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dear readers,

during the last quarter of the 2013 fiscal 
year, TCEb launched various new 
initiatives, the most important of which 
is the new global brand “Thailand 
CONNECT”, which was introduced at 
iT&Cma and CTw asia-Pacific 2013 in 

september 2013. 
The Thailand CONNECT: Your global business Events 

Connection highlights 3 pillars of the Thai miCE industry. 
These are: diversity of destinations, which features Thailand 
as the geographical heart of asia; unrivalled business 
Opportunities, which showcases Thailand’s connecting 
position in asia and as a gateway to asEaN; and high 
Quality Professionals, which underlines the standards of 
personnel and services in organising international miCE 
events.

The bureau has also developed the asEaN we stand 
project. an extension of the asEaN miCE Collaboration 
project, asEaN we stand is aimed at expanding the 
network of collaboration between public and private 
organisations in asEaN member countries. The project will 
eventually strengthen Thailand’s miCE industry and also 
lead to cooperation under the framework of the asEaN 
Economic Community (aEC) and greater mekong sub-
region (gms) as well as drive asEaN miCE to the forefront 
of the global market.

meanwhile, TCEb teamed up with ufi in organising 
the “miCE sustainability Thailand forum 2013”, which 
offered Thai miCE operators the opportunity of learning 
the globe’s best practices from top local and international 
organisations. The event is expected to encourage the Thai 
operators to follow the practices, thus enhancing standards 
for Thailand’s miCE sustainability.

in september, TCEb made substantial progress in 
miCE sustainability by joining with the Queen sirikit 
National Convention Centre (QsNCC) in creating “QsNCC 
bicycle Parking”, which enhances the image of Thai miCE 
operators and creates a new selling point.

Of particular note is that environmental concerns are 
today a crucial factor in the decision of miCE travellers to 
do business in various countries.

TCEb also continues to encourage meetings in 
Thailand. The bureau recently joined with the royal 
initiative discovery foundation and five leading airlines 
in designing14 sample routes in five provinces as a new 
approach for domestic miCE.

The project offers special promotions to stimulate 
meetings in Thailand and is combined with learning from 
the development projects under royal initiatives under the 
“domestic miCE: a royal Trail inspiration” project. Not 
only will this invigorate domestic miCE, but the project 
will also help develop the provinces and showcases the 
differences and diversity of each area as choices for events.

may i take this opportunity to invite the Thai people 
to explore the proposed routes and learn about the projects 
under royal initiatives. Participants can apply what they 
have learnt to corporate – and self-development while 
simultaneously developing the country’s miCE industry.

 Mr. Nopparat Maythaveekulchai 
President 

Thailand Convention & Exhibition Bureau
(Public Organisation)

สารจากผู้อ�านวยการ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสาร ทีเส็บ ทุกท่าน 

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2556 ทีเส็บได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ หลายโครงการ โดยเปิดตัว
แบรนด์ใหม่ Thailand CONNECT” ในงานเทรดโชว์ด้านการประชุมนานาชาติ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2013  

Thailand CONNECT: Your Global Business Events Connection เป็นการน�าเสนอ 3 เสาหลัก
ส�าคญัของอตุสาหกรรมไมซ์ไทย ประกอบด้วย จดุหมายปลายทางท่ีหลากหลายเน่ืองจากอยูใ่นท�าเลท่ีต้ังเชงิ
ภมูศิาสตร์ของเอเซยี, เป็นศนูย์กลางการด�าเนนิธุรกิจ โดยเป็นจดุเชือ่มโยงประเทศในกลุม่ภมูภิาคเอเชยี และ
เป็นประตูสู่เอเชีย, และบุคลากรและบริการที่ได้มาตรฐานการจัดงานไมซ์ระดับโลก

นอกจากนี้ ทีเส็บ ได้พัฒนาโครงการ ASEAN We Stand ซึ่งต่อยอดจากความส�าเร็จในโครงการ 
พันธมิตรไมซ์แห่งอาเซียน โดยมุ่งเน้นขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยอีกทั้งยังเป็นเวทีน�าไป
สู่ความร่วมมือภายใต้กรอบข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง ตลอดจนการขับ
เคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภูมิภาคอาเซียนในตลาดโลก 

ขณะเดียวกัน ทีเส็บได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก หรือ UFI จัดงาน “MICE 
Sustainability Thailand Forum 2013” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยได้รับทราบแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ดีระดับโลกจากผู้บริหารองค์กรชั้นน�าในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นให้ 
ผู้ประกอบการภาคเอกชนร่วมกันด�าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว 

ในเดือนกันยายน ทีเส็บยังได้สร้างผลงานการผลักดันงานไมซ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจับมือกับ 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ริเริ่ม “โครงการจุดจอดจักรยานของศูนย์ฯสิริกิติ์” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
ของผู้ประกอบการไมซ์ และสร้างจุดขายใหม่ของการจัดงานไมซ์ โดยประเด็นความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้
กลายเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ

ทีเส็บยังคงเดินหน้ากระตุ้นการจัดประชมุและสัมมนาในประเทศอยา่งไม่หยุดยั้ง ดว้ยการร่วมกบัมูลนิธิ
ปิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชด�าร ิและอกี5 สายการบนิชัน้น�า จดัท�า 14 ตวัอย่างเส้นทางจดัประชมุ
สัมมนารูปแบบใหม่ตามรอยโครงการในพระราชด�าริใน 5 จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมน�าเสนอ 
โปรโมชั่นพิเศษเพื่อส่งเสริมการประชุมทั่วไทย ผนวกการเรียนรู้จากพ้ืนที่โครงการพระราชด�าริภายใต้
ชื่อโครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจ...ตามรอยพระราชด�าริ”(Domestic MICE: A Royal Trail 
Inspiration) ซึ่งนอกจากกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศแล้ว ยังเป็นการพัฒนาจังหวัด สร้างจุดยืน 
ท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายของแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นทางเลือกส�าหรับการจัดงานประชุมและแสดงสินค้า
ได้อีกด้วย 

ผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคนไทยไปเปิดประสบการณ์กับเส้นทางดังกล่าวพร้อมเรียนรู้โครงการตาม 
พระราชด�าริต่างๆ ซึ่งหากเข้าร่วมโครงการนี้เราจะสามารถน�าประสบการณ์กลับมาพัฒนาองค์กร  
พัฒนาตนเอง และยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และประเทศได้ด้วยครับ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย 
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
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CoveR stoRy

อุตสาหกรรมไมซ์นบัได้ว่าเป็นกลจักรท่ีส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ 
ทั้งในระดับมหภาค และในระดับจุลภาค  และเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญที่มีส่วน
ช่วยขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทย โดยมลูค่าของ
อุตสาหกรรมไมซ์คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 8.95 ของภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของประเทศในภาพรวม โดยน�ารายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างมหาศาล คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ พร้อมกันนี้อุตสาหกรรมไมซ์ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่

เศรษฐกิจในระดับชุมชน ต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางการค้า พร้อมทั้งยังมีส่วนในการผลักดันให้
เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อต่อยอด สร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้ยกระดับภาพ
ลักษณ์ของประเทศไทย ปรับโฉมอุตสาหกรรมไมซ์สู่การเป็นผู้เชื่อมโยงธุรกิจอันต่อยอดสู่ความ
ส�าเร็จในระดับโลกภายใต้แบรนด์ Thailand CONNECT โดยน�าเสนอเสาหลักส�าคัญ 3 ประการ
อันเป็นเสมือนหัวใจแห่งความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจไมซ์ จุดหมายปลายทางที่หลากหลาย 
(Destination) ศูนย์กลางการด�าเนินธุรกิจ (Business) บุคลากรและบริการที่ได้มาตรฐาน 
(People) และเป็นเสาหลักที่ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่ส�าคัญของประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยทั้ง 
3 เสาหลักจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ไทย และยกระดับสู่การเป็นผู้เชื่อมโยง
ความส�าเร็จระดับโลก 

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู ้อ�านวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “การด�าเนินการส่งเสริม
อตุสาหกรรมไมซ์ของไทยในปี 2557 ทีเสบ็จะยงัคงด�าเนนิงานภายใต้แผนแม่บท 5 ปี อตุสาหกรรม
การจดัประชมุและแสดงสนิค้านานาชาต ิ(2555-2559) โดยด�าเนนิการตามกลยทุธ์หลกัองค์กร คอื 
การดึงงาน (WIN) การส่งเสริมการตลาด (PROMOTE) และการพัฒนาธุรกิจ (DEVELOP) โดย
ด้านการส่งเสรมิการตลาด (PROMOTE) นัน้ ทีเส็บพฒันากลยทุธ์การสือ่สารแบรนด์ประเทศไทย 
ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาแบรนด์ทีเส็บ (Growth Driver) ควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดของประเทศภายใต้แบรนด์ Thailand CONNECT : Your Global Business Events 
Connection หรือ “ประเทศไทยเชื่อมโยงธุรกิจระดับโลกเพ่ือความส�าเร็จในการจัดประชุม
และงานแสดงสินค้า นอกจากนี้ ทางทีเส็บ ยังตั้งเป้าดึงดูดนักเดินทางไมซ์จ�านวน 987,000 คน 

