
Issue 4: July-August 2015     TCEB Call Center 1105

Get to Know 
MICE in Indonesia 

International Media 
Familiarization Trip 

2015  

Six Strategies  
for Thailand MICE 

Venue Standardisation

MICE Update................................ 2 

Special Feature............................. 4 

News in Brief............................... 6 

ASEAN Corner..............................7 



ยกระดับมาตรฐาน
สถานที่จัดงานไมซ์ในไทยทั้งระบบ

2

MICE UPDATE

เผย 6 ยุทธศาสตร์

ที
เส็บเผย 6 แผนยุทธศาสตร์หลักภายใต้ “แผนแม่บทด้านการจัดท�ามาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย พ.ศ. 2558-2562” เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ไมซ์ในประเทศไทยทั้งระบบ โดยร่วมมือกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ (ประเภทห้องประชุม) ตั้งเป้าดึงสถานประกอบการ 
ไมซ์เข้าร่วมโครงการฯ 120 แห่ง มุ่งให้ไทยเป็นประเทศแรกที่มีสถานที่จัดงานไมซ์ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานสากลมากที่สุดในอาเซียน 
 หลังจากที่ ทีเส็บ ได้จัดท�ามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ประเทศไทย (ประเภท 
ห้องประชุม) เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศไทยให้การตอบรับ 
เข้าร่วมโครงการประมาณ 80 แห่ง ผ่านการประเมินรบัรองมาตรฐาน จ�านวน 42 แห่ง คดิเป็น 
จ�านวนห้องประชุมรวม 114 ห้อง และเพื่อเป็นการพัฒนาโครงการให้ด�าเนินไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทีเส็บจึงจัดท�าแผนแม่บทด้านการจัดท�ามาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย ระยะเวลา 5 ปีขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก 
 โดย นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อ�านวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ ได้ให้
รายละเอียดในเรื่องนี้ว่า “ในการจัดท�าแผนแม่บทนี้ ทีเส็บได้ท�าการศึกษาค้นคว้าเชิงลึก 
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อน�ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือการ
วิเคราะห์ SWOT และก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทด้านการ 
จัดท�ามาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลักในการ 
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย (TMVS) ให ้
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านมาตรฐานสถานที ่
จัดงานประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานใน
ประเทศไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดมาตรฐานสถานที่ 
จัดงานประเทศไทย (TMVS) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมมาตรฐานและสถานที่จัดงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (AMVS) และยุทธศาสตร์ที่ 6 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานใน 
อุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดความยั่งยืน”
 ทั้งนี้ ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทีเส็บได้บรรจุ 41 โครงการ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย ภายใต้วงเงินงบประมาณกว่า 66 ล้านบาท 
โดยโครงการย่อยที่เร่งด�าเนินงาน อาทิ โครงการจัดท�ามาตรฐานสถานที่จัดงานประเภท 
(ห้องประชุม) / โครงการจัดท�ามาตรฐานสถานที่จัดงานประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า / 
โครงการจัดท�ามาตรฐานสถานที่จัดงานประเภท Event Venue / โครงการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ด้านมาตรฐานสถานที่จัดงาน / โครงการส�ารวจความต้องการ ความ

จ�าเป็นในการจัดท�าระบบสารสนเทศของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย / โครงการ
ศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย / โครงการจัดท�า
มาตรฐานสถานที่จัดงานในกลุ่มประเทศอาเซียน / โครงการเพ่ิมบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภารกิจด้านมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
 ด้าน นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อ�านวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวว่า 
“มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ประเทศไทย ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการรับประกันคุณภาพ
ของสถานที่การจัดงานไมซ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักจัดงานไมซ์ และ 
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ ที่จะมาจัดงานในประเทศไทย โดยทางสถาบันฯ ได้ให้การสนับสนุนการ
จัดท�ามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ด้านผู้เชี่ยวชาญในการจัดท�าและพัฒนามาตรฐานนี้  
ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ”
 ส�าหรับแผนด�าเนินงานในปี 2558 นี้ ทีเส็บ แบ่งการด�าเนินงานเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก 
คือ การขยายความเป็นมาตรฐานสากลของสถานที่จัดงานไมซ์ไทยด้วยการสานต่อ 
“โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ (ประเภทห้องประชุม)” ในเมืองไมซ์
ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ พัทยา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น โดยร่วมมือกับ สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานท่ีจัดงานในประเทศไทยให้ได้
รับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานรองรับการจัดงานในระดับสากล และสามารถผ่านการ
ประเมินให้ได้รับตราสัญลักษณ์รับรอง โดยตั้งเป้าปีนี้มีสถานประกอบการไมซ์เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ (ประเภทห้องประชุม) จ�านวน 120 แห่ง 
และส่วนที่ 2 คือ การวางแผนการท�างานโครงการพัฒนามาตรฐานสถานท่ีจัดงานไมซ์ 
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ซ่ึงจะเริ่มด�าเนินงานในปีน้ีต่อเน่ืองไปยังปี 2559 ตาม
โรดแมปของแผนแม่บท
 พร้อมกันนี้ ทีเส็บ ยังคงผลักดันมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย  (Thailand 
MICE Venue Standard) สู่มาตรฐานอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard  
(AMVS) Category: Meeting Room โดยได้น�าเสนอแก่ที่ประชุมอาเซียนเพื่อพิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การประชุมเพ่ือพิจารณาดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในตัวมาตรฐาน โดยทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนจะสามารถใช้
มาตรฐานห้องประชุมอาเซียนในมาตรฐานระดับภูมิภาคได้ คาดว่าจะประกาศใช้มาตรฐาน
รวมถึงเริ่มกระบวนการประเมินห้องประชุมทั่วทั้งภูมิภาคได้ภายในระยะเวลา 2 ปี
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TCEB announced a strategy formulated to mobilise standardisation of 
MICE venues in a five-year phase. The aim is to boost improvement 
of MICE venue standards in Thailand. 

