพื่อความผาสุก น�าเสนอประเด็น เช่น 
ศิลปะสร้างสรรค์ พลังงานทางเลือก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เป็นต้น 4. “Reform Life’s Values for Global Solidarity” หรือปฏิรูปสร้าง
คุณค่าของชีวิตเพื่อความเป็นปึกแผ่นของเพื่อนร่วมโลก น�าเสนอประเด็น เช่น การ
สร้างความร่วมมือโดยไม่เลือกปฏิบัติ การให้โดยปราศจากเงื่อนไข หรือการลดช่อง
ว่างทางสังคม เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี้ยังเปิดกว้างให้ประเทศสมาชิกสามารถน�าหัวข้อ

ย่อยไปตีความในประเด็นอื่นๆ เพ่ือปรับใช้ในการน�าเสนอพาวิลเลี่ยนในมุมมองของ
แต่ละประเทศได้อีกด้วย 

“ขณะนี้ สสปน. ก�าลังด�าเนินการจัดท�าหนังสือเอกสารเพื่อการประมูลสิทธิ์ของ
ประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 
ซึง่จะต้องมกีารน�าเสนอเอกสารแผนงานโครงการทกุด้าน อาท ิการจดัการงบประมาณ 
แผนผังโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ตั้งอาคารสถานท่ีและการออกแบบ ตลอดจนแผนการ
ส่ือสารโครงการ เป็นต้น ซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นและน�าเสนอต่อส�านักงานมหกรรมโลก
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ” นายชุมพล กล่าวทิ้งท้าย 

ส�าหรับประเทศที่เข้ารอบสุดท้ายในการน�าเสนอความพร้อมเพื่อการเสนอตัวเป็น
เจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ในการประชุมสมัชชาใหญ่ของ
ส�านกังานมหกรรมโลกมทีัง้สิน้ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย (จงัหวดัพระนครศรอียธุยา), ตรุกี 
(เมืองอิสเมียร์), รัสเซีย (เมืองอิแคทเทอรินาเบิร์ก), บราซิล (เมืองเซาท์เปาโล), และ
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (เมอืงดไูบ) ทัง้นี ้ประเทศไทยยงัคงต้องเตรยีมการน�าเสนอความ
พร้อมในครั้งต่อไป อีก 2 ครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ และเดือนมิถนุายนในปี 2556 โดย
ในเดอืนมกราคม 2556  ผูแ้ทนส�านกังานมหกรรมโลกจะเดนิทางมายงัประเทศไทยเพือ่
ประเมินความพร้อม ซึ่งจะมีการประกาศผลการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงาน
มหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ในเดือนพฤศจิกายน 2556
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Being covering exercise and meditation, herbs and 
organic foods, traditional cultures and architecture; 
Reunite Connections for Seamless Harmony covering 
transport innovations, communication technologies and 
social cohesion; Rethink Creativity for Utmost Happiness 
covering creative arts, alternative energy, natural resource 
management and eco-tourism; and Reform Life’s Values 
for Global Solidarity covering building cooperation without 
discrimination, unconditional giving and eliminating social 
inequality.

The TCEB is currently in the process of preparing 
Thailand’s bidding documents. This requires the 
presentation of project plans for every key component, 

including budget management, infrastructure, building 
plans and designs and communications. “These must all 
be completed and submitted to BIE by November 2012”, 
said Mr. Chumpol. 

Altogether, five shortlisted countries reported on 
the status of their bids to BIE: Thailand (Ayutthaya), 
Turkey (Izmir), Russia (Ekaterinburg), Brazil (Sao Paolo) 
and United Arab Emirates (Dubai). Thailand will present 
the status of its bid to BIE on two further occasions - in 
November 2012 and in June 2013. In January 2013, BIE 
will also visit Thailand to evaluate Thailand’s readiness 
and potential. The final outcome will be announced later 
in November 2013.
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นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�านวยการ สสปน. 
เปิดเผยว่า แม้ว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกาจะ
ส่งผลให้อตุสาหกรรมไมซ์ในช่วงปีทีผ่่านมาประสบกบัภาวะชะลอตวั 
แต่ในภูมิภาคเอเชียพบว่า อุตสาหกรรมไมซ์กลับมีอัตราการเติบโต
ที่สวนกระแสกับสภาวการณ์ดังกล่าว จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น 

“ยุคสมัยแห่งเอเชีย” ที่ผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั่วทั้งโลกต่างหันกลับมาให้
ความส�าคัญกับภูมิภาคเอเชียอย่างจริงจัง 

ในขณะเดียวกัน การเตรียมการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีผลใน
ปี 2558 นี้ ก็ยิ่งสะท้อนภาพความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของภูมิภาคเอเชีย
ได้เป็นอย่างดี และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะช่วยขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์ของทั้ง
ภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย ให้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กัน และเพ่ือก้าวให้ทัน
การเปลีย่นแปลงดงักล่าว สสปน.จงึได้เร่งด�าเนนิการเชงิรกุปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร์การ
ท�างานเพือ่ผลกัดนัและสนบัสนนุให้ประเทศไทยสามารถก้าวสูก่ารเป็นหนึง่ในผูน้�าของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย 

ดังนั้น สสปน.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในประเทศ 
อาทิ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 
และหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ สมาพนัธ์การจดัประชมุและนทิรรศการแห่งเอเชยี 
(Asian Federation of Exhibition and Convention Associations: AFECA) และ 
สมาคมนานาชาติแห่งจัดงานแสดงสินค้าและอีเว้นต์ (International Association of 
Exhibitions & Events : IAEE) จากสหรัฐอเมริกา เปิดเวทีอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ
ครั้งแรกของประเทศไทย “Thailand MICE International Forum 2012” ภายใต้
แนวคิด Connecting Asia, Connecting Success โดยมีเป้าหมายในสองระดับคือ  
1) เพือ่กระตุน้ให้ผูป้ระกอบการไมซ์ในประเทศไทยเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของภมูภิาค
เอเชีย ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับตัวเตรียม

พร้อมรับการแข่งขันในเอเชีย และ 2) เพื่อสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของ
ประเทศไทยในการเป็นประตูสู่การจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอาเซียน และใน
ภูมิภาคเอเชีย

ในปีที่ผ่านมานักเดินทางกลุ่มไมซ์จากภูมิภาคเอเชีย ถือได้ว่ามีความส�าคัญต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นอย่างสูง โดยครองสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 47 จาก
จ�านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งหมด หรือประมาณ 396,235 คน สร้างมูลค่ารวมเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจของไทยถึง 28,533 ล้านบาท โดยกลุ่มนักเดินทางชาวอินเดีย จีน 
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ยังคงครองสถิติสูงสุด 5 อันดับแรกของนักเดินทางกลุ่ม
ไมซ์ชาวเอเชียตามล�าดับ 

“การเปิดเวทีนานาชาติในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะเชื่อมโยงทุกศักยภาพและ
ความเป็นไปได้ของภูมิภาคเอเชียเข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนภาพความเป็นผู้น�าไมซ์ใน
ระดบัโลกร่วมกนั อนัจะส่งผลให้อตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศในเอเชยีในแต่ละประเทศ 
รวมถึงประเทศไทย เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน” นายธงชัย กล่าวเสริม

ส�าหรับกิจกรรมส�าคัญในงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) เวทีการประชุม
นานาชาติ โดยมีทั้งรูปแบบการบรรยายกลุ่มและปาฐกถาพิเศษจากบุคคลส�าคัญ
ในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ และ 2) กิจกรรมจับคู่ทาง
ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งเป็นเวทีเปิดกว้างระหว่าง ผู้ประกอบการและผู้เข้า
ชมงานที่มาจากในประเทศและต่างประเทศ ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนและสร้างโอกาส
ทางธุรกิจต่อยอดจากกิจกรรมฟอรั่มนานาชาติดังกล่าว 3) กิจกรรมหารือเพื่อพัฒนา
อตุสาหกรรมไมซ์ในกลุม่ประเทศอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง หรอืประเทศ กมัพชูา ลาว เมยี
นมาร์ และ เวยีดนาม หรอื CMLV (CLMV Trade Promoter Roundtable Discussion) 

ส�าหรับเวทีการประชุมนานาชาติ มีหัวข้อส�าหรับการบรรยายท่ีน่าสนใจได้แก่ 
ปาฐกถาพิเศษ โดยนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ในหัวข้อ ASEAN Economic Community: Double Impact on the Economic 

สสปน. ริเริ่มฟอรั่มไมซ์นานาชาติ
เสริมแกร่งไมซ์ไทยในตลาดเอเชีย 

สสปน. จับมือหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศจัดฟอรั่มไมซ์นานาชาติเป็นครั้งแรก หวังกระตุ้น

ผูป้ระกอบการไมซ์ไทยปรบัตวัรบัการแข่งขนัในเอเชยี พร้อมกบัสะท้อนศกัยภาพและความพร้อมของประเทศไทย

ในการเป็นประตูสู่การจัดงานไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย

Mice platforM
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STRENGTHENING THAI MICE 
fooTHoLd IN ASIA 
TCEB recently teamed up with local and international strategic partners to organize the first 
Thailand MICE International Forum 2012 (TMIF) with the aim of mobilizing Thai MICE operators 
to prepare for future competition and to showcase Thailand’s potential and readiness to act 
as a gateway for MICE events in Asia.

Mr. Thongchai Sridama, Board of Director and Acting 
President of TCEB, said that despite the slowdown in the 
global MICE industry last year triggered by the economic 
crisis in Europe and United States, Asia’s MICE industry was 
continuing to grow. With the “Era of Asia” now recognized 
as a reality, MICE organizers and travelers from all over 
the world were placing increasing importance in the Asian 

region.
The integration of the ASEAN Economic Community in 2015 will reflect the 

strength of the MICE industry in Asia. The AEC will act as a catalyst for the overall 
MICE industry in the region to grow together. In a bid to catch up with these 
changes, the TCEB has taken an aggressive stance and adjusted its strategies to 
drive Thailand as a preferred MICE destination in Asia.

The TCEB thus joined with such local strategic partners as the Thai Exhibition 
Association (TEA), Thailand Incentive and Convention Association (TICA), as well 
as international organizations, the Asian Federation of Exhibition and Convention 
Associations (AFECA) and the US-based International Association of Exhibitions 
and Events (IAEE) to organize the first Thailand MICE International Forum 2012 
under the banner “Connecting Asia, Connecting Success”.