ภายในปี 2557 เพื่อสร้างเม็ดเงินต่างประเทศกว่า 96,900 ล้านบาท ภายใต้ Thailand Connect 
ทีเส็บจะยึด 5 บทบาทหลัก ได้แก่ 1) Strategic Business Partner 2) Thought Leader 3) 
Solution Provider 4) Business Connector 5) Capabilities Developer เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจไมซ์” 

Thailand CONNECT จะเป็นการชู 3 เสาหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่เป็นปัจจัยส�าคัญใน
การสร้างความเข้มแข็ง และเป็นจุดขายของประเทศไทยส�าหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลก  
ประกอบไปด้วย

1. จุดหมายปลายทางที่หลากหลาย (Destination) น�าเสนอที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ในจุด
ยทุธศาสตร์ของเอเชยี ความพร้อมของสิง่อ�านวยความสะดวกและสาธารณปูโภคระดบัมาตรฐาน 
สนามบนินานาชาตทิัว่ประเทศจ�านวน 6 แห่ง ทีพ่ร้อมเชือ่มต่อ 190 จดุหมายปลายทางทัว่ทกุมมุ
โลก ด้วยเทีย่วบนิกว่า 500 เทีย่วบินต่อวนั พร้อมกนันีย้งัมศีนูย์การประชมุและแสดงสนิค้าทัง้หมด 
9 แห่ง มีขนาดพื้นท่ีรวม 222,984 ตารางเมตร สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังมีไมซ์ซิตี้  
จ�านวน 5 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และขอนแก่น พร้อมเพิ่มทางเลือกใน
การจัดกิจกรรมไมซ์หลากหลายรูปแบบ 

2. ศนูย์กลางการด�าเนนิธรุกิจ (Business) ประเทศไทยเป็นจดุเชือ่มโยงประเทศในกลุ่มภมูภิาค
เอเชีย และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน และเมื่อเข้าสู่การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ที่จะเกิดการถ่ายเทสินค้า บริการ ฝีมือแรงงาน 
และการค้าการลงทุนระหว่างกัน ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยประชากรของ
ภูมิภาคกว่า 600 ล้านคน ทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมฐานะของประเทศไทยให้เป็นประตูสู่อาเซียน 
และประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตและส่งออกที่ส�าคัญในอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และไอที เป็นต้น 

3. บุคลากรและบริการที่ได้มาตรฐาน (People) ประเทศไทยมีความพร้อมด้านอัธยาศัยและ
การให้บริการของบุคลากร รวมทั้งมาตรฐานที่ส่งเสริมการจัดงานไมซ์ระดับโลก อาทิ มาตรฐาน
ด้านการจัดการพลังงาน, มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับสถานที่จัดงานไมซ์ และมาตรฐานการ
บริหารจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน 

ส�าหรับแคมเปญสื่อสารโฆษณาภายใต้แบรนด์ Thailand CONNECT ในปี 2557 เป็นการ
น�าเสนอในรูปแบบลายเซ็นต์โดยน�ามาพัฒนาเป็นภาพประกอบการถ่ายทอดเนื้อหาสื่อสาร
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The miCE industry is regarded as a crucial engine for driving 
the country’s macro and micro economic systems. it is also 
a vital cog in propelling the growth of Thailand’s tourism 
industry. The miCE industry value represents 8.95 per cent of 
the country’s tourism sector and contributes huge revenues 
to the economy, accounting for 0.6 per cent of gdP.

meanwhile, the miCE industry helps strengthen the economy at 
the community level, expand trade opportunities and drives continued 
development of public utilities in local areas. 

To further strengthen the country’s miCE industry to sustainable growth, 
TCEb has elevated the image of Thailand and reshaped the miCE industry 
to become a business linkage in order to continue further global success 
under the brand of “Thailand CONNECT” by offering three key pillars as 
the backbone of success in the miCE business. The three pillars include 
destination, business and People which can be considered as another core 
pillar of Thailand. all three pillars will be a major factor in driving the 
Thailand’s miCE business and lifting the miCE industry standards to become 
a business linkage for the global success.

TCEb’s President, mr. Nopparat maythaveekulchai, reveals that TCEb 
is continuing to implement the Thailand miCE industry promotion plan 
2014 under the five-year master plan for miCE industry development (2012-
2016) through the corporate strategies: wiN, PrOmOTE and dEVElOP. The 
bureau has developed a strategy to communicate the Thailand brand in 
accordance with the strategic marketing plan on the concept “Thailand 
CONNECT: Your global business Events Connection.

in addition, the TCEb has set a target of attracting 987,000 miCE 
travellers to Thailand in 2014 and generating revenue of more than bt96.9 
billion.

under the Thailand CONNECT brand, TCEb’s implementation of the 
strategy will be based on 5 key roles designed to create miCE business 
sustainability: 1) strategic business Partner 2) Thought leader 3) solution 
Provider 4) business Connector 5) Capabilities developer. 

Thailand CONNECT will promote 3 pillars of the Thai miCE industry, 
which are considered vital to strengthening the industry as well as being a 
selling point of Thailand to attract miCE travellers from all over the world. 
The 3 pillars are as follows:

 diversity of destinations: at the geographical heart of asia, Thailand 
offers the best facilities and infrastructure standards. Thailand has six 
international airports connecting it to 190 destinations worldwide and 
serves more than 500 flights a day. There are 9 international exhibition and 
convention centres with a total space of 222,984 square metres, which is 
the highest area in asEaN. in addition, there are five miCE Cities, namely 
bangkok, Chiang mai, Pattaya, Phuket and Khon Kaen, designed to suit a 
variety of miCE events.

 unrivalled business Opportunities: Thailand is in a position to connect 
countries in asia and is the second largest economy in asEaN. when the 
asEaN Economic Community (aEC) comes into effect, flows of trade, 
services, skilled labour and investment among asEaN member countries 
will be affected. as a result, the regional economy will be driven by the 
asEaN population of more than 600 million and Thailand’s status as a 
gateway to asEaN will receive a boost. moreover, Thailand is a production 
and export base for major industries such as automobile & parts, computer 
and iT.

 high Quality Professionals: Thailand has the readiness in terms of 
hospitality and the services of capable personnel as well as international 
miCE standards including isO 50001 (Energy management system), Tisi 
22300 (industrial standard for miCE security management system), and isO 
20121 (Event sustainability management system).

for the 2014 advertising campaign under the new brand, the bureau 
will present an illustration that showcases signatures to convey the message 
that Thailand’s miCE industry is synonymous with business partnerships and 
connections for success. The campaign incorporates a number of exciting 
market promotion packages to support miCE business success under the 

‘Thailand CONNECT Exclusive’ scheme as follows:
1 CONNECT destinations: for meetings and incentives, the 

bureau offers financial support of bt200,000 (us$6,660) for each 
corporate group with more than 200 participants and staying a 
minimum 5 nights in Thailand. in addition to the province in which 
the event is being held, the corporate group is also required to stay 
overnight in another province.

 2 CONNECT People: for international conferences, the bureau 
offers unique promotional support for organisers in promoting 
events in the asEaN+6 group - brunei, Cambodia, indonesia, laos, 
malaysia, Philippines, singapore, myanmar, Vietnam, Korea, Japan, 
New Zealand, australia, india, Taiwan and China (including hong 
Kong and macau).

3 CONNECT business: for international exhibitions, the bureau 
offers special support for the business matching activities of trade 
visitor groups with more than 15 delegates from asEaN+6 and 
bimsTEC countries, who travel to attend international exhibitions 
in Thailand supported by TCEb. 

business groups with at least 45 appointments or a minimum 
of 3 business matching appointments per person will receive 
financial support of us$150 per person. groups with fewer than 
45 business matching appointments will get us$100 per person.

“in 2014, the bureau estimates that the number of miCE 
travellers to Thailand will increase by 5 per cent to 987,000 visitors 
while revenue will increase by 10 per cent to bt96.9 billion. The 
various marketing campaigns will serve as a catalyst in helping the 
Thai miCE industry to continuously grow,” mr. Nopparat concludes.