 In collaboration with Management System Certification Institute 
(Thailand), TCEB put in motion improvements to standardisation of MICE 
venues (Category: Meeting Room), with 120 MICE venues targeted to join 
the project in 2015, making Thailand the ASEAN country with the highest 
number of ISO certified MICE venues.
 Following the execution of Thailand MICE Venue Standard (TMVS) in 
2013, there are 80 MICE venue operators participating in the project, of 
which 42 passed the criteria and have been certified.  There are currently 
a total of 114 meeting rooms certified with TMVS. To advance the Thailand 
MICE Venue Standard project and enable its efficiency, continuity and 
sustainability, TCEB has formulated “Thailand MICE Venue Standard Model 
Scheme for 2015-2020” that includes six core strategies.
 Mrs. Nichapa Yoswee, Director of MICE Capabilities Department, TCEB, 
commented that: “The master plan was conducted based on in-depth 
research that integrated qualitative databases with SWOT analysis which 
shaped our vision, mission and strategies to create model MICE venue 
standard. The six key strategies under the masterplan include: Strategy 
1 – Improvement of Thailand MICE venue standard (TMVS) to meet 
international standards; Strategy 2 – Development of human resources 
related to TMVS; Strategy 3 – Advancement of IT systems for TMVS; 
Strategy 4 – Public relations and marketing promotional activities for the 
TMVS; Strategy 5 – Support the AMVS (ASEAN MICE Venue Standard) and; 
Strategy 6 – Mobilise the MICE Venue Standard towards sustainability.”
 The six strategies comprise 41 projects designed to mobilise the operation 
of TMVS. A budget of over 66 million baht has been allocated. Subprojects 
being handled with urgency include: The venue standardisation project 
(Category: Meeting Room) / The exhibition venue standardisation project 
/ The event venue standardisation project / Creation and development of 
venue standardisation curriculum / Survey of essential requirements for 
IT systems for Thailand MICE venue standard / Study of public relations 

for Thailand MICE venue standard / Development of ASEAN MICE Venue 
Standard / Expansion of human resources to serve increasing TMVS-related 
tasks, and others. 
 Mrs. Punnee Angsusingha, President of Management System Certification 
Institute (Thailand), said: “Thailand MICE Venue Standard is instrumental 
in quality guarantees for MICE venues, thereby enhancing confidence 
among organisers and MICE travellers to Thailand. The Institute also took 
part in TMVS development by providing specialists to help execute the 
project. TMVS is thus a catalyst for effectively escalating the Thai MICE 
industry and Tourism to international level.”
 The plan for 2015 has two key parts. Part One involves expansion of 
international standards to Thai MICE venues through implementation of 
“The Venue Standardisation Project (Category: Meeting Room)” across 
five MICE cities (Pattaya, Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Khon Kaen) 
by collaborating with the Management System Certification Institute 
(Thailand) in order to escalate Thailand MICE venue standard to meet the 
standards for holding international events and assist the venues to achieve 
certification. Applications are open for MICE venue operators from June-
July 2015 with 120 MICE venues targeted to join the Venue Standardisation 
Project (Category: Meeting Room); Part Two involves planning the 
exhibition venue standardisation project begun in 2015 and continuing to 
2016, according to the scheme’s model.
 Meanwhile, TCEB will propel progress towards achieving Thailand 
MICE Venue Standard (TMVS) in ASEAN or ASEAN MICE Venue Standard 
(AMVS) Category: Meeting Room. Moreover, TCEB has proposed the issue 
to ASEAN for further consideration. Discussions of the ASEAN MICE Venue 
Standard and ASEAN Meeting Room Standard will take place continually 
in order to allow exchanges of opinions and achieve the standard soonest. 
Every country in ASEAN should abide by the ASEAN MICE Venue Standard 
as the regional standard. The ASEAN MICE Venue Standard is expected 
to be validated so that assessment of regional meeting rooms can begin 
within two years.