The forum had two primary goals: 1) to motivate Thailand’s MICE operators into 
realizing the importance of the Asian region and upgrading their service standards. 
The event also encouraged the local operators to prepare for higher competition in 
Asia. 2) To show Thailand’s capabilities and readiness as a regional gateway of the 

MICE market in Asia.
Last year, MICE travelers from Asia made a vital contribution to the strong 

growth in Thailand’s MICE industry, with approximately 396,235 visitors, 
representing 47% of all MICE travelers, and contributing Bt28.5 billion to Thailand’s 
economy. Visitors from India, China, Singapore, Japan and Malaysia occupy the top 
five places among Asian MICE visitors. 

“The TMIF 2012 represents a great opportunity to link together and harness the 
combined potential of the entire region, as well as to highlight Thailand’s regional 
leadership to a global audience. I am confident that this forum will help stimulate 
growth in the MICE industries in every Asian country, including Thailand, “ Mr. 
Thongchai said.

TMIF 2012 comprised three major events: 1) an international forum, including 
seminars and keynote lectures from renowned leaders in the global MICE industry; 
2) a business matching event, open to all participating MICE operators and visitors 
from Thailand and around the world. Building on the international forum, the business 
matching event provided a platform to create new business opportunities and 
alliances within the region as well as at global level. 3) discussion on MICE industry 
development in the countries of the Greater Mekong Sub-region (Cambodia, Laos, 
Myanmar and Vietnam), through the CLMV Trade Promoter Roundtable Discussion.

For the international forum, the highlighted topics included “The ASEAN 
Economic Community: Double Impact on Economic Development and the MICE 
Industry” which was delivered by Mr. Pongsak Assakul, President of the Thai 
Chamber of Commerce; “The Resiliency of Business-to-Business Exhibitions” by 
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Development and MICE Industry ปาฐกถาพิเศษ โดย มิส เคธี เบรเดน ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร
ของ IAEE ในหัวข้อ The Resiliency of Business-to-Business Exhibitions และ ปาฐกถาพิเศษ โดย 
มร.เอ็ดเวิร์ด ลูว์ ประธาน AFECA ในหัวข้อ Trend of Asia Exhibition beyond ASEAN Economic 
Community 2015 

นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมบรรยายกลุ ่มในอีก 3 หัวข้อ ได้แก่ การพัฒนาและแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชียในอนาคต การบริหารความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจภายหลังการเปิดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโอกาสทางธุรกิจส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขง 
โดยมีตัวแทนและผู้บริหารจากหน่วยงานและสมาคมพันธมิตรต่างๆ เข้าร่วมงาน อาทิ สมาคมส่งเสริม
การประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติแห่ง
อนิโดนเีซยี สมาคมส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการแห่งไต้หวนั สมาคมส่งเสรมิการจดัประชมุและ
นิทรรศการแห่งฟิลิปปินส์ และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ 

“การจัดงาน TMIF 2012 ปีแรกนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน จาก 21 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ 
กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เกาหลี ฮ่องกง อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย โปแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อเมริกา รัสเซีย และ
ไทย ซึง่ไม่เพยีงแต่จะเป็นเวทฟีอรัม่นานาชาตคิรัง้แรกในอตุสาหกรรมไมซ์ของเมอืงไทยเท่านัน้ แต่ยงัเป็น
เวทีในการหารือร่วมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มลุ่มแม่น�้าโขง (CLMV) เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการ
ร่วมกนัพฒันาอตุสาหกรรมงานแสดงสนิค้านานาชาตร่ิวมกนัอกีด้วย ซึง่ สสปน.คาดหวงัว่า จะได้รบัการ
สนับสนุนจากทกุภาคส่วนในการร่วมผลกัดนัให้มกีารจดัฟอรัม่นานาชาตขิองอตุสาหกรรมไมซ์ไทยขึน้เป็น
ประจ�าต่อเนื่องไปทุกๆ ปี” นายธงชัย กล่าวทิ้งท้าย

Kathy Breeden, IAEE President; and “Trends of Asia Exhibition 
beyond ASEAN Economic Community 2015” by Mr. Edward Liu, 
AFECA’s President.

In addition, there were three group discussions covering 
Asian MICE industry development and trends in the future, 
challenging management and business opportunities after the 
trade liberalization following the AEC and business opportunities 
for MICE industry in the Greater Mekong Sub-region member 
countries. Representatives of organizations and associations 
joining the panel discussion included TICA, TEA, Indonesian 
Congress and Convention Association (INCCA), Taiwan 
Exhibition and Convention Association (TECA), and the Philippine 
Association of Convention/Exhibition Organizers and Suppliers, 
Inc. (PACEOS), as well as many other private sector organizations.

“Hosting TMIF 2012 for the first time this year, there 
were more than 300 participants from 21 countries including 
Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Singapore, Malaysia, 
Indonesia, Philippines, Japan, China, Korea, Hong Kong, India, 
New Zealand, Australia, Poland, France, UK, USA, Russia and 
Thailand. This was not merely the first international MICE forum 
in Thailand but the TCEB also used this platform for a discussion 
with the CLMV (Cambodia, Lao, Myanmar, Vietnam) group to 
jointly develop the exhibition industry. The TCEB expects to gain 
support from all parties concerned to host this event in future 
years as an annual forum”, Mr. Thongchai added.
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ผู้ประกอบการไมซ์ชาวต่างชาติมองอุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างไร
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 สสปน. ได้จัดงาน Thailand MICE International Forum 2012 ในกรุงเทพฯ 

ภายใต้แนวคิด Connecting Asia, Connecting Success ซึ่ง สสปน. ได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการในวงการ

ไมซ์ชาวต่างชาติเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทย ดังนี้

WHAT foREIGN MICE-RELATEd opERAToRS 
THINk of THAILANd’S MICE INduSTRY 
During the Thailand MICE International Forum 2012 held on June 21, 2012 in Bangkok, which 
was hosted by the TCEB on the theme “Connecting Asia, Connecting Success”, the Bureau 
asked three foreign MICE-related operators how they viewed Thailand’s MICE Industry. This 
is what they had to say. 

Alicia Yeo, Executive Secretary to President/ 
Asst Travel Manager, tesa tape Asia Pacific Pte 
Ltd. (Singapore) 

ประเทศไทยควรเปิดตัวสถานที่ที่น่าสนใจกว่าเดิม 
นอกเหนือไปจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู ้จักกัน
อยู่แล้ว อย่าง ภูเก็ต หัวหิน เชียงใหม่ และเชียงราย 
เพราะผู้ซื้อในปัจจุบันไม่ได้มองหาสถานที่ที่ใครๆ ก็
ไปได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องการมีประสบการณ์ในสถาน
ที่แปลกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ที่ประเทศ
พม่าก�าลังเป็นที่จับตาในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ 
คดิว่าประเทศไทยควรเริม่มองหาสถานทีท่ีไ่ม่เคยมอง
มาก่อนอย่างเช่นสถานทีใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
เพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อเอาไว้

“In addition to the normal and well-known 
tourist destinations like Phuket, Hua Hin, Chiang 
Mai and Chiang Rai, Thailand needs to open up 
more exciting venues because buyers today are 
not looking for just ordinary places that they can 
visit on their own. They want to experience new, 
exotic places. Now that many people are looking at 
Myanmar as an exotic destination, I think Thailand 
needs to start looking at unexplored places such as 
the Northeast in order to attract buyers’ interests.”

Sunil Indrasen Shirole, Managing Director & 
CEO, Yen Capital Advisors Pvt. Ltd. (India)

ประเทศไทยนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางชั้นน�า 
ไม่ว่าจะเป็นด้านโรงแรม โครงสร้างพื้นฐาน สถาน
ที่จัดการประชุม ความบันเทิง และผู้คน รวมทั้งการ
เชื่อมต่อเส้นทางบิน อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาจาก
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องรักษา
ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านต้นทุนเอาไว้ให้
ได้ เพราะเศรษฐกิจโลกจะยังไม่ดีขึ้นในเร็ววันน้ี ซึ่ง
จะท�าให้ต้นทนุกลายเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างยิง่ในสอง
ถึงสามปีข้างหน้า เร่ืองต้นทุนต้องผนวกรวมเข้ากับ
เรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายที่เพียบพร้อมและ
บริการที่ดีด้วย ประเทศไทยจะต้องปรับตัวเองให้สด
ใหม่อยู่เสมอ

“Thailand is already an outstanding 
destination in terms of hotels, infrastructure, 
available convention centers, entertainment, food 
and people, as well as flight connections. However, 
given the economic conditions worldwide, Thailand 
needs to ensure that it keeps its competitiveness 
in terms of cost. The world economy is not getting 
any better, which will result in costs becoming a 
really important factor in the next couple of years. 
Cost, most be combined with great facilities and 
good service, and you have to keep reinventing 
yourselves.”