อตุสาหกรรมไมซ์ไทย ซึง่สะท้อนความหมายของการตกลงความร่วมมอืทางธรุกจิ และการเชือ่มโยงสูค่วามส�าเร็จ 
นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังได้จัดเตรียมแพ็คเกจส่งเสริมการตลาดส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (Thailand CONNECT 
Exclusive) ดังต่อไปนี้ 

1) CONNECT Destinations ส�าหรับกลุ่มการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จะให้เงินสนับสนุน
จ�านวน 200,000 บาท ส�าหรับลูกค้าองค์กรที่มีจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 200 คน และพ�านักใน
ประเทศไทยอย่างน้อย 5 คืนและมีการค้างคืนในจังหวัดอื่นๆ อีก 1 จังหวัดเพิ่มเติมจากจังหวัดที่จัดงาน

2) CONNECT People ส�าหรับกลุ่มการประชุมนานาชาติที่พร้อมมอบการสนับสนุนพิเศษด้านกิจกรรม 
ส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย จีน ฮ่องกง 
ไต้หวัน และมาเก๊า

3) CONNECT Business ส�าหรับกลุ่มการแสดงสินค้านานาชาติ ที่พร้อมมอบการสนับสนุนพิเศษส�าหรับ
กจิกรรมการจบัคูท่างธรุกจิโดยเฉพาะ โปรโมชัน่นีค้รอบคลมุคณะนักธรุกจิ (Trade Visitor) จ�านวน 15 คนข้ึนไป 
จากประเทศกลุม่อาเซยีน +6 และ BIMSTEC ทีเ่ดนิทางเข้าร่วมงานแสดงสนิค้านานาชาตใินประเทศไทยทีส่นบัสนนุ
โดยทเีสบ็ และจะต้องพ�านกัในประเทศไทยขัน้ต�า่ 3 วนั 2 คนื โดยคณะนกัธรุกจิทีม่กีจิกรรมจับคู่ทางธรุกจิ 45 นดัหมาย 
ข้ึนไปจะได้รับการสนับสนุนพิเศษคนละ 150 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ คณะนักธุรกิจที่มีจ�านวนเกินกว่า 15 คน 
ขึ้นไป แต่ละคนจะต้องมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจละ 3 นัดหมาย จึงจะได้การสนับสนุนพิเศษคนละ 150 เหรียญ
สหรัฐ ส่วนคณะที่ต�่ากว่า 45 นัดหมายจะได้รับการสนับสนุน 100 เหรียญสหรัฐ

 “ในปี 2557 นี้ ทีเส็บ คาดว่าประเทศไทยจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจ�านวน 987,000 
คน ด้านรายได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 10 คดิเป็นจ�านวน 96,900 ล้านบาท และทีเสบ็มัน่ใจว่าการเปิดตวัแบรนด์ Thailand 
CONNECT และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ นั้นจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถเดินหน้า
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง” นายนพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย 5

Debut of ‘thailanD ConneCt’
PrOmOTiNg ThailaNd as a CONNECTOr 
fOr glObal busiNEss suCCEss
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builDinG stRateGiC allianCe

ภายหลงัประสบความส�าเรจ็จากการด�าเนนิ
โครงการพันธมิตรไมซ์แห่งอาเซียน 
(ASEAN MICE Collaboration) ตลอด 
3 ปีที่ผ่านมา เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ล่าสุด ทีเส็บ พัฒนาโครงการ ASEAN We Stand มุ่งเน้นขยายภาคี
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและประเทศ
สมาชิกอาเซียน สร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยและผลัก
ดันอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอาเซียนสู่การเป็นผู้น�าระดับโลก 

“ทีเส็บ ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 
หรือ TICA สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA การบินไทย สมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  หรือ TMA และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัด
งาน หรือ EMA จัดงาน ASEAN We Stand ขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นเวทสี�าคัญในการสร้างภาคเีครอืข่าย แลกเปลีย่นความร่วมมอื ข้อมลูข่าวสาร 
และประสบการณ์ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน นอกจากน้ี ยังเป็นเวท ี
น�าไปสู่ความร่วมมือภายใต้กรอบข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
อนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง ตลอดจนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภูมิภาค
อาเซียนในตลาดโลก” นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการแสดง
สินค้านานาชาติ ทีเส็บ เปิดเผย

ASEAN We Stand เป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมการแสดงสนิค้าของประเทศสมาชกิอาเซยีน 9 ประเทศ 
ได้แก่ อนิโดนเีซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ เวยีดนาม เมยีนมาร์ ลาว กมัพูชา 
และประเทศไทย โดยมี 3 กิจกรรมหลักคือ 1) GMS Panel Discussion:  

เวทแีลกเปลีย่นมมุมองและความร่วมมอืระหว่างประเทศในกลุ่มอนภุาคลุ่มแม่น�า้
โขงเพ่ือรองรับ AEC 2) AEC Networking Reception: การสร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมอืในกลุม่ประเทศอาเซยีน ผ่านการน�าเสนอภาพรวมอตุสาหกรรมการแสดง
สินค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสร้างเครือข่ายระดับผู้มีอ�านาจในการ
ตัดสินใจ และ 3) TCEB’s Dinner Forum: การแถลงภาพรวมและทิศทางใน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของทีเส็บ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีนานาชาติ ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ โดย มร. โจเชน วิทท์ อดีต
ประธาน Koelnmesse และ UFI ในหัวข้อแนวทางการเติบโตของอุตสาหกรรม
การแสดงสินค้าโลก 

“ภูมิภาคอาเซียนและอเมริกาใต้ยังคงเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโต
ในธุรกิจไมซ์ เนื่องจากผู้จัดงานขนาดใหญ่ของโลกเร่ิมหันออกจากยุโรปและ
อเมริกาเหนือซ่ึงสภาวะเศรษฐกิจยังซบเซา อย่างไรก็ดีภูมิภาคอาเซียนยังต้อง
พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับกระแสของอุตสาหกรรมไมซ์โลกที่ก�าลังเคล่ือนตัว
มายังภูมิภาคทั้งสองอย่างต่อเนื่อง” นายวิทท์ กล่าว

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ยังมีโอกาสเข้า
เยีย่มการด�าเนนิงานของศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
พร้อมเข้าเยี่ยมชมงาน BMAM & GBR 2013, Constech 2013 และ World 
Spa and Well-being 2013 

“ทีเสบ็ หวังว่าการจดังานครัง้นี ้จะเป็นจดุเริม่ในการสร้างเครอืข่ายความร่วม
มอืทีเ่ข้มแข็งในการขับเคลือ่นอตุสาหกรรมไมซ์ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
พร้อมกบัผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสูค่วามเป็นผูน้�าในการเชือ่มโยงอตุสาหกรรม
งานแสดงสินค้าแห่งอาเซียนในอนาคต” นางศุภวรรณ กล่าวเสริม 

Mr Daniel Hoe รองประธานบริษัท SACEOS ของสิงคโปร์ เผยว่า  

asEaN wE sTaNd ขยายไมซ์แห่งอาเซียน
มุ่งไทยศูนย์กลางงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค
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‘ASEAN WE StANd’ to ExpANd 
ASEAN MICE
Promoting thailand 
as a hub for regional 
exhibitions

following in the footsteps of the successful asEaN miCE Collaboration project launched more than three years ago to prepare for the asEaN Economic 
Community, TCEb has now developed a new project dubbed asEaN we stand. This aims to expand the network of collaboration with public and 
private organisations in asEaN member countries. such a network will eventually strengthen Thailand’s miCE industry and drive asEaN miCE to the 
forefront of the global market.

“The TCEb teamed up with strategic partners, the Thailand incentive and Convention association (TiCa), the Thai Exhibition association 
(TEa), Thai airways international, the Thailand management association (Tma), and the business of Creative and Event management association in 
organising asEaN we stand in september 2013. This served as an important platform in creating a collaborative network that allows for the exchange 

of information and experiences among the asEaN member countries. it will also lead to cooperation under the agreement framework of aEC and greater mekong 
sub-region (gms)”, mrs. Jaruwan suwannasat, TCEb’s director of Exhibition & Events department, noted.

asEaN we stand is a gathering of public and private organisations involved in the exhibition industry from 9 asEaN member countries, namely indonesia, 
malaysia, Philippines, singapore, Vietnam, myanmar, laos, Cambodia and Thailand. The asEaN we stand event featured three major activities: 1) gms Panel discussion 
to exchange viewpoints and promote cooperation among the gms countries to prepare for the aEC; 2) aEC Networking reception to create a collaborative network 
through an introduction tothe asEaN exhibition industry and the formation of decision makers in asEaN; and 3) TCEb’s dinner forum to present an overview and 
trends of TCEb’s exhibition industry promotion strategies to enhance competitiveness on the international market. 

in addition, mr. Jochen witt, former President of Koelnmesse and ufi gave a dinner 
speech titled “Trends in the global Exhibition industry”.  