Six Strategies 
for Thailand MICE 

Venue Standardisation 

The 60th anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center Queen Sirikit National Convention Center
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International Media Familiarization Trip 2015  
ชูเส้นทางไมซ์ กรุงเทพฯ – เขาใหญ่ 
พร้อม เปิดตัว Thailand CONNECT RSTA Welcome Package 

SPECIAL FEATURE

ที
เส็บ เร่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่สายตานานาชาติ จัดกิจกรรม 
Thailand CONNECT The World: Bangkok – Khao Yai  Media Familiarisation 
Trip 2015 เชิญสื่อมวลชนสายไมซ์จากต่างประเทศชั้นน�ากว่า 30 ราย จากทั่วทุกมุมโลก 

เยี่ยมชมศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน ตลอดจนการลงทุนในสาธารณูปโภค รองรับการเติบโตของจ�านวนนักเดินทาง 
กลุ่มไมซ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมน�าเสนอเมืองไมซ์ทางเลือกแห่งใหม่ ในพ้ืนที่เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ที่มีความเหมาะสมส�าหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยเฉพาะกลุ่มประชุมและ 
ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล เพ่ือมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการจัดงานไมซ์แห่งภูมิภาค
เอเชีย
 นายนพรัตน์ เมธาวีกลุชยั ผู้อ�านวยการทเีสบ็ กล่าวว่า ทเีส็บด�าเนนิกิจกรรม International 
Media Familiarization Trip 2015 เป็นกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ต่างประเทศประจ�าปี 
ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ Thailand’s MICE United ปีที่ 2 โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตอกย�้าต�าแหน่งทางการตลาดของประเทศไทยในการเป็น 
TOP OF MIND ของอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภูมิภาคเอเชีย ควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ เพือ่มอบประสบการณ์เหนือระดบัส�าหรบันักจดังานและนกัเดนิทางกลุม่ไมซ์ 
จากทั่วโลก โดยกิจกรรมส่ือมวลชนสัมพันธ์ต่างประเทศปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วย
งานพันธมิตร ท้ังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจใน
ย่านราชประสงค์ และกลุม่พนัธมติรการตลาดโรงแรมรมิแม่น�า้เจ้าพระยา เพือ่กระตุน้ธรุกจิไมซ์ 
ของไทย และยังเดินหน้าน�าเสนอแพ็กเกจส่งเสริมการตลาดจูงใจผู้จัดงานและนักเดินทาง 
กลุ่มไมซ์ด้วย Thailand CONNECT RSTA Welcome Package ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ 
ไมซ์ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านราชประสงค์
 นายฉทัทนัต์ กญุชร ณ อยุธยา ผูอ้�านวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสมัพันธ์ การท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ตระหนักถึงความส�าคัญของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มนักเดินทางที่มีก�าลังจ่ายสูง เราต้ังเป้าที่จะเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวโดย
เฉพาะนักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยได้เตรียมจัดเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ที่เน้น
การน�าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและผู้คน เพื่อดึงดูด 
นักจัดงานให้เข้ามาจัดการประะชุมหรืออีเวนท์ต่างๆ ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 ด้าน นายดล ภาสะวณิช ผู้จัดการกองขายภายในประเทศ บริษัท การบินไทย จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า การบินไทย ได้ให้ความร่วมมือกับทีเส็บในการขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์มาโดยตลอด และเพื่อรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่จะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น
ในอนาคต เราจะมีเครื่องบินล�าใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในเร็วๆ นี้ อีกด้วย 
 ส่วน นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) 
กล่าวว่า ย่านราชประสงค์เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงท่ีจะรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้เป็น
อย่างดี มีทั้งโรงแรมระดับหรูซึ่งมีพื้นที่จัดงานไมซ์และบริการระดับคุณภาพ ส�าหรับในปีนี้ 
สมาคมฯ ได้เตรียมน�าเสนอบริการและสิทธิพิเศษมากมายในแพ็คเกจ Thailand CONNECT  
RSTA Welcome Package เช่น ห้องพักราคาพิเศษ ส่วนลดส�าหรับห้องอาหารและบริการ 
โดยสิ่งส�าคัญที่เราเน้น คือ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเราได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ไว้ตลอดในจุดต่างๆ  ทั่วย่านราชประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
 ขณะที่ มร. เดวิด โรบินสัน ผู้อ�านวยการกลุ่มพันธมิตรการตลาดโรงแรมริมแม่น�้า
เจ้าพระยา (BRP) กล่าวว่า โรงแรมริมแม่น�้าเจ้าพระยาทั้ง 8 แห่งนั้น มีความพร้อมในการ
รองรับการจัดงานไมซ์ในทุกรูปแบบด้วยมาตรฐานการบริการของแบรนด์โรงแรมชั้นน�า
ระดับโลก ทั้งยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีความส�าคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และ
เป็นพื้นที่ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตที่มีสีสันของผู้คนในชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะสามารถสร้างสรรค์
กิจกรรมไมซ์ที่หลากหลายและสร้างความประทับใจแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้เป็นอย่างดี 
 พร้อมกันนี้ ทีเส็บยังโชว์ศักยภาพของเขาใหญ่ในฐานะเมืองไมซ์ทางเลือกใหม่ใจกลาง
ธรรมชาติที่จะมอบประสบการณ์ใหม่แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ ด้วยท�าเลที่ตั้งที่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญแห่งหนึ่งของไทย มีที่พักให้เลือกมากมายหลาย
ระดับ ท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ ยังมี 
Khao Yai Convention Center หรือศูนย์การประชุมเขาใหญ่ ที่เพิ่งเปิดด�าเนินการเมื่อปีที่
ผ่านมา ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพื้นที่ 3,720 
ตร.ม. โดยสามารถเลือกพื้นที่จัดงานไมซ์ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
 ทัง้นี ้ทเีสบ็เชือ่ว่าการด�าเนนิงานส่งเสรมิอตุสาหกรรมไมซ์ผ่านแคมเปญสือ่สารประเทศไทย 
Thailand CONNECT The World และโครงการ Thailand MICE United ปีที ่2 ควบคู่ไปกับ
กจิกรรมกระตุน้ตลาดและส่งเสรมิการขายต่างๆ ของทเีสบ็ตลอดปีงบประมาณนีส้ามารถต้อนรบั 
นกัเดินทางกลุม่ไมซ์จากต่างประเทศจ�านวน 1,036,300 คน คิดเป็นรายได้ท้ังสิน้ 106,780 ล้านบาท 
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International Media Familiarization Trip 2015  