Kitty Wong, Vice President, Taiwan Exhibition & 
Convention Association (Taiwan)

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เป ็นที่รู ้จัก
และเป็นที่นิยมมาโดยตลอด แม้ว่าจะมีอุทกภัย
หรือเหตุการณ์วุ่นวายในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยจะเป็นจุดหมายที่น ่าสนใจมากยิ่ง
ขึ้น ถ้าการเมืองมีเสถียรภาพ ทางสมาคมฯ เองก็
ต้องการการเมอืงและรฐับาลทีม่ัน่คง รวมถงึจดุหมาย
ปลายทางที่ปลอดภัยไร้ความวุ ่นวาย นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังสามารถร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทีน่อกเหนอืไปจากประเทศในกลุม่อาเซยีนเพือ่ประมลู
สิทธิ์ในการจัดประชุมและงานอื่นๆ ให้หมุนเวียนใน
ภูมิภาค เช่น จัดปีหนึ่งในประเทศไทย อีกปีหนึ่งใน
ญีปุ่น่หรอืประเทศอืน่ๆ เราควรร่วมมอืกนัในฐานะภาพ
รวมของเอเชีย แทนที่จะแข่งขันกันเอง

“Thailand has long been a very famous and 
popular mass tourist destination, despite the floods 
and riots over recent years. Nevertheless, Thailand 
could be more attractive if it had stable politics. 
The association feels that it wants to look for stable 
politics and government and a safe destination, not 
one that is prone to disturbances. The other thing 
that can be done is to collaborate with neighboring 
countries other than ASEAN members to bid for 
meetings and shows that rotate in the region, such 
as holding them one year in Thailand, the other 
year in Japan or another country. We should work 
together as a whole Asia, instead of stepping on 
one another’s feet.”
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สสปน. รวมพลังหน่วยงานหลักจัดสัมมนาเออีซี

หนุนผู้ประกอบการไทยเตรียมพร้อม 
บุกตลาดไมซ์อาเซียน
สสปน. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์) และสมาคมส่งเสริม

การประชุมนานาชาติ (ไทย) จัดสัมมนาในหัวข้อ “AEC 2012: The Cutting Edge Strategy for MICE 

Industry” ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อม

ให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยสามารถรองรับแรงท้าทายจากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ท้ังนี ้ผูบ้รหิารระดบัสงู ได้แก่ หม่อมราชวงค์สขุมุพนัธุ์ บรพิตัร ผูว่้าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจา 
การค้าระหว่างประเทศ และนายโอภาส เนตรอ�าไพ ที่ปรึกษา คณะ
ท�างานไมซ์ด้านกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมาคมส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติ (ไทย) เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย 

นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อ�านวยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. กล่าวว่า 
สสปน. และพันธมิตร 7 องค์กรร่วมกันจัดสัมมนาขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประ
กอบการไมซ์ไทยสามารถรองรบัแรงท้าทายจากการก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
ซึ่ง สสปน. ถือเป็นวาระส�าคัญมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา และได้ด�าเนินการเสริมสร้าง
ศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมไมซ์ไทย เพือ่ให้ผูป้ระกอบ
การได้รับประโยชน์จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ 

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท�าให้เกิดการแข่งขันที่จะเข้มข้นมากขึ้น แต่ขณะ
เดียวกันก็เป็นช่องทางและโอกาสทางการตลาด ดังนั้น สสปน. จึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อ
น�าเสนอโอกาสให้กับผู้ประกอบการไมซ์ไทย โดยการเชิญทูตพาณิชย์ประเทศสมาชิก
อาเซยีนทีป่ระจ�าอยูใ่นประเทศไทยมาน�าเสนอทศิทางธรุกจิในประเทศของตนให้ผูป้ระ
กอบการไมซ์ไทย ซึ่งรวมถึงกฎ ระเบียบ การสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศเหล่า
นั้น” นางนิชาภา กล่าว

ทูตพาณิชย์จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้เกียรติมาร่วมงานและแบ่งปันข้อมูล
ช่องทางธุรกิจประกอบด้วย มร. Niqman Rafaee Bin Mohd Sahar, ทูตพาณิชย์ของ 
Malaysia External Trade Development Corp และ มร. Eric C Elnar, ทูตพาณิชย์
ของ Philippines Trade and Investment Centre

ทูตพาณิชย์มาเลเซีย แนะน�าว่า เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีชายแดนร่วมกับ
ประเทศไทย ผูป้ระกอบการไมซ์ไทยจงึควรใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรยีบทางภมูศิาสตร์
นี้ อย่างไรก็ตามข้อควรระวังในการเข้าสู่ตลาดมาเลเซีย คือผู้ประกอบการไทยไม่ควร
พึ่งพาเทคโนโลยีการสื่อสารในการเข้าถึงข้อมูลมากเกินไป เพราะข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
แม่นย�า โดยแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั้นนับว่าส�าคัญมาก ผู้ประกอบการไมซ์ไทยควร
ติดต่อกับส�านักงานพาณิชย์ของทางการมาเลเซีย ซ่ึงตั้งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูต
ในกรุงเทพมหานคร หรือติดต่อ Trade Promotion Agency ในประเทศมาเลเซียซึ่ง
มีศูนย์บริการแบบครบวงจรที่สามารถช่วยหาทางเลือกทางธุรกิจที่เหมาะสมให้กับผู้
ประกอบการไมซ์ไทย 

หน่วยงานของรัฐเหล่านี้ยังมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบของมาเลเซีย ข้อมูลเกี่ยว
กับการสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษของรัฐบาลในการท�าธุรกิจในมาเลเซีย รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับภาคธุรกิจที่รัฐบาลมาเลเซียให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจ

ที่จะได้รับสิทธิพิเศษหรือประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์
จากสิทธิเหล่านี้ได้

ทูตพาณิชย์มาเลเซียย�้าว่า ก่อนที่จะเจาะตลาดมาเลเซีย อันดับแรกผู้ประกอบการ
ไทยควรทราบว่าจะเข้าไปเจาะธุรกิจอะไร โดยยกตัวอย่างว่า 

ขณะนี้ รัฐบาลมาเลเซียก�าลังประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยงาน 
“Malaysia International Halal Showcase” หรือ MIHAS ซึ่งมักจัดขึ้นในเดือน
พฤษภาคม และจะมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมชม
งานด้วย

ทูตพาณิชย์มาเลเซียกล่าวเสริมด้วยว่า ภาคธุรกิจไทยและมาเลเซียน่าจะสามารถ
ร่วมมือกันได้ในด้านธุรกิจส่วนประกอบยานยนต์ อาหารและเคร่ืองดื่ม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอุปกรณ์ก่อสร้าง

ส่วน มร. Eric C Elnar ทูตพาณิชย์ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า หน่วยงานส�าหรับติดต่อ
ที่น่าเชื่อถือนับว่าส�าคัญมากส�าหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์ 
และหน่วยงานหลักๆ ในฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย Center for International Trade 
Expositions and Missions (CITEM), Philippine Franchise Association (PFA) 
และ Philippine Retailer Association (PRA)

ด้วยจ�านวนประชากรมากกว่า 90 ล้านคน ฟิลิปปินส์จึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งผู้
ประกอบการไทยสามารถเข้าไปท�าธุรกิจได้ นอกจากนี้ ประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
วัยหนุ่มสาว จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพส�าหรับการเติบโต ทูตพาณิชย์ฟิลิปปินส์กล่าว 
และย�้าว่า แรงงานฟิลิปปินส์สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จึงเป็นจุดแข็งที่ผู้ประกอบ
การไทยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ กรณีต้องการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกเหนือจากนี้ วัฒนธรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ของชาวฟิลิปปินส์เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งส�าหรับผู้ประกอบการไมซ์ไทย

ทตูพาณชิย์ฟิลปิปินส์กล่าวด้วยว่า ด้านธรุกจิการท่องเทีย่วและการท่องเทีย่วเพือ่เป็น
รางวัล รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เสนอสิทธิพิเศษเพื่อจูงใจผู้ประกอบการคือ เก็บภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพียงร้อยละ 5 จากที่เก็บร้อยละ 30 ในภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นการชดเชย
ที่ฟิลิปปินส์มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ห่างไกล  

ส่วนการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนนัน้ ทตูพาณชิย์
ฟิลปิปินส์กล่าวว่า ควรรเิริม่เส้นทาง ASEAN ส�าหรบัอตุสาหกรรมการแสดงสนิค้าและ
ควรร่วมกนัจดัตารางงานแสดงสนิค้าของแต่ละประเทศให้ส่งเสรมิกนั โดยหลงัจากเข้า
ร่วมงานในประเทศไทยแล้ว ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางต่อเนื่องไปร่วมงานในอีก
ประเทศหนึ่งได้ ซึ่งจะท�าให้ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลายในการเดินทางมายังภูมิภาค
อาเซียนเพียงครั้งเดียว

aec foruM
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M.R. Sukhumbhand Paribatra, Bangkok Governor, Mr. Somkiat 
Tiratanapan, Deputy Director General of the Department of Trade 
Negotiations and Mr. Opas Netruampai, AEC Advisor to the MICE 
Working Group, Thailand Convention and Incentive Association 
(TICA) were the key figures participating in the event. 

Mrs. Nichapa Yoswee, Director of TCEB’s MICE Capabilities Department, 
said that the TCEB and its 7 strategic alliances organized the forum with the aim 
of preparing Thai MICE operators for the upcoming challenges arising from the 
formation of AEC. The AEC has been an important agenda for the TCEB over the 
past few years as it works to enhance the potential and competitiveness of the Thai 
MICE industry. The bureau expects Thai MICE operators to take full advantage of 
the AEC.

“The AEC will lead to higher competition while at the same time creating 
marketing channels and business opportunities. The TCEB thus organized this 
stage to introduce opportunities for the Thai MICE industry players. The trade 
counselors of ASEAN member countries to Thailand have been invited to present 
business prospects as well as rules and regulations and government support in 
their countries to the Thai MICE operators,” Mrs. Nichapa explained. 

The ASEAN trade counselors sharing information with the participating Thai 
MICE operators were Mr. Niqman Rafaee Bin Mohd Sahar, Trade Counselor at 
the Malaysia External Trade Development Corp in Bangkok and Mr. Eric C Elnar, 
Commercial Attache at the Philippines Trade and Investment Centre, also in 
Bangkok.

As Malaysia and Thailand share a border, the Malaysian Trade Counselor 
recommended that Thai MICE players should make use of this geographical 
proximity but also cautioned that in accessing the Malaysian market, Thai 
counterparts shouldn’t rely too much on communication technology for information, 
as this can be inaccurate.

He explained that a reliable contact point for information is indispensable and 
said Thai MICE players should contact the Malaysian commerce agency based in 
the embassy in Bangkok, or visit the Trade Promotion Agency in Malaysia, which 
offers a one-stop-service center and can help find the best conduits for doing 
business there. 

Such agencies provide databases of Malaysian entrepreneurs, information 
about government incentives for doing business in Malaysia, and the business 
sectors to which the Malaysian government gives priority and are thus entitled to 
attractive incentives which Thai operators can make use of.

The Malaysian government is promoting the halal food industry and trade fair 
“Malaysia International Halal Showcase” (MIHAS). This is usually held in May and 
incentives are on offer for exhibitors and visitors joining this event, Mr. Niqman said, 
stressing that before entering the market, Thai MICE operators should first know 
what to target in Malaysia.

He added that areas of possible cooperation between the Thai and Malaysian 
business sectors are auto parts, food and beverage, ICT and construction materials.