“asEaN and south america remain the regions with the most potential to grow in 
terms of the miCE business because large-scale event organisers are shifting from Europe 
and North america, which still face an economic slowdown. however, asEaN has to 
develop capabilities to prepare for the global miCE trends that are relocating to asEaN 
and south america,” said mr.witt.

in addition to attending the event, the participants from asEaN had an opportunity 
to visit impact arena Exhibition and Convention Centre. They also visited bmam & gbr 
2013, Constech 2013 and world spa and well-being 2013, which were being held at the 
centre. 

“The TCEb expects that this event will be an important first step in developing the 
network of collaboration to strengthen the miCE industry of asEaN member countries as a 
whole. in the meantime, it will push Thailand towards being a leader in connecting asEaN 
exhibitions in the future,” mrs. Jaruwan said.

mr. daniel hoe, Vice Chairman of saCEOs, singapore, said, “i came here to build 
stronger relations with Thailand especially in education. i believe that this move will lead 
to good cooperation and coordination.” 

mr. Jose luis Yulo, Chairman of The Chamber of Commerce of the Philippine islands 
said “Thailand will be a game changer in the exhibition business. Philippines has waited 
to join forces with Thailand to hold the prestigious exhibitions in the future and to support 
the exhibition market with Thailand especially in food fairs. for years, the Philippines 
government has annually organised world food exhibitions including world food Expo 
(wOfEX), ifXX and so on.” 

“Entrepreneurs in the asEaN miCE industry should form collaborations to increase 
competitiveness in various fields. The asEaN member countries have to define a joint 
standard, share information and practices as well as set a target to attract more organisers 
from western countries,” said mr. Christopher John smith, honorary secretary of the 
malaysian association of Convention Exhibition Organisers and suppliers.

“The miCE industry is integral to bridging economies and achieving the aEC’s goal 
through 4 pillars: free flow of investment, capital and skilled labour; equal economic 
development; enhancement of the competitive edge; and connecting the region to the 
world,” said mr. gusmardi bustami, director general of National Export development, 
indonesia.

in line with the operating plan for the exhibition market in 2014, the TCEb is 
aiming to win more mega events for Thailand. The bureau also places importance on 
attracting such outstanding industries as oil and natural gas, food and agriculture, tourism 
and automobile.

in addition, the bureau is providing marketing promotions based on the asEaN 
Centric concept by mainly supporting the asEaN market.

as of the third quarter of 2013, the number of overseas miCE travellers visiting 
international exhibitions in Thailand grew by 15.68 per cent to 152,820 visitors. revenue 
generated totalled bt11.529 billion, up 11.68 per cent from the same period the year 
before. The bureau estimates that it will achieve its target of 172,660 exhibition visitors in 
the 2013 fiscal year with revenue totalling more than bt14.1 billion.

The exhibition industry currently accounts for 30 per cent of Thailand’s miCE 
industry. Over the past five years, the industry has enjoyed a growth of 10-15 per cent 
annually. The top three countries with the largest numbers of miCE travellers to Thailand 
are malaysia, indonesia and China.

in 2014 fiscal year, the TCEb estimates it will attract 181,200 exhibition visitors, 
generating bt15.4 billion. after the aEC comes into effect in 2015, the exhibition industry 
is expected to grow by 30 per cent, welcoming some 545,000 business people to attend 
exhibitions in Thailand and generating bt46.5 billion in revenue.

“การมาของสิงคโปร์ในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้แน้นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับประเทศไทย และผมเชื่อว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ จะน�ามาซึ่งความร่วมมือ
และการประสานงานที่งดงาม”

ด้าน Mr Jose Luis Yulo ประธาน The Chamber of Commerce of the Philippine Islands กล่าวว่า  
“ประเทศไทยจะเป็นผูพ้ลกิโฉมธรุกจิการจดังานแสดงสนิค้า โดยฟิลปิปินส์พร้อมท่ีจะเข้ามาร่วมจดังานแสดง
สนิค้าทีป่ระเทศไทยในอนาคต พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุด้านการส่งเสริมทางการตลาดในธรุกจิดงักล่าวร่วม
กับประเทศไทย โดยเฉพาะการร่วมมือจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหาร โดยที่ผ่านมารัฐบาลฟิลิปปินส์ มีการ
จัดงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น WOFEX, IFXX เป็นต้น”

“กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอาเซียนควรจะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการ
แข่งขันในด้านต่าง ๆ ประเทศสมาชิกต้องหาบรรทัดฐานร่วมกัน และแบ่งปันข้อมูลและวิธีปฏิบัติ พร้อมตั้ง
เป้าในการดึงดูดผู้จัดงานจากตะวันตกเพิ่มขึ้น” Mr Christopher John Smith, Honorary Secretary of 
the Malaysian Association of Convention Exhibition Organisers and Suppliers กล่าว

“อุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจและบรรลุเป้าหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ใน 4 เสาหลัก ซึ่งประกอบด้วย 1. การเคลื่อนไหวอย่างอิสระของการลงทุน เงิน
ทุน และแรงงาน 2. การพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกัน 3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 4. การ
เชื่อมโยงภูมิภาคเข้ากับโลก” Mr. Gusmardi Bustami, Indonesia’s Director General of National 
Export Development กล่าว

ส�าหรบัทิศทางการด�าเนนิงานส�าหรบัตลาดงานแสดงสนิค้าในปี พ.ศ. 2557 ทีเสบ็มุง่เน้นการดงึงานระดบั 
Mega Event เข้ามาจดัในประเทศไทยให้เพิม่มากขึน้ และให้ความส�าคญักบัการจดังานในอุตสาหกรรมทีโ่ดด
เด่นของไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมยานยนต์ 

นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดโดยเน้นแนวคิด ASEAN Centric เน้นการสนับสนุน
ตลาดอาเซียนเป็นตลาดหลัก 

ในปี 2556 ประเทศไทยมีจ�านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติเมื่อสิ้น
สุดไตรมาสที่ 3 จ�านวน 152,820 คน เมื่อเทียบกับสถิติในปีที่แล้วนับว่าเติบโตขึ้นร้อยละ15.68 ท�ารายได้ 
11,529 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ11.68 คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 172,660 คน สร้างรายได้ 
14,100 ล้านบาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556

อตุสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าคดิเป็นสัดส่วนเกอืบร้อยละ 30 ของอตุสาหกรรมไมซ์ไทยทัง้หมด โดย
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตร้อยละ 10-15 และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่มาร่วมงานแสดงสินค้า 3 
อันดับแรกคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน

ในปี 2557 ทเีสบ็ คาดการณ์ว่า จะมนีกัเดนิทางกลุ่มไมซ์เข้าร่วมงานแสดงสนิค้าเป็นจ�านวน  181,200 คน 
สร้างรายได้จ�านวน 15,400 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทีเส็บ 
คาดว่า อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าจะเติบโตว่าถึงร้อยละ 30 โดยมีนักธุรกิจเดินทางเข้ามาร่วมงานแสดง
สินค้าในประเทศไทยประมาณ 545,000 ราย และสร้างรายได้ประมาณ 46,500 ล้านบาท
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ที
เส็บ ร่วมกับบริษัท ทีทีจี เอเชีย มีเดีย จ�ากัด และ
หน่วยงานไทยทีม ประสบความส�าเร็จในการจัดงาน 
Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia 
(IT&CMA) ครั้งที่ 21 และ งาน Corporate Travel 
World Asia-Pacific (CTW Asia-Pacific) ครั้งที่ 16 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2556 ณ บางกอก
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ได้

รับการตอบรับจากผู้ซื้อ-ผู้ขายทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกันอย่าง
คับคั่ง โดยผู้ประกอบการไมซ์ร่วมออกคูหากว่า 60 ราย รวมทั้งเมืองแห่งไมซ์ 
โดยทีเส็บได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ประเทศไทย “Thailand CONNECT: Your 
Global Business Events Connection” แก่บรรดาผู้ซื้อ ผู้ขาย สื่อมวลชน 
ทั้งไทยและต่างประเทศในงานนี้อีกด้วย

การจัดงานครั้งนี้ สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ประเทศกว่า 2,000 ล้าน
บาท โดยประเทศไทยยังได้รับสิทธิ์การจัดงานดังกล่าวต่อเนื่องไปอีก 4 ปี 
จนถึงปี พ.ศ. 2560

ภายในงาน ทีเส็บ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดหลากหลาย
กิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและทางธุรกิจให้แก่ผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย เช่น การสัมมนาพิเศษส�าหรับกรรมการบริหาร สมาคม
ส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า ผู้แทนสมาคมต่าง ๆ และ
ตัวแทนผู้ประกอบการชั้นน�าและผู้บริหารในหัวข้อข้อ The Future of 
Business Travel – The Power of 10 ปาถกฐา โดย Mr. Rohit Talwar, 
CEO Fast Future Research UK 

อีกกิจกรรมส�าคัญ คือ การสัมมนา ในหัวข้อ “The Future of Business 
Travel and Business Events : 5 Mega trends You Can’t Ignore” 

โดยมีวิทยากรหลักได้แก่ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อ�านวยการ สายงาน
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ จาก ทีเส็บ Mr. Rohit Talwar, CEO Fast Future 
Research UK และ Mr. Joseph Bates, Vice President – Research, 
Global Business Travel Association, U.S.A.