TCEB continued to promote Thailand’s MICE industry to the world 
with Thailand CONNECT The World: Bangkok – Khao Yai Media 
Familiarization Trip 2015 where international press members 

were invited to witness the capacity of Bangkok as a world-class MICE 
destination and promote alternative MICE destinations in Khao Yai, 
Nakhon Ratchasima.  
 Mr. Nopparat Maythaveekulchai, President of TCEB revealed that: 
“International Media Familiarization Trips are held annually to welcome 
international press members to witness Thailand’s capacity as a “TOP of 
MIND MICE destination” in Asia. This project was initiated in cooperation 
between various public and private sector entities, aiming to offer MICE 
travellers unique experiences and complete services. This year, four allied 
organisations – Tourism Authority of Thailand, Thai Airways International 
Public Company Limited, Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA), 
and Bangkok River Partners (BRP) – have joined hands to launch Thailand 
CONNECT RSTA Welcome package to offer MICE travellers privileges on 
exciting activities at Ratchaprasong.”
 Mr. Chattan Kunjara Na Ayudhya, Executive Director Advertising and 
Public Relations Department, Tourism Authority of Thailand, said: “TAT 
realises the importance of business travellers with high-purchasing power. 
We aim to increase the number of business travellers by initiating new 
itineraries and special activities that represent Thainess and thereby draw 
more MICE events.”
 Mr. Dol Bhasavanich, Department Manager, Domestic Routes & Sales, 
Thai Airways International Public Company Limited (THAI), said: “Thai 
Airways is always willing to help TCEB attract more MICE travellers to 
the country. In response to increasing number of travellers to Thailand 
going forward, we have prepared a new aircraft to serve clients more 
effectively.”
 Speaking about the association’s role in the project, Mr. Chai Srivikorn, 

President of Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA), said: 
“Ratchaprasong is capable of welcoming MICE travellers due to having so 
many luxury hotels that offer international-standard venues and complete 
services. This year, RSTA has prepared special services and privileges 
called “Thailand CONNECT – RSTA Welcome Package”, including special 
rates for accommodation, discounts for restaurants and other privileges. 
To ensure utmost safety for travellers, we have put a lot of emphasis on 
our security systems, including CCTV all across Ratchaprasong.”
 Mr. David Robinson, Director of Bangkok River Partners (BRP), commented  
that: “Our eight hotel partners are all ready to facilitate any type of 
MICE activity with world-class services guaranteed by world-leading 
international hotel brands. With the great location on the banks of the 
Chao Phraya River, travellers have the opportunity to enjoy Bangkok’s 
fascinating culture and scenery that add colour and excitement to MICE 
programmes.”
 TCEB introduced Khao Yai as an alternative MICE destination under the 
concept “The Ultimate MICE Amidst Nature”. Thanks to its close proximity 
to Bangkok, Khao Yai is a popular destination. Moreover, it is endowed 
with varieties of accommodations, complete facilities, and beautiful nature. 
Khao Yai Convention Centre, launched last year, is the largest convention 
centre in the Northeast Region with total indoor and outdoor space 
of 3,720 sq.m, making it suitable for all kinds 
of MICE activities. 
 With the implementation of mega  
campaigns, including “Thailand CONNECT 
the World” and “Thailand MICE United 
II”, TCEB expects Thailand to welcome 
1,036,300 business event 
travellers in 2015, earning 
the country’s economy some 
US$ 3.55 billion. 