The Commercial Attache at the Philippines Trade and Investment Centre in 
Bangkok also stressed the importance of having the right contact point for entry 
to the Philippine market. For Thai MICE operators, he cited the key bodies as the 
Center for International Trade Expositions and Missions (CITEM), the Philippine 
Franchise Association (PFA) and the Philippine Retailer Association (PRA).

With a population of 90 million, the Philippines is a huge domestic market into 
which Thai MICE operators can tap. In addition, the population is mostly young, 
giving the market plenty of potential for growth. Mr. Elnar highlighted the English-
proficient labor force in the country, pointing out that this is an asset that Thai 
operators can use if they are organizing English-training programs in preparation 
for the upcoming AEC. Besides, with hospitality-ingrained culture of its people, the 
Philippines can also be a plus for Thai MICE operators.

In terms of travel and incentive business, the government is offering 
attractive incentives, with only 5 percent of income tax compared to 30 percent  
paid in other sectors. This is to compensate for the distant geography of the 
Philippines. 

He also recommended that to cement ties under the ASEAN Economic 
Community, an ASEAN route should be developed for the trade fair industry with the 
schedule of trade fairs in each country arranged in cooperation with other members. 
Under such an arrangement, visitors coming to a trade fair in Thailand could move 
on to a second trade fair in another country, thus offering clients a myriad of choices 
in one single journey.

TCEB JoINS kEY oRGANIzATIoNS To STAGE AEC foRuM
pREpARING THAI opERAToRS To ExpANd 
IN ASEAN MICE MARkET
The TCEB joined with the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), the Department 
of Trade Negotiations (Ministry of Commerce) and the Thailand Incentive and Convention 
Association (TICA) in organizing a regional forum on “AEC 2012: The Cutting Edge Strategy for 
MICE Industry”. The forum aimed to strengthen Thai MICE operators as they prepare for the 
challenges that will come with the establishment of ASEAN Economic Community (AEC) in 2015.



นางสาววชิญา สนุทรศารทลู ผูจ้ดัการอาวโุส และรกัษาการผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม สสปน. เปิดเผยว่า สสปน. มีเป้าหมาย
จะรุกตลาดด้านการแพทย์อย่างเต็มที่ เพราะเป็นตลาดใหญ่ และ
มีการจัดประชุมเป็นประจ�าทุกปีขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน
ปีที่ผ่านมา พบว่า ในการจัดประชุมนานาชาติทั่วโลกจ�านวนกว่า 

11,200 งาน เป็นการประชุมด้านการแพทย์ถึง 2,000 งาน โดยจัดขึ้นในประเทศต่างๆ  
ทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การรุกตลาดการประชุมนานาชาติจะต้องอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ เพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะ
ดึงงานการประชุมมายังประเทศไทย ทั้งนี้ สสปน. จะขยายความร่วมมือกับสมาคม
แพทยสภาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมี 42 สมาคมที่อยู่ภายใต้การ
ก�ากับดูแล

นางสาววิชญา กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพร้อมรองรับการจัดประชุม
นานาชาต ิไม่ว่าจะเป็นสถานทีจ่ดัการประชมุ ห้องพกั สิง่อ�านวยความสะดวก และการ
บรกิาร แต่โอกาสในการดงึงานให้มาจดัในประเทศไทยได้นัน้ ขึน้อยูก่บัความแขง็แกร่ง
ของสมาคมที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของสมาคมในระดับนานาชาติ ความพร้อม
ของประเทศ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง และการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและ
เอกชนในประเทศ 

อตุสาหกรรมการจดัประชมุนานาชาตแิตกต่างจากการประชมุของบรษิทัเอกชน หรอื
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล โดยขบวนการตัดสินใจจะใช้เวลานานกว่า ซึ่งถ้าเป็นการ
ประชุมระดับภูมิภาคจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี ในขณะที่การจัดประชุมระดับโลกจะ
ใช้เวลา 4-8 ปี 

นางสาววิชญา อธิบายว่า การวางแผนรุกตลาดนี้ สสปน. จะต้องท�าวิจัยการจัด
ประชุมแต่ละงานเพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก เช่น ใครเป็นผู้ตัดสินใจอนุมัติ
สถานที่จัดการประชุม หลักเกณฑ์การจัดประชุมที่หมุนเวียนไปในภูมิภาคต่างๆ เพื่อ
ทราบว่า จะกลับมาจัดในภูมิภาคเอเชียเมื่อใด และมีประเทศคู่แข่งใครบ้างในเอเชีย 
นอกจากนี้ ต้องพิจารณากฎระเบียบในการยื่นประมูลแต่ละงาน รวมไปถึงเงื่อนไขใน
การให้การสนับสนุนการจัดงานด้วย

“ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติมีการแข่งขันกันสูงมาก เพราะประเทศ
ต่างๆ หันมาให้ความส�าคัญกับตลาดนี้ซ่ึงสร้างรายได้จ�านวนมากในการจัดประชุม

แต่ละครั้ง โดยจีน และอินเดีย ก�าลังกลายเป็นคู่แข่งส�าคัญในเอเชีย”
ส�าหรบัอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย การประชมุและการท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

ยังคงเป็นตลาดใหญ่ที่สุด แต่การประชุมนานาชาติก็มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และมี
แนวโน้มสดใส โดย สสปน. ตั้งเป้าว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี และมีการ
จัดประชุมนานาชาติอย่างน้อยปีละ 30 งาน ซึ่งการประชุมนานาชาติด้านการแพทย์
และเภสัชศาสตร์ ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักท่ีจะช่วยผลักดันการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมนี้ในอนาคต

ในปีทีผ่่านมา สสปน. ประสบความส�าเรจ็ในการผนกึก�าลงักบัหน่วยงานต่างๆ ดงึการ
ประชุมนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เช่น ประชุมวิชาการนานาชาติ
อณูเวชศาสตร์ (Molecular Medicine Conference 2012) หัวข้อ “ทางเลือกอย่างมี
กลยทุธ์ในการรกัษาโรคมะเรง็และการอกัเสบ” ระหว่างวนัที ่19 - 22 ธนัวาคม 2555 โดย
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดลร่วมกับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 

สสปน. และ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคว้าสุด
ยอดงาน “การประชุมนานาชาติของสหพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ คร้ังท่ี 74” งาน
ประชุมใหญ่ระดับโลกด้านเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในปี 2557 และเป็น
ครั้งแรกที่งานนี้จะจัดในประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดย
คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างชาติมากถึง 2,500 คน พร้อมน�ารายได้เข้า
สู่ประเทศไทยกว่า 210 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมด้านการแพทย์อีกหลายงาน ได้แก่ การประชุมวิชาการ
สมาคมโรคจอตาและน�้าวุ้นตา ภาคพื้นแปซิฟิก (The 8th Congress of Asia – Pacific 
Vitreo-retina Society 2013) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2556 มีจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม 700 
คน การประชุมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงโลก (The 39th World Small Animal Veterinary 
Association Congress) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2557 มีจ�านวนผู้ร่วมประชุมกว่า 3,000 คน 
โครงการจัดประชุมนานาชาติพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ ภูมิภาคเอเชีย
และโอเชียเนีย (The International Association of Gerontology and Geriatrics 
Asia/Oceania Regional Congress) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2557 มีจ�านวนผู้ร่วมประชุม
กว่า 2,000 คน และ การประชุมสมาพันธ์โรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาค
พื้นเอเชียและโอเชียเนีย (Federation of Immunology Society of Asia-Oceania 
Congress) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2561 มีจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม 600 คน

สสปน. เล็งเจาะการประชุม

นานาชาติด้านการแพทย์

หนึ่งในเป้าหมายหลัก
หนุนตลาดโตต่อเนื่อง
สสปน. วางกลยทุธ์เชงิรกุบกุตลาดการประชมุนานาชาติ

ด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีการจัดประชุม 

ทั่วโลกเป็นจ�านวนมาก โดยคาดหวังให้เป ็นตลาด

หลักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติ 

ในประเทศไทยให้เติบโตร้อยละ 15 ต่อปี

conventions
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medIcAl conferenceS SupporTed bY Tceb

11-13 Aug, 2012
East Meets West Cardiology 2012 (EMWC)
Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok 

Aug 22-26, 2012
11th Asian Congress of Urology of The Urological 
Association of Asia
Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)

Aug 30- Sep 1, 2012
3rd Asian Perioperative Nursing Asiorna Conference 2012 & 
5th Asian Perioperative Nursing Leadership Forum
Centara Grand and Bagnkok Convention Center at 
CentralWorld

oct 20-22, 2012
The 8th Asian-Pacific Society of Atherosclerosis and Vascular 
Diseases Congress (APSAVD)
Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa

nov 4-7, 2012
IEEE International Conference on Nano Molecular Medicine 
& Engineering (IEEE Nanomed 2012)
Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok 

nov 28-30, 2012
13th Annual Asia-Pacific Association for Gynecologic 
Endoscopy and Minimally Invasive Therapy (APAGE 2012)
Dusit Thani Hotel, Pattaya

dec 5-8, 2012
22nd World Congress of the International Association of 
Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO)
Sangri-La Hotel, Bangkok

dec 5-8, 2012
Asia Pacific Digestive Week (APDW)
Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok

Jan 22-25, 2013
The Second International Congress on Women’s Health and 
Unsafe Abortion (IWAC 2013)
Imperial Queen Park Hotel, Bangkok 

feb 21-24, 2013
Asian Pacific Society of Cardiology 2013 Congress (APSC 
2013)
Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)

Aug 28-Sep 30, 2013
International Association for Dental Research - Asia Pacific 
Region 2013 (IADR-APR 2013)
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at 
CentralWorld

Aug 30-Sep 2, 2014
International Congress of Pharmaceutical Sciences - FIP 
2014
Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) 

oct 22-25, 2014
18th Biennial Congress of Asia Pacific Orthopaedic 
Association and the 36th Annual Meeting of the Royal 
College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (APOA/RCOST 
2014)
Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)

2015
46th World Congress of International Society of Surgery 
(ISW)
Bangkok

mar 26-28, 2016
Southeast Asian Western Pacific Regional Federation of 
Pharmacologists - SEAWP-RFP
Impact Arena, Exhibition and Convention Center (IMPACT), 
Bangkok 

Ms. Vichaya Soonthornsaratoon, TCEB’s Senior Manager and Acting Director of Meetings 
Industry Department, revealed that the TCEB has set itself the goal of attracting 
international medical conventions, as this sector represents a huge market with annual 
conferences held by many organizations.