นอกจากนี้ ทีเส็บ ร่วมกับ ทิก้า สนับสนุนการจัดกิจกรรม IMEX-MPI-MCI-
IT&CMA Future Leaders Forum 2013 โดยให้โอกาสนักศึกษาจ�านวน 60 
คน จากสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยของไทย จ�านวน 14  แห่งเข้า
ร่วมประกวด โดยนักศึกษาผู้ชนะการแข่งขันจ�านวน 2 คนจะได้โอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรม Future Leader Forum ระดับนานาชาติในงาน IMEX2014 ที่ 
Frankfurt, Germany และหนึ่งคนจะได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในงาน MPI 
World Education Conference 2014, U.S.A.

ปีนี้ ทีเส็บ ได้ขยายพื้นที่คูหานิทรรศการประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเป็นจ�านวน 
375 ตารางเมตร โดยได้น�าผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม ทั้งสิ้น 63 ราย  เช่น 
โรงแรม, DMC, Event Organiser, ศูนย์ประชุมต่าง ๆ พร้อมทั้ง สมาคมทิก้า 
และ ทีเส็บ ตลอดจนเมืองไมซ์ โดยจังหวัดขอนแก่น และภูเก็ตได้เข้าร่วมจัด
คูหาในงานเป็นครั้งแรก 

ท้ังน้ี ทีเสบ็ มีเป้าหมายเพือ่เป็นการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมไมซ์ในการน�าเสนอศกัยภาพความพร้อม รวมถงึสินค้าและบรกิาร
ใหม่ ๆ ส�าหรับการจัดประชุม สัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่มี
ความโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของประเทศไทยให้แก่ผูเ้ดนิทางธรุกจิ 
ผู้วางแผนและผู้จัดการประชุมที่มีศักยภาพจากนานาประเทศ

ในขณะเดียวกัน ทีเส็บ ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมการจัดประชุมในภูมิภาค
เอเชียที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน เช่น Sapporo Convention 
Bureau, Fukuoka Convention & Exhibition Bureau ญี่ปุ่น และ Seoul 

จัดเวทีเพื่อผู้ประกอบการไมซ์ เปิดตัว IT&CMA  และ CTW Asia Pacific 2013

งานประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแห่งเอเชียแปซิฟิค



99

CRafteD foR MiCe 
oPeRatoRs “it&CMa 
anD CtW asia-PaCifiC 
2013,” thE lEAdINg 
MEEtINgS ANd 
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ShoW IN ASIA pACIfIC

TCEb in partnership with Tgg asia media Co., ltd and the Thai Team successfully hosted the 21st 
edition of incentive Travel & Conventions, meetings asia (iT&Cma) and the 16th Corporate Travel 
world asia-Pacific (CTw asia-Pacific) from October 1-3, 2013 at the bangkok Convention Centre, 
Centara grand at Central world, bangkok. 

The event received an overwhelming response from buyers and exhibitors from Thailand 
and abroad and saw more than 60 Thai miCE operators participating including the miCE Cities. 
The TCEb also introduced a new global brand “Thailand CONNECT: Your global business Events 

Connection” to local and overseas buyers, exhibitors and the media.
The event generated more than bt2 billion (us$66.67 million) in revenue for the country. moreover, Thailand 

has been selected to host the event for the next four years until 2017.  
at the event, the TCEb joined with various organisations in setting up activities to increase marketing and 

business opportunities for Thai miCE operators, among them a special seminar designed for executives of Thailand 
incentive and Convention association (TiCa) and delegates from trade associations as well as leading firms. mr. rohit 
Talwar, CEO of fast future research uK gave a speech titled “The future of business Travel - The Power of 10” at 
the seminar.

another highlight was the opening keynote address on the topic “The future of business Travel and business 
Events: 5 mega trends you can’t ignore”. The major keynote speakers included mrs. supawan Teerarat, TCEb’s Vice 
President of strategic and business development, mr. rohit Talwar, CEO fast future research uK and mr. Joseph 
bates, Vice President – research, global business Travel association, u.s.a.

The TCEb also partnered with TiCa in organising imEX-mPi-mCi-iT&Cma future leaders forum 2013, inviting 
60 students from 14 higher educational institutes to join the contest. The two winning students will have a chance 
to attend imEX 2014 in frankfurt, germany while another will be awarded a trip to attend the mPi world Education 
Conference  2014 in the u.s.a.

This year, the bureau expanded the Thailand Pavilion to 375 square metres to facilitate 63 Thai entrepreneurs 
including hotels, dmC, Event organisers, meeting venues, TiCa and TCEb. Thailand’s miCE Cities also participated, 
with Khon Kaen and Phuket joining for the first time.

The bureau organised the event with the aim of promoting the sales of Thai miCE operators by allowing them 
to introduce their capabilities, new products and services for the meetings, conventions and incentives. it provided 
a great opportunity to present the outstanding and unique aspects of Thailand to business travellers, potential 
international meeting planners and organisers.

meanwhile, the TCEb teamed up with the convention promotion agencies in asia with whom it has signed 
mOus such as Japan’s sapporo Convention bureau and fukuoka Convention & Exhibition bureau of Japan and south 
Korea’s seoul Convention bureau in organising Connecting hours at the Thailand Pavilion on October 2 and 3, 2013. 
buyers and media were invited to join the public relations activity with the Thai miCE operators.

a welcome reception & Opening Ceremony was hosted by TCEb at Plaza athe๎ne๎e bangkok, a royal meridien 
hotel on the theme ‘Connecting asia’, and presided over by deputy Prime minister and agriculture and Cooperatives 
minister Yukol limlamthong. The bureau also received the sticky award in the social function category for this event 
through participants’ votes.

in addition to these activities, the TCEb used the platform to debut Thailand CONNECT brand along with a 
variety of activities such as sales promotion brochures, the opening ceremony concept, the welcome reception, and 
performance and decoration of the Thailand Pavilion, all of them under the concept “Thailand CONNECT: Your global 
business Events Connection”. These activities were effective in enhancing the perceptions of international participants.

The success of the event has led to a steady increase in the number of pre-registrations with more than 2,650 
persons from 57 countries attending the event this year. more than 100 exhibitors and buyers achieved 100 per cent 
scheduled appointments before the event commenced, thanks to the efficient appointment system “Online diary 
facility”. since 2012, the event has incorporated luxury Travel in its scope. 

TTg asia media, the event organiser, reported that the 2013 event scored numerous highs to the satisfaction 
of all stakeholders. This included some 14,000 business appointments generated over 2 days, an impressive buyer-
to exhibitor ratio of 1.6 buyers to 1 Exhibiting Company, with 60 per cent new miCE buyers and 47 per cent new 
Corporate Travel managers, as well as the successful debut of the association day programme. 

finally, the TCEb won TTg Travel awards 2013 at the 24th annual TTg Travel award 2013 Ceremony and gala 
dinner held on October 3, 2013 for the best Convention and Exhibition bureau.

These two events form the world’s only double-bill in providing a regional forum for the global business 
event and incentive travel industry, a place where miCE buyers and sellers from the region and around the world 
can gather under one roof to exchange information, learn about the latest innovations and negotiate and form new 
business partnerships. 

Established in 1993, iT&Cma is the leading global miCE show centred in asia. CTw asia-Pacific was launched 
in 1998 as a conference and exhibition on travel & entertainment for the region. Thailand has hosted iT&Cma for 12 
consecutive years since 2002.