Promoting Khao Yai
“The Ultimate MICE Amidst Nature” 
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NEWS IN BRIEF

TCEB congratulates the Economic 
Reporters Association, joining to 
brainstorm & promote Thailand as 
‘MICE Destination’

ทีเส็บ น�าโดย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (ที่ 6 จากซ้าย)  
ผู้อ�านวยการ ทีเส็บ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
จากทีเส็บ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธิวา สุดใจ  
(ที่ 5 จากขวา) นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  
และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ส่ือข่าวเศรษฐกิจ 
ชุดใหม่ พร้อมกันนี้ยังหารือต่อยอดความร่วมมือ 
ในฐานะส่ือมวลชนท่ีให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของทีเส็บมาโดยตลอด และวางแผนบูรณาการ 
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อส่งเสริมประเทศไทย
ในฐานะจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์  
ณ ร้านอาหารเพลิน เมื่อเร็วๆ นี้ 

สนับสนุนการประชุมนานาชาติ “ภูดู่: ประตูแห่ง
มิตรภาพและโอกาส”   

Supporting International Conference 
“PhuDoo” Gate of Companionship and 
Opportunities

เพื่อขับเคลื่อนตลาดไมซ์ในประเทศ ตลอดจนพันธกิจ
ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ทีเส็บ 
ให้การสนับสนุนโครงการประชุมนานาชาติ ระเบียง
เศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะล�าไย เร่ือง  
“ภูดู่” ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส โดยทีเส็บผลักดัน 
ให้เกิดการจัดงานแสดงสินค้า การจับคู่ทางธุรกิจ รวม
ถึงการส�ารวจเส้นทางการจัดงานในเขตพ้ืนท่ีในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสอดรับนโยบายรัฐบาล พร้อมแสดง
ศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการ
จัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ให้แก่ 
ผู้ประกอบการไทย 

ทั้งนี้ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวโครงการประชุมนานา
ชาติฯ ดังกล่าว โดยมีนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย  
ผู้อ�านวยการทีเส็บ นายฐิติ  วิศวชัยวัฒน์ ประธาน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ดร.บุญทรัพย์  
พานิชการ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การประชุมนานาชาติฯ เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
ณ ส�านักงาน ทีเส็บ อาคารสยามทาวเวอร์

In order to promote domestic MICE and MICE 
industry development, TCEB granted support 
to host the first ever Luangprabang-Indochina-
Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) 
International Conference “PhuDoo” Gate of 
Companionship and Opportunities. As the 
conference supporter, TCEB organised a trade 
show, business matching and survey trip to 
the Special Economic Zone along the border 
to present the country’s capacity as a MICE 
destination and introduce business opportunities 
in CLMV countries to Thai entrepreneurs.  

A press conference was held on 8 August 2015 at 
TCEB Office, Siam Tower, joined by: Mr. Nopparat 
Maythaveekulchai, President of TCEB; Mr. Thiti 
Visavachaiwat, Chairman of Private Sector 
Joint Committee, Lower Northern Region 1; Mr. 
Vituratch Srinam, Pisanuloke Provincial Governor, 
Mr. SomchaiKamoltheptewin, Deputy Governor, 
Utradit Province, and; Dr. Boonsap Panitchakarn, 
Director of Logistics and Supply Chain, Naresuan 
University. 

TCEB, led Mr. Nopparat Maythaveekulchai (6th 
from left), TCEB President, together with TCEB 
management team, congratulates Mr.Thiwa 
Sudjai (5th from right), President of Economic 
Reporters Association, and the new committee of 
the association. Additionally, TCEB and Economic 
Reporters Association, as the media representative 
providing support to TCEB through the years, 
had brainstormed to extend joint collaboration 
to promote Thailand as an ideal destination for 
MICE. The event was held recently at Plearn 
Restaurant, Bangkok. 