Last year, of the more than 11,200 global conventions held worldwide, 2,000 were 
international medical conferences.

Market penetration would however require the cooperation of local organizations 
in terms of enhancing opportunities and competitiveness to win these international conventions. The TCEB will 
therefore broaden its cooperation with the Medical Association of Thailand under HM the King’s Patronage, which 
supervises a further 42 associations.

Ms. Vichaya said that although Thailand has the readiness to host the international conventions in terms of 
convention venues, accommodation, facilities and hospitality, winning the events would depend on the strength 
of the associations concerned, the participation of the associations at the international level and the readiness of 
the country, particularly as regards to the political situation, as well as support from both the public and private 
sectors.

The international convention industry is also different from meetings organized by private companies or 
incentive travel because of the longer time involved in the decision process. A regional convention needs about 
2-3 years to formulate, while preparations for each global convention often take 4-8 years.

Ms. Vichaya said that in its effort to set the proactive marketing strategies, the bureau needs to carry out 
research on each convention to obtain in-depth details. These would include the decision maker for the event 
venue, when the event would be rotated to the Asian region and the competitors in Asia. In addition, the bureau 
would need to consider the criteria for each bid as well as the requirements for event support.

“Nowadays competition in the convention industry is greater than ever because many countries are giving 
increased importance to this market, as each convention generates huge revenues for the country. Significantly, 
China and India are becoming crucial rivals in Asia,” the Director said. 

For Thailand’s MICE industry, meetings and incentives remain the biggest market, but conventions continue 
to grow and have bright prospects. The TCEB has set a growth target of 15 per cent annually with at least 30 
events held in Thailand each year. International medical and pharmaceutical conferences are regarded as one of 
the major targets to drive market growth in the future.

Over the past years, the TCEB has been successful in forming partnerships with various organizations to 
win a series of international conventions for Thailand. These include the Molecular Medicine Conference 2012, 
which will emphasize “Alternative Strategies against Cancer and Inflammation”. The event is being held from 
December 19-22, 2012 in cooperation with the Thailand Research Fund, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, 
Mahidol University and the Genetics Society of Thailand.

Earlier, the TCEB joined with the Pharmaceutical Association of Thailand under Royal Patronage, to win the 
74th International Pharmaceutical Federation (FIP) Congress. The event - which will be held for the first time in 
Thailand in 2014 - will take place at Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC). The congress is 
expected to attract 2,500 delegates and generate more than Bt210 million in revenue to the country.

Other international medical conventions include the 8th Congress of Asia-Pacific Vitreo-retina Society 2013 to 
be held in 2013 with 700 participants, the 39th World Small Animal Veterinary Association Congress scheduled for 
2014 with more than 3,000 participants, the International Association of Gerontology and Geriatrics Asia/Oceania 
Regional Congress also for 2014 with more than 2,000 participants and the Federation of Immunology Society of 
Asia-Oceania Congress to be held in 2018 with about 600 participants.

TCEB pREpARES To pENETRATE 
INTERNATIoNAL MEdICAL 
CoNvENTIoN MARkET
oNE of THE kEY dRIvERS 
foR INduSTRY GRoWTH
The TCEB has introduced a proactive strategy to penetrate 
the market for international medical and pharmaceutical 
conferences, a high number of which are held each year all 
over the globe. This sector is expected to provide a major 
boost to Thailand’s international convention industry, spurring 
a growth of 15 per cent annually.
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นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�านวยการ สสปน. 
กล่าวว่า หลังจากประสบความส�าเร็จในการวางต�าแหน่งทางการ
ตลาดให้หวัหนิเป็นจดุหมายส�าหรบัการจดังานไมซ์ในระดบัไฮเอนด์ 
หรือ Luxury MICE ผ่านกิจกรรม Connections Plus ในปีที่แล้ว ปี
นี้ สสปน.ได้เร่งขยายผลเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้จัดงานไมซ์ โดยวาง

กลยทุธ์การตลาดโฉมใหม่ “ไมซ์สามมติ”ิ เพือ่ส่งเสรมิให้ “เกาะสมยุ” เป็นหนึง่ในสถาน
ที่จัดงานไมซ์ระดับโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพ่ือ
เป็นรางวัล 

ในช่วงครึ่งปีหลัง สสปน. กระตุ้นตลาดการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล เดินเกมรุกขยายตลาดไมซ์สู่ “เกาะสมุย” เน้นสร้างจุดขายใหม่ “ไมซ์สามมิติ” 
โดยชู 3 ศักยภาพท่ีโดดเด่นส�าหรับการจัดงานภายใต้แนวคิด “มอบรางวัลแห่งความ
ส�าเร็จ ด้วย 3 มิติใหม่แห่งไมซ์บนเกาะสมุย” 

โครงการ Connections Plus 2012 เป็นหนึง่ในกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ต่อเนือ่งเป็นปีที ่7 โดย
ในครั้งนี้เป็นการด�าเนินงานภายใต้แคมเปญส่งเสริมการขาย Thailand: Destination 
of CHOICES หรือ “ประเทศไทย...จุดหมายที่เลือกได้ไม่รู้จบ” โดยได้เชิญนักวางแผน
จัดประชุมองค์กร (Corporate Meetings Planner) และผู้ซื้อกลุ่มองค์กร ( Corporate 
Buyers) กว่า 52 ราย จาก 15 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย 
โปแลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และรัสเซีย ร่วมกิจกรรมใน 2 เส้นทาง คือ
กรุงเทพมหานคร และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ สสปน. ได้แสดงศักยภาพของเกาะสมุย โดยจัดกิจกรรม Connections Plus 
2012 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “Excitement in Style” สะท้อนการจัดงานแบบ 
“มิกซ์ แอนด์ แมทช์” บนเกาะสมุย พร้อมกระตุ้นตลาดด้วยโปรโมชั่น “Samui 2012...
MICE in Style” 

สสปน.เลือก “เกาะสมุย” เป็นจุดหมายส�าคัญที่จะส่งเสริมไปยังกลุ่มผู้จัดงานไมซ์
ชาวต่างประเทศ โดยดึงศักยภาพและไฮไลท์เด่นๆ ของเกาะสมุยใน 3 ด้านมาพัฒนา
เป็นกลยุทธ์การตลาด “ไมซ์สามมิติ” เพื่อให้ผู้จัดงานไมซ์สามารถสร้างสรรค์งานไมซ์
บนเกาะสมุยและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แบบ 3 มิติ ได้แก่ 1) กิจกรรมอัน
หลากหลายประเภทส�าหรับนักท่องเที่ยวทุกคน ตั้งแต่กิจกรรมแนวผจญภัยกลางแจ้ง
อันน่าตื่นเต้นไปจนถึงสีสันในยามราตรี 2) การอุทิศตนเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยกิจกรรมกรรมเชิง Corporate Social Responsibility หรือ CSR ที่หลากหลาย  
3) แหล่งท่องเที่ยวอันหรูหรา ทั้งโรงแรมที่พักและสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน ทั้ง
ของผูป้ระกอบการไทยและต่างชาต ิโดยสามารถให้บรกิารได้ตามทีผู่ม้าเยอืนปรารถนา
ไปจนถึงการให้บริการที่มากกว่าความคาดหมายของภาคธุรกิจที่มาเข้าร่วมประชุม

ในการจัดกิจกรรมเมกะแฟมทริปปีน้ี ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้สัมผัสกับความ
หลากหลายในมิติต่างๆ ของเกาะสมุย ตั้งแต่โรงแรมที่พัก การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการร่วมสร้างฝายชะลอน�้าป้องกันน�้าท่วมบน
เกาะสมุย การส่งเสริมการขายกับผู้ประกอบการไมซ์ในเกาะสมุย และการเพลิดเพลิน
ไปกับ theme party ในบรรยากาศ “full-moon party” 

“สสปน. มัน่ใจว่า การจดังานดงักล่าวจะสร้างแรงบนัดาลใจและน�าไปสูจ่นิตนาการ
ให้แก่ผูจ้ดังานไมซ์และนกัเดนิทางกลุม่ไมซ์ ให้เลอืกเกาะสมยุ และประเทศไทยเป็นจดุ
หมายหลักในการจัดงานต่อไปในอนาคต” นายธงชัย กล่าวเสริม

จากข้อมลูของส�านกังานการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีระบวุ่า เกาะสมยุ
มีโรงแรมทั้งสิ้น 448 แห่ง สามารถให้บริการห้องพักจ�านวนรวม 17,204 ห้อง พร้อม
กับมีโรงแรมที่อยู่ในระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างอีกหลายโครงการในระหว่างปี  
พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งจะเพ่ิมศักยภาพ ในการรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้เพิ่มขึ้น
อีก 500 ห้องได้แก่ โรงแรม Vana Belle Samui Resort and Spa (2555), โรงแรม 
Movenpick Resort & Spa Mae Nam Beach (2555), โรงแรม Akaryn Samui (2555) 
และโรงแรม Ozo Samui (2557) 

นอกจากนี้ เกาะสมุยมีท่าอากาศยานนานาชาติท่ีมีสถิติของผู้ใช้บริการมาก
ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของประเทศ โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา สนามบินเกาะสมุยรองรับ 
นักเดินทางกว่า 1.4 ล้านคน ผ่านการให้บริการของสายการบิน 4 สายการบินได้แก่ 
สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินไฟเออร์ฟลาย และ 
สายการบินซิลค์แอร์ 

เพือ่เป็นการกระตุน้ให้เกดิการจดังานไมซ์มากขึน้ในพืน้ทีเ่กาะสมยุ สสปน.ยงัได้มอบ
ข้อเสนอพิเศษสุดส�าหรับผู้ซื้อและลูกค้าองค์กรท่ีเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ตรงใน
โครงการ Connections Plus 2012ครั้งนี้ ในแพคเกจ “Samui 2012…MICE in Style” 
ส�าหรับผู้ที่ยืนยันการจัดงานประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลขนาดกลุ่มตั้งแต่ 30 
คนขึ้นไปกลับมายัง สสปน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และการจัดงานดังกล่าวจะ
ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 สสปน.จะมอบเงินสนับสนุน การจัดงาน
จ�านวน 2,012 เหรียญสหรัฐต่อกลุ่ม