Convention Bureau เกาหล ีจดักจิกรรม Connecting Hours ณ คูหาประเทศไทย 
ในวันที่ 2 และ 3 ตุลาคม 2556 เชิญผู้ซื้อ สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับ 
ผู้ประกอบการไทย 

ส�าหรับพิธีเปิดและงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ทีเส็บได้เป็นเจ้าภาพในการจัด
งาน ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ ในแนวคิด Connecting 
Asia เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดงาน Theme Event ของประเทศไทยให้กับกลุ่ม 
ผู้ซ้ือต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานนี้
ได้รับรางวัล Sticky Award ในสาขางาน Social Function ยอดเยี่ยมจากการให้
คะแนนของผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

นอกจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ทีเส็บ ได้ใช้เวทีนี้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ‘Thailand 
CONNECT’ พร้อมการสือ่สารการตลาดหลากหลายรปูแบบ ผ่านสือ่ต่าง ๆ  ภายในงาน 
เช่น เอกสารส่งเสริมการขาย การน�าเสนอแนวคิดผ่านกิจกรรมพิธีเปิด และงานเลี้ยง
ต้อนรับ รวมถึงการแสดงและการตกแต่งคูหาประเทศไทย ภายใต้แนวคิดเดียวกัน
คือ Thailand CONNECT: Your Global Business Events Connection หรือ 
“ประเทศไทยเชือ่มโยงธุรกิจระดบัโลกเพือ่ความส�าเร็จในการจดัประชมุและงานแสดง
สนิค้า” ซึง่นบัเป็นกจิกรรมทีไ่ด้สร้างการรบัรูต่้อเวทนีานาชาตใินวงกว้างได้เป็นอย่างดี

ผลจากการจดังานครัง้นี ้มจี�านวนผูเ้ข้าร่วมงานทีล่งทะเบยีนล่วงหน้าจ�านวน 2,657 
รายจาก 57  ประเทศทัว่โลก ท้ังนี ้ผูซ้ือ้และผูข้ายกว่า 100 รายในอุตสาหกรรมไมซ์ทัว่
โลกสามารถนัดหมายเจรจาธุรกิจล่วงหน้ากันได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพ
ระบบการนัดหมายออนไลน์ (Online Diary Facility) โดยมีกลุ่มการท่องเที่ยวหรูซึ่ง
ได้เข้ามาร่วมงานตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

ทีทีจี เอเชีย มีเดีย รายงานว่า ปีนี้ผู้เข้าร่วมงานจากทุกส่วนได้รับความพึงพอใจสูง
มาก มีสถิติการนัดหมายเจรจาธุรกิจประมาณ 14,000 นัดในช่วง 2 วัน ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนผู้ซื้อ 1.6 ต่อผู้ขาย 1 ราย และเป็นผู้ซื้อรายใหม่ร้อยละ 60 ผู้ขายรายใหม่ที่
เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้าองค์กรร้อยละ 47 รวมถึงความส�าเร็จในการ
เปิดตัว Association Day programme ด้วย

ทั้งนี้ ทีเส็บ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก TTG Travel Awards 2013 ในงาน The 
24th Annual TTG Travel Awards 2013 Ceremony and Gala Dinner วันที่ 
3 ตุลาคม 2556 ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการจัดประชุมและการแสดงสินค้ายอด
เยี่ยม (Convention & Exhibition Bureau) 

IT&CMA and CTW Asia-Pacific เป็นเวทีเดียวในโลกที่จัดขึ้นพร้อมกันเพ่ือ
อุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ
และผู้ขายจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและทั่วโลกมาพบกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล เรียน
รู้นวัตกรรมใหม่ล่าสุด และเจรจาธุรกิจโดยตรงระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ซื้อ

IT&CMA จดัขึน้ครัง้แรกในปี 2536 เป็นศนูย์กลางการแสดงสนิค้าแห่งเอเชยีส�าหรับ
อุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก ในขณะ CTW Asia-Pacific ริเริ่มในปี 2541 เป็นเวที
สมัมนาและการแสดงสินค้าส�าหรบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและเอน็เตอร์เทนเม้นท์ 
ในภูมิภาค โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน IT&CMA ต่อเน่ืองมาเป็นปี
ที่ 12 นับตั้งแต่ปี 2545
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ที
เสบ็ ร่วมกบั ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์รเิริม่ “โครงการจดุจอดจกัรยานของศนูย์ฯ
สิริกิติ์” นับเป็นหนึ่งในโครงการผลักดันแนวคิดเรื่องการจัดการไมซ์อย่างยั่งยืน หรือ 
Sustainability Thailand เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการไมซ์ และสร้าง
จุดขายใหม่ให้ไทยก้าวสู่เป้าหมายเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย

“ทีเส็บมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยภายใต้แนวทางการจัดงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Sustainability Thailand โดยที่ผ่านมา ทีเส็บ ได้
แนะน�ามาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอีเว้นต์อย่างยั่งยืน หรือ ISO 20121 

Event Sustainability Management System และผลกัดนัให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ซึ่งจ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคู่กันทั้งในเรื่องการ
ยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการที่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบัน ประเด็นความใส่ใจต่อส่ิง
แวดล้อมได้กลายเป็นปัจจัยส�าคัญอันหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศต่างๆ นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อ�านวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ เปิดเผย

ทีเส็บ ริเริ่ม “โครงการจุดจอดจักรยาน” ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางเข้าร่วมงานไมซ์ในสถานที่
จัดประชุมและแสดงสินค้าอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ทีเส็บจะน�าจุดจอดจักรยานเสนอ
เป็นจุดขายส�าคัญของสถานที่จัดงานไมซ์ให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่สนใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน สอดรับ
กับกระแสการจัดงานเชิงธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งการจัดท�าจุดจอดจักรยานที่ได้มาตรฐานนี้นับ
เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมจากการผลักดันแนวคิดเรื่อง Sustainability

“การเปิดจุดจอดจักรยานของศูนย์ฯสิริกิติ์ นอกจากจะเป็นการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง
เข้าร่วมงาน ยังเป็นบริการใหม่ที่สร้างจุดแข็งในการแข่งขันกับนานาชาติ ตอบสนองความต้องการของตลาด

เปิดตัว “จุดจอดจักรยาน”
ทางเลือกใหม่เพื่องานไมซ์อย่างยั่งยืน
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BICyClE pArkINg, 
the new 
alternative for 
sustainable miCe 
events

TCEb has joined with the Queen sirikit National Convention Centre (QsNCC) in creating 
the bicycle parking as part of the projects to be implemented in support of its miCE 
standard practices under the concept “sustainability Thailand”. This is aimed at 
building an image for Thai miCE operators and creating a new selling point that will 
move Thailand forward in its goal to become the leading miCE industry in asia.

“The bureau’s continued determination to develop the Thai miCE industry is in 
line with sustainability Thailand guidelines. TCEb earlier introduced the isO 20121 

Event sustainability management system and has encouraged miCE operators to apply for this standard 
as a crucial component in strengthening the industry’s competitiveness in the international market. it 
is essential for the operators to elevate miCE event standards while simultaneously paying attention to 
environmental impacts. Environmental concerns today influence the decisions of business persons as they 
select the countries in which they want to do business,” said mrs. NichapaYoswee, director of TCEb’s miCE 
Capabilities department.

TCEb initiated the “bicycle Parking ” project to offer an alternative to visitors travelling to attend 
the miCE events at the venues. in line with the growing demand for environmentally friendly business 
events, the bureau will also present the bicycle Parking to buyers as one of the major selling points of 
miCE venues. The launch of bicycle parking is regarded as a concrete project driven by the sustainability 
concept.

“The opening of the QsNCC bicycle parking will not only accommodate visitors who prefer to cycle 
but is also a new service that will strengthen the venue as it competes against international rivals. it will 
also meet market expectations. in addition, it serves the growing popularity of cycling both for travel and 
exercise among Thai people. some miCE travellers regularly ride bicycles to attend events at the QsNCC,” 
mrs. Nichapa said.

mr. sakchai Pattarapreechakul, President of N.C.C. management & development Co., ltd., 
the operator of QsNCC, said,“the centre is seriously concerned about air pollution from car exhausts, 
which affect the body and health as well as the quality of urban life. Vehicles also produce greenhouse 
gas emissions, which are the primary cause of global warming. bicycles are thus an alternative and a 
convenient mode of travel for health-conscious individuals making their way to various destinations. 
Cyclists do not suffer from traffic congestion or produce air pollution while at the same time improving 
their health.”

Covering the pavement space adjacent to the stock Exchange of Thailand, The QsNCC bicycle 
Parking facility will encourage more people to travel by bicycle. The centre is providing the area for 
visitors attending events as well as those exercising in benchakitti Park.               