ทีเส็บแสดงความยินดี-หารือความร่วมมือกับ
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมบูรณาการ
กิจกรรมส่งเสริมประเทศไทยในฐานะ MICE 
Destination 

Thailand’s MICE Potential in the World 
Expo 2015

ทีเส็บ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนธุรกิจ
ไมซ์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในงาน 
World Exposition Milano 2015  ณ อาคารแสดง
ประเทศไทย เมืองมิลาโน สาธารณรัฐอิตาลี ในเดือน
กรกฎาคม ถึงตุลาคม 2558 เพ่ือน�าเสนอการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ ภายใต้แนวทางขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ประเทศไทย Thailand moving forward โชว์ 
ศักยภาพไมซ์ไทยผ่านแคมเปญ Thailand CONNECT 
the World พร้อมท้ังมุ่งเน้นการสร้างความเช่ือม่ันใน
ตลาดยุโรป โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
หน่วยงานหลัก จัดแสดงภายใต้หัวข้อ “การหล่อเล้ียงโลก
อย่างย่ังยืน” ท่ีแสดงถึงเกียรติภูมิของไทยในฐานะ “ครัว
ของโลก” โดยมีการจัดแสดงการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
กระบวนการผลิตอาหารจากอดีต ถึงปัจจุบัน และอนาคต

ภายในอาคารแสดงประเทศไทยน้ัน ทีเส็บได้มีส่วนร่วม
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรม 
ไมซ์ไทยผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1)การฉายวีดีทัศน์
แสดงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
และประชาสัมพันธ์บทบาททีเส็บ (2)การจัดแสดง
นิทรรศการเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีความเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้าน
การเกษตร และ(3)การจัดงานเล้ียงต้อนรับ Thailand 
MICE Reception Night  ซ่ึงผู้เข้าร่วมงานน้ีได้สัมผัส
ประสบการณ์แบบไทยๆ เช่น การลอยกระทง การ
จ�าลองเก่ียวข้าวในแปลงนาข้าว เป็นต้น

From July to October 2015, TCEB  has an 
integrated collaboration from all sectors of 
the MICE in organising the activities of MICE 
industry promotion in the World Exposition 
Milano 2015 at Thailand Exhibition Building, 
Milano city, Italy to present MICE industry 
development inspired under the concept 
of ‘Thailand Moving Forward’  to show 
Thailand’s MICE potential through ‘Thailand 
CONNECT the World’ while aim to build 
confidence in the European market launched 
under the primary agency, the Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, highlighting 
the topic ‘Sustainable World Nourishment’ 
which features great pride of Thailand as 
“The World’s Kitchen” featuring sustainability 
of food process development from the past to 
the present and future respectively.
Inside the Thailand Exhibition Building, TCEB 
has jointly participated on the public relation 
of Thailand’s MICE industry via 3 activities, 
namely, (1) Displaying a Video to show the 
potential of Thailand’s MICE industry and to 
publicise role of the MICE; (2) Exhibiting the 
agro-industry linked MICE industry to learn 
Thailand as an  actual hub of international 
agricultural fairs; and (3) Opening ‘Thailand 
MICE Reception Night’ where the participators 
can exactly experience typical Thai customs, 
such as Loy Krathong festival, Rice Harvest 
imitation festival, etc.. 

โชว์ศักยภาพไมซ์ไทยในงานเวิลด์เอ็กโป 2015

เครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐ 
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

Collaborative network established with 
public partners to develop Thailand’s 
MICE industry potential 

เพ่ือตอกย้�าความพร้อมของประเทศไทยในฐานะ
ศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล 
และการแสดงสินค้านานาชาติระดับแถวหน้าของเอเชีย 
ทีเส็บ เดินหน้าจัด “โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับพันธมิตรและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ประจ�าปี 2558 
ณ จังหวัดตรัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียน
ข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ และอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน อีกท้ังยังเป็นโอกาส
อันดีท่ีส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดในเขต 
พ้ืนท่ีภาคใต้ยังได้รับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับอุตสาหกรรม 
ไมซ์มากย่ิงข้ึน  ภายในงานมี นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้ช่วย 
ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผู้แทนจาก
สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การ 
จัดงาน ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทน
จากส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเขตภาค
ใต้ 11 จังหวัด เข้าร่วมงานดังกล่าวเม่ือวันท่ี 15-17 
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

To strengthen Thailand’s position as a centre for 
meetings, incentives, conventions and exhibitions  
at the forefront of Asia, the TCEB organised “The 
project to build collaborative networks with 
partners and public agencies to develop MICE 
industry potential in 2015 at Trang province”. The 
main objective of these familiarisation trips was 
to provide a forum for exchanges of information 
relevant to the MICE and tourism industries in 
Thailand. It also provided tourism and sports 
offices in southern areas the opportunity to update 
their understanding of the MICE industry. 
Held during 15-17 July 2015 at Rua Rassada Hotel 
in Trang, the event was joined by Mrs. Thida 
Chongkongkiat, Assistant Permanent Secretary of 
Ministry of Tourism and Sports, and representatives 
of the Thai Exhibition Association (TEA), Thailand 
Incentive & Convention Association (TICA), 
Creative Business and Event Management 
Association (EMA), the Ministry of Industry, and 
the Office of tourism and sports in 11 southern 
provinces.