“จากการวางกลยทุธ์การตลาด “ไมซ์สามมติ”ิ ในกจิกรรม Connections Plus ในปีนี้ 
และแพคเกจสนบัสนนุดงักล่าว สสปน.หวงัว่าจะมจี�านวนนกัเดนิทางกลุม่ไมซ์เดนิทาง
เข้ามาร่วมกจิกรรมประชมุและท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลัหลงักจิกรรมจ�านวน 5,000 คน 
ภายใน 2 ปี สร้างรายได้ประมาณ 323 ล้านบาท และส�าหรับในภาพรวม สสปน. คาด
ว่ากลยุทธ์ “ไมซ์สามมิติ” จะรักษาฐานจ�านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในปี 2555 ให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่จ�านวน 750,000 คน หรือสร้างรายได้ 60,000 ล้านบาท “ 
นายธงชัย กล่าวทิ้งท้าย

สสปน. วางกลยุทธ์”ไมซ์สามมิติ” 

ชูเกาะสมุยจุดหมายจัดงานไมซ์ระดับโลก
สสปน. จัดกิจกรรมเมกะแฟมทริปประจ�าปี (Connections Plus 2012) เปิดกลยุทธ์การตลาดโฉมใหม่  

“ไมซ์สามมิติ” ผลักดันเกาะสมุยเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานไมซ์ระดับโลก โดยเฉพาะการประชุมและการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล
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Mr. Thongchai Sridama, Board of Director and Acting 
President of TCEB said that following last year’s success in 
establishing Hua Hin as a luxury MICE destination through 
the Connections Plus programme, this year, the bureau 
had accelerated its plans to expand new destinations of 
choices for MICE organizers. The TCEB developed the 
new marketing strategy in the form of ‘3D MICE’ to promote 

Koh Samui as one of the world’s best MICE destinations, especially for corporate 
meetings and incentive travel.

The Connections Plus 2012 campaign is a flagship annual Familiarization 
Trip, involving many activities conducted for the 7th consecutive years under the 
‘Thailand: Destination of CHOICES’ campaign. This year, the bureau invited 52 
corporate buyers and corporate meeting planners from 15 countries - Vietnam, 
Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Japan, China, Hong Kong, India, New 
Zealand, Australia, Poland, France, United Kingdom and Russia - to participate in 
two Fam Trip routes: Bangkok and Koh Samui in Surat Thani Province.

For the Connections Plus 2012 activity, the TCEB showcased the potential 
of Samui through a 3D MICE event held under the theme “Excitement in Style”, 
reflecting the possibility of designing MICE events on the island that mix and match 
creative ideas. The bureau also offered a “Samui 2012...MICE in Style” promotion 
to stimulate the market.

Koh Samui was selected as a key destination for promotion because of its 
outstanding potential in three key perspectives, which were then incorporated 
into the “MICE 3D” marketing strategy. The three dimensions are: 1) Diversity of 
Recreation: a wide range of activities that cater to everyone - from exciting outdoor 
adventure activities to a vibrant nightlife; 2) Devotion to Responsibility: On Samui, all 
MICE travellers will also experience a range of demonstrations of CSR programmes; 
3) Designation of Luxury: Visitors will appreciate the luxurious accommodation 
and sophisticated facilities now available on Koh Samui. Locally owned as well as 
international hotel chains offer unrivalled and tailor-made experiences that will meet 

and surpass every business’ needs and expectations. 
Every participant in this year’s fam trip experienced the diversity of Koh Samui, 

its capabilities in various dimensions, from the standard of accommodation, to CSR 
participation by building check dams to prevent flooding on the island and sales 
promotion offered by Samui’s MICE operators, as well as a theme party featuring a 
full-moon party ambience.

“The TCEB is confident that this event will inspire the imagination of MICE 
operators and MICE travellers to choose Koh Samui, and select Thailand for their 
next MICE events,” added Mr. Thongchai.

According to the Surat Thani Provincial Office of Tourism, Koh Samui has 448 
hotels offering a total capacity of 17,204 rooms. A series of new hotel developments 
in the pipeline from 2012-2014 will create 500 more rooms. Currently in the planning 
stage are the Vana Belle Samui Resort and Spa (2012), Movenpick Resort & Spa 
Mae Nam Beach (2012), Akaryn Samui (2012) and Ozo Samui (2014). 

Koh Samui’s International Airport is the country’s sixth busiest airport, handling 
over 1.4 million passengers in 2010. The island is served by 4 airlines: Thai Airways, 
Bangkok Airways, Firefly and Silk Air. 

In order to stimulate the MICE market on Koh Samui, TCEB is offering special 
packages for corporate clients participating in the Connections Plus 2012 event, 
through the “Samui 2012 ... MICE in Style” package for corporate meetings and 
incentive travel. Cash payments of US$2,012 per group will be subsidized for all 
groups of 30 people or more who confirm by 31 December 2012 and hold their 
events in Koh Samui by 31 March 2013. 

“Following this year’s ‘MICE 3D’ strategy under the Connections Plus 2012 
campaign, the TCEB looks forward to increasing the number of MICE travelers 
visiting Thailand for meetings or incentive travel. We expect around 5,000 visitors 
to return over the coming two years, generating around US$10.9 million (Bt323 
million). Overall, the TCEB estimates that the “MICE 3D” initiative will contribute to 
an increase in total MICE visitors this year to meet the target of 750,000 visitors, and 
Bt60 billion in revenues,” said Mr. Thongchai in conclusion.

TCEB CREATES 3d MICE STRATEGY
pRoMoTING SAMuI AS A WoRLd-
CLASS dESTINATIoN foR MICE EvENTS
The TCEB recently organized Connections Plus 2012, opening a new chapter in its ‘3D MICE’ 
market strategy to promote Koh Samui as a world-class destination for MICE events, especially 
meetings and incentive travel.
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สสปน. ได้ลงนามความร่วมมอืกบั 28 สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศใน
การบรรจหุลกัสตูร เพือ่เร่งผลติ “บณัฑติไมซ์” ป้อนสูอ่ตุสาหกรรมไมซ์ 
รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย สสปน. มั่นใจว่า
จะช่วยยกระดบัประเทศไทยสูเ่ป้าหมายการเป็นศนูย์กลางการศกึษา
ด้านไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN MICE Education Hub)

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�านวยการ สสปน. กล่าวว่า การ
ส่งเสรมิและยกระดบัอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันา
บคุลากรไมซ์เป็นหนึง่ในพนัธกจิหลกัตามนโยบายรฐับาลที ่สสปน. ด�าเนนิการมาอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยทีผ่่านมา สสปน. ได้ จดัตัง้ “โครงการพฒันาหลกัสตูรไมซ์มาตรฐานสากล 
(MICE Curriculum) เพื่อบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาคีพันธมิตร ในการ
ร่วมกันจัดร่างหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล และได้ประสบผลส�าเร็จในการพัฒนาใน
วิชา “การจัดประชุมและนิทรรศการ” และต�าราไมซ์ต้นแบบฉบับสมบูรณ์เล่มแรกของ
ประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชีย

วิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (Introduction to MICE Industry – MICE 101) 
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดย “คณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐาน
สากล (MICE Course Board)” ประกอบด้วยผู้แทนของ สสปน. สมาคมการแสดง
สนิค้า (ไทย) สมาคมส่งเสรมิการประชมุนานาชาต ิ(ไทย) และสมาคมธรุกจิสร้างสรรค์
การจัดงาน โดยได้ร่วมกันด�าเนินการจัดหาและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมไมซ์จากทั่วโลกที่เป็นมาตรฐานสากล ผนวกกับประสบการณ์ท�างานมือ
อาชีพในวงการไมซ์ มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานกลางของ
ประเทศไทย

นายธงชัย กล่าวเสริมว่า หลังจากที่ 4 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(วิทยาลัยนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แจ้งเจตจ�านงในการเข้าร่วมโครงการหลักสูตร
ไมซ์มาตรฐานสากลกับทางสสปน. เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ขณะนี้ สสปน. ได้ขยายผลเพิ่ม
เตมิไปสูอี่ก 24 สถาบนั รวมเป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีพ่ร้อมเปิดการเรยีนการสอนรายวชิา
การจดัประชมุและนทิรรศการทัง้สิน้ 28 สถาบนัทัว่ประเทศ โดยมกีารวางแผนเเปิดการ

เรียนการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
ส�าหรับเนื้อหาของรายวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการอจะแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนส�าคัญ ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปัจจุบัน 2) การบริหารจัดการงานใน
อุตสาหกรรมไมซ์ และ 3) องค์ประกอบที่ส�าคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเนื้อหาทั้ง 3 
ส่วนจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ลักษณะของการจัดงาน
ไมซ์ในแต่ละประเภท การบรหิารจดัการงานในอตุสาหกรรมไมซ์ การบรหิารจดัการศนูย์
ประชมุและแสดงสนิค้า บรษิทัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในอตุสาหกรรมไมซ์ มาตรฐาน
ที่ส�าคัญต่างๆ รวมไปถึงเรื่องจรรยาบรรณของการด�าเนินงานในอุตสาหกรรมไมซ์

ส�าหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสปน. และสถาบัน
อุดมศึกษาทั้ง 28 สถาบันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี นายชุมพล 
ศิลปอาชา ผู้ก�ากับดูแล สสปน. ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี พร้อมมอบโล่
เกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือดังกล่าวนี้ ไม่เพียงแต่มีการจัดท�าต�าราเรียนทั้งในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แต่รวมถึงการจัดท�าส่ือการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์และสถาบัน
อดุมศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี ้ยงัมแีนวทางส่งเสรมิการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนให้นกัศกึษาทัง้ในด้านการเพิม่พนูองค์ความรู ้และทกัษะในการท�างานได้จรงิ
อย่างมอือาชพี เพือ่ให้การเรยีนการสอนรายวชิาดงักล่าวมมีาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ 