“This is a good project that goes well with our mission regarding corporate social responsibility, 
which places importance on the marriage of environmental preservation and business operations under the 
policy “NCC Committed to green miCE”. it is also aimed at instilling the value of environment conservation 
in our staff for we firmly believe that the business excellence and social responsibility must go in tandem 
to bring sustainable development into the enterprise and the country,” concluded mr sakchai.

ไมซ์ในระดับสากล ตลอดจนกระแสความนิยมในการใช้จักรยานเพื่อการสัญจรและการออก
ก�าลงักายของประชาชนไทยทัว่ไป ซึง่ส่วนหนึง่เป็นกลุม่ผูเ้ดนิทางมาร่วมงานต่างๆ ของศูนย์ฯ 
สิริกิติ์อีกด้วย” นางนิชาภากล่าวเสริม

ด้านนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 
ดเิวลลอปเม้นท์ จ�ากดั ผูบ้รหิารศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์กล่าวว่า “ศนูย์ฯสริกิต์ิิตระหนกั
ถงึปัญหามลภาวะจากไอเสียรถยนต์ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ กาย-ใจ และคณุภาพชวีติของผูค้นใน
เมอืง อกีทัง้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซ่ึงก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ดงัน้ัน จกัรยานจงึเป็นทาง
เลอืกหน่ึงส�าหรบัผูร้กัสขุภาพส�าหรบัใช้ในการเดนิทางไปยงัจดุหมายต่าง ๆ  ด้วยความสะดวก
สบาย ไม่ต้องเจอผจญกับสภาพรถติด ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ และยังเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
ให้กับผู้ขี่จักรยานอีกด้วย”

การท�าจุดจอดจักรยานของศูนย์ฯ สิริกิติ์บริเวณริมบาทวิถีด้านติดกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะช่วยร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น  
โดยศูนย์ฯ สิริกิต์ิอ�านวยความสะดวกด้านสถานท่ีจอดให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานที่ศูนย์ฯ 
สิริกิติ์หรือมาออกก�าลังกายในสวนเบญจกิติ

“โครงการจุดจอดจักรยานนี้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรด้าน CSR ที่ให้ความส�าคัญ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบาย NCC Committed to 
Green MICE เพือ่รณรงค์ให้พนกังานเอน็ซีซ ีมจิีตส�านกึในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม เพราะเชือ่
ว่าความเป็นเลศิและความส�าเรจ็ทางธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการมีจติส�านกึทีด่ต่ีอสงัคม ซึง่จะ
ท�าให้เกดิการพัฒนาองค์กรและประเทศอย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต” นายศกัดิช์ยั กล่าวสรปุ 11



ที
เสบ็ร่วมกับสมาคมอตุสาหกรรมการจดังานแสดงสนิค้าโลก หรอื UFI จดังาน “MICE Sustainability Thailand Forum 
2013” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืนจาก 
ผูบ้ริหารองค์กรชัน้น�าในอุตสาหกรรมไมซ์ทัง้ในและต่างประเทศ หวงัยกระดบัประเทศไทยสูก่ารเป็นผูน้�าด้านมาตรฐาน
การจัดงานไมซ์ระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

งาน MICE Sustainability Thailand Forum 2013 จดัขึน้เพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการไมซ์ไทยได้รับฟังแนวทาง 
การปฎิบัติที่ดีระดับโลก เช่น แนวทางปฏิบัติมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน (ISO 50001) และมาตรฐานการจัดการ
และบริหารธุรกิจอีเว้นต์อย่างยั่งยืน (ISO 20121)

ทั้งนี้ ทีเส็บได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ  อาทิ Mr. Christian Druart, Secretary of UFI 
Sustainable Development Committee บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Frameworks and Tools To Implement Sustainability” และการ
บรรยายร่วมของสมาชกิจาก UFI ซึง่ได้รับรางวลัชนะเลศิในฐานะการบริหารจดัการสถานท่ีอย่างยัง่ยนื  (Best Reporting on Sustainability” 
Award Winner) โดย Mr. Aage Hansen, General Manager, Operations - Cape Town International Convention Centre (CTICC) 
และ Mr. Sandy Cunningham, Regional Operations Manager-UBM 

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเจาะลึกใน 2 หัวข้อส�าคัญ คือ “How does carbon footprint effect MICE industry”, และ  “Sustainability 
International Standards: Path and Benefit” 

นางนชิาภา กล่าวว่า ทเีสบ็ ได้มุง่มัน่พัฒนาอตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยภายใต้แนวทางการจดังานไมซ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 5 ปี และได้จัดท�า “แนวทางการปฏิบัติสู่ความยั่งยืน” โดยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนร่วมกันด�าเนินงานตามแนวทางดัง
กล่าว เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการด�าเนินธุรกิจไมซ์

“ทีเส็บจ�าเป็นต้องเร่งสร้างฐานอุตสาหกรรมไมซ์ให้แข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ โดยการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์

MiCe sustainability thailanD foRuM 2013 
ปลุกกระแสสร้างมาตรฐานงานไมซ์อย่างยั่งยืน
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ของประเทศไทยให้ครอบคลุมในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัย และ
ด้านมาตรฐานการจัดการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้มาตรฐานต่างๆ เหล่านี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าหรับ 
รุกตลาดและขยายตลาด” 

ในขณะเดียวกัน ทีเส็บสามารถใช้มาตรฐานนี้มาตั้งรับให้แก่ภาคเอกชนเพ่ือป้องกันการหลั่งไหลเข้ามาของ
แรงงานชาวชาตจิากผลกระทบของการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซียนได้อกีทางหนึง่ การเร่งพฒันามาตรฐาน
ส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในด้านต่างๆ จึงเป็นการติดอาวุธให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ของไทยในการบุกตลาดไมซ์
ระดับโลกต่อไป 

ที่ผ่านมา ทีเส็บ ได้น�ามาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอีเว้นต์อย่างยั่งยืน หรือ ISO 20121 Event 
Sustainability Management System และมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน หรือ ISO 50001 มาแนะน�า
และผลักดันให้ผู้ประกอบการไมซ์พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ซ่ึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
ควบคู่กันทัง้ในเรือ่งการยกระดบัมาตรฐานและการบรหิารจดัการทีค่�านงึถงึสิ่งแวดล้อม เนือ่งจากปัจจบุนัประเดน็
ความใส่ใจต่อสิง่แวดล้อมได้กลายเป็นปัจจยัส�าคญัอนัหนึง่ทีม่ผีลอย่างมากต่อการตดัสนิใจของผูท้ีจ่ะเดินทางเข้ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ”

ขณะนี้ ประเทศไทยมีโรงแรมที่ได้มาตรฐาน “Green Accommodation” ทั้งหมด 170 โรงแรม และสถานที่
จัดงานระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐาน “Green Venues” ถึง 8 แห่ง 

มาตรฐาน ISO 20121 ได้รับการออกแบบมาส�าหรับธรุกจิการจดังาน
อเีว้นต์โดยเฉพาะ เพือ่ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจดักิจกรรม
และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเว้นต์ตามแนวทางการปฏิบัติ
ด้านความยั่งยืน และน�ามาประยุกต์ใช้คร้ังแรกในการแข่งขันมหกรรม
กีฬาโอลิมปิค ลอนดอน 2012

มาตรฐาน ISO 20121 สามารถน�ามาปรับใช้กับองค์กรและบริษัทที่
เก่ียวเนื่องกับการจัดงานอีเว้นต์ได้ทุกประเภท ต้ังแต่ คนจัดอาหารใน
งานเลี้ยง วิศวกรไฟฟ้าและระบบเสียง บริษัทรักษาความปลอดภัย คน
สร้างเวที ทั้งที่เป็นคนจัดอีเว้นต์อิสระไปจนถึงทีมจัดงานอีเว้นต์ของทั้ง
บริษัทและรัฐวิสาหกิจ องค์กรที่สามารถน�ามาตรฐานมาใช้จนประสบ
ความส�าเร็จและสามารถท่ีจะท�าให้เกิดการยอมรับผ่านกระบวนการ
ออกหนังสือรับรอง

ปัจจุบนั หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ก�าลงัให้ความสนใจน�า
มาตรฐาน ISO 20121 เข้าบรรจไุว้ในแนวทางการปฏบิตังิานขององค์กร
เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนทางธุรกิจ แสดงให้เห็น
ว่า ขณะนี้การสามารถประยุกต์ใช้และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
20121 ได้กลายเป็นความต้องการพื้นฐานส�าหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจอีเว้นต์ 
เพราะในทกุภาคส่วน อาทกิลุม่ลกูค้า สปอนเซอร์ หน่วยงานราชการ และ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทางธรุกจิอืน่ๆ ต่างกห็นัมาให้ความส�าคญัและเลอืกที่
จะท�างานกับองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งสิ้น

isO 20121 is a management system standard that has 
been designed to help organisations in the events industry 
improve the sustainability of their event-related activities, 
products and services. isO 20121 was applied for first time 
to coincide with the london 2012 Olympics. 