 

Indonesia is one of the major MICE players in ASEAN 
that systematically develops MICE infrastructure and 
strategies in response to increasing numbers of MICE 

travellers to Southeast Asia. 
 MICE promotion in Indonesia is part of the country’s 
Masterplan for the Accelerated Expansion of Indonesian 
Economic Development 2011-25 (MP3EI) which includes 
the Bali-Nusa Tenggara Corridor among six economic 
corridors receiving special focus. The plan includes 
cruise ship- and yacht-based MICE activities, bringing 
the attractions of this island chain to business tourism 
packages. 
 In terms of Indonesia’s MICE strength, there are five 
factors: 1) rich natural attractions such as scenic spots 
and wildlife; 2) various cultural heritage sites; 3) large 
economy; 4) state-of-the-art facilities and infrastructure; 
5) numerous MICE destinations. 
 Another positive factor for Indonesia’s MICE 
development is the setting up of a new Directorate 
of Special Interest Tours, Conventions, Incentives and 
Events Development. The Directorate, which is under the 
Ministry of Tourism and Creative Economy, is in charge of 
improving the competitiveness of the Indonesian tourism 
industry by developing human resources, facilities and 

other standards in order to enable the country to become 
a quality MICE destination.
 Indonesia is considered one of the world’s most 
dynamic MICE destinations, as seen by several major 
locations in which international events take place, 
including Bali, Jakarta, Surabaya, Manado, Jogjakarta, 
Medan, Lombok, Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan, and 
Makassar. 
 Further infrastructure projects are ongoing in several 
cities, including a new airport in Lombok, and a new 
convention venue in Manado, all in order to ensure the 
country’s status as a premier regional and international 
level MICE destinations.
 Indonesia has also implemented visa-on-arrival 
facilities and made arrangements to facilitate the visa 
request process. Indonesia has also requested that 
ASEAN expedite the implementation of a common 
ASEAN visa in order to further develop a presence in 
other Asian tourism markets. 
 With the global financial crisis hampering tourism 
from the US and Europe, Indonesia has reoriented its 
strategies towards attracting MICE travellers from Asia 
and Russia, with special focus on Chinese travellers who 
tend to travel to Southeast Asia increasingly often.

อินโดนเีซยีถือเป็นอกีหนึง่ประเทศทีใ่ห้ความส�าคญักบัการ
พฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศเพือ่รองรบั
จ�านวนนกัเดนิทางกลุม่ไมซ์สูเ่อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีเ่พิม่

มากข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยในระยะหลายปีท่ีผ่านมา อนิโดนเีซีย 
ได้พฒันาสาธารณปูโภคต่างๆ รวมทัง้ยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน
เพือ่กระตุน้อตุสาหกรรมไมซ์อย่างเป็นระบบ
 การส่งเสรมิอตุสาหกรรมไมซ์อนิโดนเีซยีเป็นส่วนหนึง่ของ
แผนแม่บทเพือ่เร่งรดัและขยายการพฒันาเศรษฐกจิอนิโดนเีซยี
ในช่วงปี 2554–2568 (Master Plan for the Accelerated 
and Expansion of Indonesian Economic Development 
2011–25 MP3EI)  ซึง่เน้นการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจจ�านวน 6 
ระเบยีงเป็นพิเศษ รวมถึงระเบยีงเศรษฐกจิบาหล-ีนซูา เต็งการา  
(Bali-Nusa Tenggara Corridor) โดยแผนแม่บทนีค้รอบคลมุ 
กจิกรรมไมซ์ท่ีด�าเนนิโดยการล่องเรอืส�าราญและเรอืยอร์ชด้วย 
เนือ่งด้วยอนิโดนเีซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ�านวนมาก 
ธรุกิจการเดินเรือส�าราญจงึเป็นหนึง่ในแหล่งรายได้ส�าคญั ซึง่ 
ภายใต้แผนแม่บทนีห้มูเ่กาะจ�านวนมากจะเข้ามาอยูใ่นระบบ 
การท่องเทีย่วธรุกจิ 