“หลักสูตรไมซ์จะช่วยเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้บุคลากรไมซ์ไทยในอนาคตให้
สามารถรับมือกับการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างชาติในภูมิภาค และคาดว่าจะสามารถ
เพิ่มจ�านวนบุคลากรสู่อุตสาหกรรมไมซ์จากจ�านวนนิสิต นักศึกษาที่เข้าเรียนรายวิชา
การจดัประชมุและนทิรรศการได้กว่า 5,000 คนต่อปีการศกึษา และคาดว่าจะสามารถ
ผลิตบัณฑิตไมซ์ได้ราว 20,000 คน ภายในปี 2558” นายธงชัย กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้นสถาบันอุดมศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนรายวิชาการจัด
ประชุมและนิทรรศการ ให้กับนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ซึ่งในอนาคต 
สสปน.จะยังคงสานต่อการพัฒนาโครงการหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสกลน้ีต่อไปจน
สามารถผลักดันให้ยกระดับเป็นสาขาวิชาเอกทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ในอนาคตอันใกล้ 

สสปน. เปิดตัวตำาราไมซ์ แห่งแรกในเอเชีย

น�าร่องเปิดสอนใน 28 สถาบันอุดมศึกษา 
สสปน. ก้าวสูค่วามเป็นผูน้�าการพฒันาการศกึษาไมซ์ของภมูภิาคเอเชยี ด้วยการรเิร่ิม “ต�าราไมซ์” ต้นแบบฉบับ

สมบูรณ์เล่มแรกของภูมิภาคเอเชียในหลักสูตรวิชา “การจัดประชุมและนิทรรศการ (Introduction to MICE 

Industry – MICE 101)”

Mice educatIon
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The bureau has so far signed cooperation agreements with 28 higher 
educational institutes nationwide to include MICE 101 as part of 
their academic curricula. The agreement aims to accelerate the 
production of MICE graduates for the MICE industry in preparation 
for the ASEAN Economic Community (AEC). As a result, the TCEB 
is confident of enhancing Thailand’s chances of achieving its goal 
of becoming ASEAN MICE Education Hub. 

Mr. Thongchai Sridama, Board of Director and Acting President of TCEB, said 
that promoting and enhancing Thailand’s MICE standards, 
especially in the area of human resource development, was 
one of the core missions in line with government policy that 
the TCEB continues to pursue. The bureau initiated the MICE 
Curriculum project with the aim of bringing strategic partners 
to work together on drafting the MICE curriculum. As a 
result, the TCEB has been successful in developing the first 
curriculum in Thailand and indeed the whole of Asia.

MICE 101 was developed by the MICE Course Board, 
which is made up of experts from the TCEB, the Thai Exhibition 
Association (TEA), the Thailand Incentive and Conventions 
Associations (TICA) and the Event Management Association 
(EMA). The board compiled knowledge about the MICE 
industry from all over the world that meets with international 
standards and combined it with professional experience to 
form the basis for the curriculum. 

Mr. Thongchai added that after four universities - Mahidol 
University International College, Prince of Songkhla University, 

Bansomdej Chaopraya Rajabhat University and 
Siam University - announced their intention 
of joining the International MICE standards 
programme early this year, the TCEB extended 
the course to another 24 institutions. Currently, a 
total of 28 institutions plan to introduce the MICE 
101 course from the 2012 academic year.

The course content provides an entry-level 
introduction and overview of the MICE industry. 
The outline is divided into 3 major parts: (1) 
Outlook of the MICE industry; (2) MICE event 

management; and (3) Key elements in the MICE industry. Taken together, the three 
parts will provide students with comprehensive industry knowledge, from basic 
principles of industry event management, comparisons of the MICE industry in 
various countries, venue management for conferences and exhibitions, companies 
and key organizations and key industry standards. The curriculum also covers 
industry ethics and governance. 

In signing the cooperation agreement between the TCEB and 28 institutions 
of higher education institutions in Thailand, Deputy Prime Minister Chumpol Silapa-

archa, who oversees the TCEB, presided over the launch 
ceremony and awarded a medal of honor to MICE Course 
Board in recognition of its accomplishment. This cooperation 
agreement covers not only the development of standard 
textbooks in Thai and English, but also extends to the 
preparation of teaching materials and activities for students to 
increase their theoretical knowledge and professional skills, 
with the aim of a uniform standard of achievement nationwide. 

“The MICE course will strengthen the competitiveness 
of the MICE personnel in the future to deal with the relocation 
of skilled labor in the region. The bureau expects that the 28 
institutions can produce more than 5,000 students each year 
and reach 20,000 students in 2015, Mr. Thongchai said.

In the initial stage, the institutions will offer the MICE 
101 course to the first and second year students. The TCEB 
will continue to develop the International MICE Standards 
Programme as a major course module for both Bachelor and 
Master levels.

TCEB LAuNCHES MICE CuRRICuLuM – 
THE fIRST IN ASIA

pIoNEEREd IN 28 HIGHER 
EduCATIoNAL INSTITuTES 
The TCEB has become a leader in MICE educational development 
in Asia by developing the first complete curriculum in Asia for 
the course “Introduction to MICE Industry – MICE 101. 
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นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. 
กล่าวว่า สสปน. ขยายกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมภาคการศึกษา โดยมี
มหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ 2 แห่ง คือ Seoul-Kyung Hee University และ Hallym 
University of Graduate Studies ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนา
บุคลากรของวงการไมซ์ในเอเชียให้มีความมืออาชีพ

“สสปน. ให้ความส�าคัญกับความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
อตุสาหกรรมไมซ์ ซึง่ความร่วมมอืกบัองค์การส่งเสรมิการท่องเทีย่วแห่งกรงุโซลครัง้นี ้มุง่เน้นให้การ
ศึกษาแก่บุคลากรในวิชาชีพไมซ์ทั้งรุ่นปัจจุบันและอนาคต” นางนิชาภา กล่าว 

นาย ฮอง ฮีจอน ผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งกรุงโซล กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้ว 
ทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งกรุงโซล ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ สสปน. เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการเพ่ิมจ�านวนนักเดินทางไมซ์เกาหลีในประเทศไทย และในปีน้ี องค์การ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งกรุงโซล และ สสปน. ได้ขยายกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมไปถงึภาค
การศึกษา โดยจะเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้สามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้
กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงวิชาการ ซึ่งสสปน. จะเป็นหุ้นส่วนส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาด้านไมซ์ของเกาหลีต่อไป

บนัทกึความเข้าใจเพือ่ร่วมมอืด้านการศกึษา ได้มกีารลงนามร่วมกนั เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคมทีผ่่าน
มา ณ กรุงโซล โดยจะร่วมมือกันในระยะยาวใน 4 แขนง คือ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล 2) การร่วม
กันท�าวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร 3) ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรไมซ์ และ 
4) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงวิชาการ การสัมมนา การจัดคอร์สอบรมระยะสั้น และการประชุมใน
หัวข้อวิจัยต่างๆ 

การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีต้องการให้มีการจัดการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของผู้จบการศึกษารุ่นใหม่ท่ีก�าลังเข้าสู่ตลาด 
แรงงานไมซ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างผู้น�าแห่งวงการไมซ์ของเอเชีย 

นอกจากการลงนามในบนัทกึความเข้าใจ สสปน. ได้ถอืโอกาสนี ้ประชาสมัพนัธ์เกาะสมยุในฐานะ
จดุหมายปลายทางระดบัสากลใหม่ล่าสดุของนกัเดนิทางกลุม่ไมซ์ให้กบัตลาดเกาหลใีต้ด้วย เพราะ
เกาหลใีต้เป็นตลาดไมซ์ทีม่ศีกัยภาพสงูส�าหรบัประเทศไทย โดยอยูใ่นอนัดบั 6 หรอืคดิเป็นร้อยละ 6  
จากจ�านวนผู้เดินทางกลุ่มไมซ์จากเอเชียที่เดินทางมายังประเทศไทย ในปี 2554 มีผู้เดินทางกลุ่ม
ไมซ์จากเกาหลเีข้ามายงัประเทศไทยจ�านวน 23,570 คนสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 2 พนัล้านบาท 

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุม สสปน. กล่าวระหว่างการเข้า
ร่วมงาน Korea MICE Expo 2012 ว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เกาะสมุยได้พัฒนาตนเองจนก้าวขึ้น
มาเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมชัน้น�าอกีแห่งหนึง่ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และประสบ
ความส�าเรจ็ในการรองรบัการเป็นเจ้าภาพจดังานไมซ์หลายครัง้ นอกจากนี ้ยงัมกีารวางแผนพฒันา
เกาะสมยุ ในด้านต่างๆ ระหว่างปี 2555-2557 อกีเป็นจ�านวนมาก ซึง่จะส่งผลดต่ีออตุสาหกรรมไมซ์
ของเกาะสมุยเป็นอย่างมาก 

ทัง้นี ้สสปน. ประชาสมัพนัธ์เกาะสมยุภายใต้แนวคดิการตลาด ไมซ์สามมติ ิโดยชจูดุขาย Reward 
Your Success with 3 Dimensions of MICE Events in Samui ประกอบด้วย 1) กิจกรรมอันหลาก
หลาย ความหลากหลายของกจิกรรมบนเกาะสมยุทีพ่ร้อมตอบสนองลกูค้า ทัง้กจิกรรมกลางแจ้งไป
จนถงึชวีติยามราตรทีีม่สีสีนั 2) การอทุศิตนเพือ่ความรบัผดิชอบต่อสงัคม จดุขายความหลากหลาย
ของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรบนเกาะสมุย และ 3) แหล่งท่องเที่ยวอันหรูหรา 
จุดขายที่พักและสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายระดับหรูหราบนเกาะสมุยที่พร้อมให้บริการ ซึ่งมีทั้ง
ของผู้ประกอบการท้องถิ่นและเชนโรงแรมระหว่างประเทศ 

สสปน. จับมือเกาหลีใต้

พัฒนามืออาชีพไมซ์เอเชีย
สสปน. ขยายกรอบความร่วมมือกับเกาหลีใต้ โดยลงนามใน

บันทึกความเข้าใจกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งกรุง

โซล หรือ Seoul Tourism Organization (STO) จัดตั้ง  

Academic Exchange Programme (AEP) เพื่อพัฒนา 

บุคลากรไมซ ์ ใน เอเชีย ให ้มีความเป ็นมืออาชีพ พร ้อม

ประชาสัมพันธ์เกาะสมุย ภายใต้แนวคิด ไมซ์สามมิติ (MICE 3D) 

ในตลาดเกาหลีใต้ 

Mice cooperatIon
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that the bureau has expanded cooperation to cover the education sector. Two 
Korean institutes - Seoul-Kyung Hee University and Hallym University of Graduate 
Studies - signed the MoU to develop MICE professionals in Asia. 

“The TCEB places great importance on regional cooperation for the 
enhancement of professional standards within the industry. The bilateral agreement 
with the STO is thus aimed at developing MICE professionals in both the current and 

future generations,” Mrs. Nichapa said.
Mr. Hong Heegon, President and CEO of STO said that last year the organization signed an MoU 

with the TCEB to expand Seoul’s presence in Thailand’s MICE market. This year, the STO and the TCEB 
broadened their framework of cooperation with an educational programme. This would provide a practical 
way for universities in Seoul to enhance professional standards among students through a wide range of 
academic activities, with the TCEB acting as a key partner in driving Korean MICE education.

The MoU was signed on July 4, 2012 in Seoul and will create long-term cooperation in four areas: 1) 
exchange of material and information; 2) shared academic research activities, including exchanges among 
visiting faculty members, research scholars and students; 3) cooperation in MICE curriculum development; 
and 4) joint organization of symposia, conferences, short courses and meetings on research issues. 

The mutual partnership is designed to meet the industry’s needs and demands for quality education to 
improve the professional caliber of new graduates entering the workforce so as to extend and build Asia’s 
future MICE leaders.

In addition to the MoU signing, the TCEB also announced its promotion of Koh Samui as Thailand’s 
latest globally preferred MICE destination. South Korea is considered as a high potential MICE market for 
Thailand. South Korea is Thailand’s sixth largest MICE market, with arrivals representing 6 per cent of all 
Asian MICE travelers to Thailand. A total of 23,570 South Korean MICE travelers visited Thailand in 2011, 
generating more than Bt2 billion in foreign exchange earnings.

Speaking at Korea MICE Expo 2012 (KME 2012), Mr. Puripan Bunnag, Senior Manager of TCEB’s 
Meetings Industry Department disclosed that over the past decade, Koh Samui has been developed into 
one of Southeast Asia’s most renowned tourist destinations and the island also has a successful record of 
hosting MICE events. 

Koh Samui has a series of major new developments in the pipeline for 2012-2014 and these will 
significantly boost the island’s MICE industry. 

Koh Samui has been promoted internationally via the bureau’s conceptual marketing initiative ‘MICE 3D’ 
and the parallel campaign “Reward Your Success with 3 Dimensions of MICE Events in Samui”. This explains 
that MICE travelers will enjoy their experience on the island in 3 dimensions: 1) Diversity of Recreations – 
Koh Samui offers a wide range of activities catering to everyone- from exciting outdoor adventure activities 
to a vibrant nightlife; 2) Devotion to Responsibilities – At Samui, beyond making profits, all MICE travelers 
will also see a range of demonstrations of CSR programmes; and 3) Designation of Luxury – Samui has 
developed rapidly in recent years, and visitors will appreciate the wide range of luxurious accommodation 
and sophisticated facilities now available. There are both locally owned as well as international hotel chains. 

TCEB TEAMS up WITH SouTH koREA To 
dEvELop MICE pRofESSIoNALS IN ASIA 
The TCEB has widened its bilateral cooperation framework with South Korea by signing a 
memorandum of understanding with the Seoul Tourism Organization (STO) to set up an 
Academic Exchange Programme (AEP) that aims at developing MICE professionals in Asia. 
The bureau is also promoting Koh Samui in the Korean market through the MICE 3D concept.
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โรดโชว์ไต้หวัน
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการแสดงสินค้า

นานาชาติ สสปน. และคณะผู้แทน สสปน.จัดงาน Business 
Forum ณ กรุงไทเป ไต้หวัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ตลาดการแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย
ในฐานะประตูสู่ตลาดอาเซียน ให้กับผู้แทนภาครัฐและภาค
ธุรกิจการค้าของไต้หวัน ทั้งนี้ สสปน. ได้น�าเสนอโปรโมชั่น 100 
A-HEAD เพื่อจูงใจให้สมาคมการค้าและบริษัทจัดทัวร์ดูงานใน
ไต้หวันเดินทางมาจัดงานและชมงานแสดงสินค้านานาชาติใน
ประเทศไทย 

โรดโชว์ฟิลิปปินส์
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการแสดงสินค้า

นานาชาติ สสปน. และคณะผู้แทน สสปน. จัดงานโรดโชว์ใน
กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้จัด
งานแสดงสินค้ารายใหญ่ของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
และยา เครือ่งมอืโลหะการ การแพทย์และการท่องเทีย่ว ร่วมเดนิ
ทางไปด้วย ทั้งนี้ สสปน. ได้ประชาสัมพันธ์ให้งานแสดงสินค้า
นานาชาติในประเทศไทยเป็นฐานส�าหรับเจาะตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแก่ผู้ประกอบการไมซ์และผู้เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ในฟิลิปปินส์ และผู้แทนสมาคมต่าง ๆ อีกทั้ง 
ประชาสมัพนัธ์มาตรการจงูใจและสนบัสนนุต่าง ๆ  อาท ิโปรแกรม 
100 A-Head และโปรแกรม Be My Guest Buyers นอกจากนี้ 
สสปน. ยงัได้หารอืกบัหอการค้าฟิลปิปินส์เพือ่จดัท�าบนัทกึความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในอนาคต 
ขณะที่สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ได้พบกับสมาคมผู้จัดงาน
แสดงสนิค้าและการประชมุแห่งฟิลปิปินส์ (พาซอีอส) เพือ่หารอื
กรอบความร่วมมือระหว่างสองสมาคม 

โรดโชว์แอฟริกาใต้
สสปน. เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และแสดงความพร้อมของ

ไทยในการเป็นจุดหมายแห่งไมซ์ ในงาน Amazing Thailand 
Road Show to South Africa 2012 ณ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก และ
เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 29 – 31 
พฤษภาคม 2555 ตามค�าเชญิของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศ เช่น สถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจ�าสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และบริษัท
การบินไทย ส�านักงานสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พร้อมกันนี้ สส
ปน. ได้ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) 
จัดงานเลี้ยงรับรอง และบรรยายในหัวข้อ Corporate MICE ให้
กับผู้ซื้อและส่ือมวลชนต่างชาติ ซึ่งได้รับเชิญจากนายจักรชิน
บุตร ชื่นอารมณ์ ทูตพาณิชย์ประจ�าเมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยได้
รับเกียรติจากนายนนทศิริ บุรณศิริ เอกอัครราชทูตไทย ประจ�า
กรุงปริตอเรีย เข้าร่วมงานด้วย 

AIBTM เทรดโชว์ บัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา 
นางสาววิชญา สุนทรศารทูล รักษาการผู้อ�านวยการฝ่าย

อตุสาหกรรมการประชมุ สสปน. เข้าร่วมงานเทรดโชว์  Americas 
Meetings & Events Exhibition in Baltimore สหรฐัอเมรกิา เมือ่
เดือนมิถุนายน โดยกลุ่มผู้ซื้อที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
ประเภทองค์กรและสมาคมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ใน
งานนี้ สสปน. สามารถจัดนัดหมายล่วงหน้ากับลูกค้าที่สนใจ
ได้  25 นัดหมาย และได้พบเจรจากับลูกค้าประเภท walk in อีก 
12 ราย โดยส่วนใหญ่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภูเก็ต ขั้นตอนการ
เข้าเมือง สถานที่จัดงาน ที่พัก ราคา สถานที่ท่องเที่ยว และการ
สนับสนุนจากรัฐ

Taiwan road Show
Mrs. Supawan Teerarat, Director of 

Exhibitions Department of TCEB, led a business 
delegation in organizing a business forum 
in Taipei, Taiwan in June, 2012 to promote 
Thailand’s international exhibition market as 
a platform to ASEAN market to Taiwanese 
government representatives and the trade and 
business sector. The TCEB also highlighted 
its incentive program “100 AHEAD” to attract 
Taiwanese trade associations and trade tour 
group companies. 

philippines road Show 
The Exhibitions Department of the 

TCEB, led by its Director. Mrs. Supawan 
Teerarat, organized a road show in Manila, the 
Philippines in July. 

Accompanied by trade organizers in 
food and drugs, metal, medical care, and 
tourism industries, the TCEB promoted trade 
fairs in Thailand as a platform to access the 
ASEAN Economic Community (AEC), to 
MICE operators and MICE-relevant players 
in the Philippines. The bureau offered several 
incentive programs such as 100 A-Head and 
Be My Guest Buyers. 

The bureau also discussed memorandum 
of understanding with the Philippine Chamber 
of Commerce and Industry to jointly promote 
MICE business in the future. The Thai 
Exhibition Association, also plans to sign a 
cooperation pact with Philippine Association 
of Convention/Exhibition Organizers and 
Suppliers, Inc. (PACEOS).

South Africa road Show 
The TCEB joined “Amazing Thailand 

Road Show in South Africa 2012” in 
Johannesburg and Cape Town, South Africa 
from May 29-31 to promote and showcase 
Thailand’s readiness as a MICE destination 
following an invitation of the Tourism Authority 
of Thailand. It was a joint activity between 
the TCEB and its overseas strategic partners 
including the Royal Thai Embassy in Pretoria, 
South Africa and Thai Airways International, 
South Africa Office. 

The TCEB, together with the Board of 
Investment of Thailand (BOI), also hosted a 
dinner reception in Johannesburg, at which 
the bureau presented “Corporate MICE” to 
20 foreign buyers and local press invited by 
Mr. Chakchinnabud Chuenarom, Minister 
Commercial in Johannesburg. The event was 
also attended by H.E. Mr. Nonsiri Buranasiri, 
Thailand’s Ambassador to South Africa. 

AIbTm Trade Show baltimore, uS 
Mrs. Vichaya Soonthornsaratoon, Acting 

Director of Meetings Industry Department of 
TCEB, joined the Americas Meetings & Events 
Exhibition in Baltimore, US in June, 2012. The 
buyers group attending this event was mostly 
made up of corporate clients and associations 
based in the US and Canada. 

The TCEB secured 25 pre-schedule 
appointments and welcomed 12 walk-in 
visitors. The participants mostly inquired about 
Phuket, immigration procedures, venues, 
accommodation, prices, tourist attraction and 
government support.

road shoW/trade shoW