 หากมองถงึความแขง็แกร่งของอตุสาหกรรมไมซ์อนิโดนเีซยี
นัน้ อาจสรปุได้เป็นจดุแขง็ต่างๆ ดงันี ้1) ความงดงามตาม
ธรรมชาต ิอาท ิสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละสตัว์ป่า 
ท่ีอุดมสมบรูณ์ 2) สถานท่ีส�าคญัทางวัฒนธรรมอนัหลากหลาย  
3) เศรษฐกจิของประเทศซึง่มขีนาดใหญ่ 4) อปุกรณ์และสถานที่
จดังานอนัทนัสมยั และ 5) เมอืงจดุหมายปลายทางไมซ์ทีม่ี
ศักยภาพจ�านวนมาก
 ปัจจยัหนึง่ทีส่ะท้อนให้เหน็ความมุง่มัน่ของอนิโดนเีซยีในการ
พฒันาอตุสาหกรรมไมซ์ คอื การต้ังส�านกังานใหม่เพ่ือการ 
ท่องเทีย่วรปูแบบพเิศษ การประชมุนานาชาต ิการท่องเทีย่วเพือ่
เป็นรางวลัและอเีวนท์ ภายใต้กระทรวงการท่องเทีย่วและ
เศรษฐกจิสร้างสรรค์เพือ่รบัผดิชอบการพฒันาขดีความสามารถ
ในการแข่งขนั โดยเน้นการพฒันาบคุลากร อปุกรณ์ สถานที ่และ 
มาตรฐานอืน่ๆ เพือ่น�าประเทศสูก่ารเป็นจดุหมายปลายทางไมซ์
ระดบัคุณภาพ 
 อินโดนีเซียนั้นถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางไมซ ์
ระดับโลก ดังจะเห็นได้จากมีเมืองไมซ์ที่ส�าคัญกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ อาท ิบาหล ีจาการ์ตา สบุารายา มานาโด ยอกยา การ์ตา  

เมดาน ลอมบอก ปาดงั-บกูติติงก ีบาตมั-บนิตัน และมากาซาร์  
ซึ่งล้วนแต่ผ่านการจัดงานระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย 
นอกจากนี้ เมืองต่างๆ เหล่านี้ ได้รับการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคเป็นอย่างดีเพื่อรองรับกิจกรรมไมซ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปิดสนามบินแห่งใหม่ในเมืองลอมบอก และ 
ศูนย์การประชุมแห่งใหม่ในโมนาโด ก็เป็นสิ่งตอกย�้าความ
พร้อมของอินโดนีเซียในฐานะหนึ่งจุดหมายปลายทางไมซ์
ระดับคุณภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 นอกจากนี ้ อินโดนเีซยียงัมคีวามพยายามทีจ่ะอ�านวย 
ความสะดวกแก่นกัเดนิทางกลุม่ไมซ์ด้านการตรวจลงตราวซ่ีา 
โดยเตรยีมจดุให้ความสะดวกในการออกวซ่ีาเม่ือเดนิทางมาถึง
สนามบนิ รวมทัง้เร่งรัดการด�าเนินการออกวซ่ีาร่วมแห่งอาเซยีน 
เพือ่ทีจ่ะขยายลูท่างการเตบิโตของอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว
อนิโดนเีซยีในตลาดอืน่ๆ ในเอเชีย 
 จากวกิฤตการณ์ทางการเงนิในยโุรปและสหรฐัอเมรกิาท�าให้
นกัท่องเทีย่วจากทัง้ 2 ทวปีทีเ่ดนิทางมายงัเอเชยี ลดลงอย่างเหน็
ได้ชดั อนิโดนเีซยีจงึปรบักลยุทธ์โดยเน้นการท�าการตลาด 
ในเอเชยีและรสัเซีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุม่นกัเดินทางกลุม่ไมซ์
จากประเทศจนีทีม่แีนวโน้มว่าจะเดนิทางมายงัประเทศกลุม่
อาเซยีนเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

Source: 
2014 Thailand’s MICE Industry Report: The Gateway to ASEAN’s MICE, Wonderful Indonesia. Choose Indonesia. Retrieved August 31, 2014, from http://www.indonesia.travel/mice/en/index/choose-indonesia (Indonesia’s 
Official Tourism Website), Wonderful Indonesia., loc.cit, China Economic Review. Indonesia boosts MICE industry with new initiatives. Retrieved: 31 August 31, 2014, from http://www.chinamicenow.com/article/indonesia-
boosts-mice-industry-new-initiatives.

ปีงบประมาณ 2557 นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากประเทศอินโดนีเซีย  
เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นล�าดับท่ี 8 ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 
จากท่ัวโลก คิดเป็นจ�านวน 33,325 คน สร้างรายได้ 2,874.20  
ล้านบาท

ในช่วงไตรมาส 1-3 ของปีงบประมาณ 2558 นักเดินทางกลุ่มไมซ์ 
จากประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นล�าดับท่ี 
11 ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากท่ัวโลก คิดเป็นจ�านวน 22,174 คน  
สร้างรายได้ 1,887.04 ล้านบาท
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มองไมซ์อาเซียน – 

อินโดนีเซีย
Get to Know 

MICE in 

Indonesia 

In the fiscal year 2015, a total of 33,325 Indonesians 
visited Thailand, ranking Indonesia the 8th highest 
provider of MICE travellers to Thailand, generating 
total revenue of 2,874.20 million baht. 

In Q1-Q3 of fiscal year 2015, Indonesian ranked the 
11th highest provider of MICE travellers to Thailand. 
Some 22,174 Indonesian MICE travellers to Thailand 
earned Thailand 1,887.04 million baht in revenues.  