isO 20121 applies to all types and sizes of organisations 
involved in the events industry – from caterers, lighting and 
sound engineers, security companies, stage builders and 
venues to independent event organisers and corporate and 
public sector event teams. Organisations that successfully 
implement the standard will be able to seek independent 
recognition of their achievement through a process called 
Certification.

at present, several public and private organisations 
are interested in incorporating isO 20121 in their operating 
plan to demonstrate their policy on business sustainability. 
This demonstrates that the isO 20121 standard has become 
a fundamental requirement for everyone in the event 
business and stems from the fact that all parties including 
clients, sponsors, government agencies and stakeholders 
also choose to work with organisations that have received 
the sustainability standard.

iso 20121: 
มาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอีเว้นต์อย่างยั่งยืน
Event sustainability management system
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BooStINg thE MICE 
SuStAINABIlIty 
StANdArdS

TCEb teamed up with ufi (The global association of the Exhibition industry) in organising the “miCE sustainability Thailand 
forum 2013”, which offered Thai miCE operators the opportunity of learning sustainable miCE development practices from top 
local and international organisations. The event was part of the efforts to turn Thailand into the asian leader in terms of miCE 
event standards. The forum was held at aksra Theatre King Power in early september.

The “miCE sustainability Thailand forum 2013” offered Thai miCE operators the chance to learn about best global 
practices including Energy management systems standard (isO 50001) and Event sustainability management systems standard 
(isO 20121).

TCEb was honoured by the presence of both local and international speakers who lectured on various topics, among them mr. Christian 
druart, secretary of ufi’s sustainable development Committee who spoke about “frameworks and Tools to implement sustainability”. winners 
of ufi awards for best reporting on sustainability, mr. aage hansen, general manager, Operations - Cape Town international Convention Centre 
(CTiCC) and mr. sandy Cunningham, regional Operations manager-ubmalso gave interesting lectures at the event.

in-depth panel discussions were also held on the subjects “how does the carbon footprint affect the miCE industry” and “sustainability 
international standards: Path and benefits”.

mrs. Nichapa Yoswee, director of TCEb’s miCE Capabilities department, revealed that TCEb has been determined to develop Thailand’s 
miCE industry under the green meetings practices for the past five years. The bureau has set “miCE sustainability guidelines” by encouraging 
private operators to participate in the practices and create sustainability for miCE business.

“TCEb deems it necessary to accelerate its efforts to strengthen the foundation of the miCE industry through both offensive and defensive 
strategies. The development of Thailand’s miCE industry will cover all dimensions including environmental, energy, security and management 
standards. The miCE operators will be able to present these standards as a marketing tool to penetrate and expand their markets,” mrs. Nichapa 
said.

meanwhile, these standards will also serve the private sector in preventing an influx of foreign workers once the asEaN Economic 
Community (aEC) gets underway in 2015. The acceleration of miCE standards development will thus give Thai miCE operators the power to 
further penetrate the global miCE market.

The TCEb earlier introduced isO 20121 and isO 50001 standards and recommended that operators apply for these in order to enhance their 
competitiveness in the international arena. Today, it is essential that the raising of miCE standards is coupled with management strategies that 
reflect care for the environment, as environmental concerns are increasingly influencing decisions on choosing a destination for miCE business.

Currently, 170 hotels in Thailand have achieved green accommodation standards and eight international convention centres meet the 
green Venues standard.14
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Mr. aage hansen, General Manager: 
operations - Cape town international Convention 
Centre (CtiCC), ufi 2013 “best Reporting on 
sustainability” award Winner

“การด�าเนินการเพื่อความยั่งยืนจะเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้ แต่สิ่งส�าคัญคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการด�าเนินการเพื่อความยั่งยืน”

Mr. aage hansen, General Manager: operations - Cape town 
international Convention Centre (CtiCC), ufi 2013 “best Reporting on 
sustainability” award Winner

“sustainability creates a competitive edge but just as important is 
that all stakeholders are involved with sustainability.”

คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.
ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

“ปัจจุบัน มาตรฐานเรื่อง sustainability เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการ
ตรวจสอบของผูจ้ดังานหรอืสมาคมในการเลอืกสถานทีจ่ดังานอเีว้นต์
ระดบัโลก ดงันัน้จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ทีท่กุคนจะต้องเตรยีมความ
พร้อมเพื่อรองรับการจัดงานมาตรฐานโลกต่อไปในอนาคต”

Mr. sakchai Pattarapreechakul, President, n.C.C. Management & 
Development Co., ltd.

“sustainability standards are today a requirement in determining 
organisers’ or associations’ choice of destinations for global events. it is 
therefore very important for everybody to properly prepare for organising 
international miCE events in the future”

เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้
จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

“เราสามารถใช้เรื่องการวัดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์เป็น
อีกแนวทางหน่ึงในการท�าให้ธุรกิจไมซ์ประสบความเร็จได้ ซึ่ง
บริษัทการบินไทยได้พยายามท�าเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการส่งเสริมอาหารไทยที่มีการผลิตคาร์บอน 
ฟุตปริ๊นท์ต�่า และสอดคล้องกับการพัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลก”

Mr. suraphon israngura na ayuthya, Managing Director, Catering 
Department, thai airways international PCl

“we can use the carbon footprint assessment as a measure for 
business success. Thai airways international makes every effort to support 
the miCE industry by developing Thai food that produces a low carbon 
footprint. This is also in line with the mission of positioning Thai cuisine 
in the ‘kitchen of the world’.”

คุณกุลวดี จินตวร ผู้อ�านวยการบริหาร  บริษัท อิมแพ็ค  
เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 

“ทกุวนันี ้เรามุง่เน้นการแข่งขนัในตลาดนานาชาติซึง่ในขณะทีแ่นว
โน้มของโลกเป็นไปทาง sustainability เพราะฉะน้ันเราจะต้องมุง่เน้น
เร่ืองการประหยดัพลังงาน การเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม และม ีgreen 
meeting concept ซ่ึงประเด็นเหล่านี้จะน�าเราไปสู่ความส�าเร็จใน
เรือ่งการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร รวมถงึการแข่งขนัในตลาดโลกด้วย”

Ms. Kulwadee Jintavorn, Director, impact Management Co., ltd
“Our aim is to compete in the international market. sustainability 

is currently a global trend, so we must place emphasis on energy savings, 
environmentally friendly operations and the green meeting concept. 
These measures will ensure our success in enhancing our corporate image 
and competitiveness in the world market.”

Mr. Christian Druart, secretary of ufi 
sustainable Development Committee

“ความยั่งยืนมีความส�าคัญมากส�าหรับองค์กรๆ หนึ่ง เพราะความ
ยั่งยืนมีความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า 
พนักงาน หรือเจ้าหน้ารัฐที่เกี่ยวข้อง เราสามารถด�าเนินการอย่าง
จริงจังโดยส�ารวจว่าเราต้องการอะไร จากน้ันก�าหนดเป้าหมายและ
เครื่องมือในการด�าเนินการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันมีมาตรฐาน
และกรอบการด�าเนินงานหลากหลายให้เลือกใช้ ”

Mr. Christian Druart, secretary of ufi’s sustainable Development 
Committee

“sustainability is very important for your company because it’s 
important for your stakeholders whether they are your clients, your staffs, 
or the governing individual of the local authorities you work with.  it can 
be achieved by looking at what your needs are and then defining your 
objectives and existing tools for this.”

Ms. Choo Leng Goh – ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมพลาซ่า  
แอทธินี กรุงเทพฯ อะ รอยัล เมอริเดียน 

“เราก�าลังด�าเนินมาตรการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 และ
ลดการใช้น�้าลงร้อยละ 20 ภายในปี 2020 จากฐานตัวเลขในปี 2551 
อย่างไรก็ตาม ด้วยการสนับสนุนจากทีเส็บ ท�าให้โรงแรมสามารถ
เลือกใช้มาตรฐานที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการจัดงานแบบยั่งยืนได้”

Ms. Choo leng Goh, General Manager, Plaza ath’en’ee bangkok,  
a Royal Meridien hotel

“we are going to reduce the consumption of energy by 30 per cent 
and water by 20 per cent water by the year 2020 based on 2008 figures. 
however, with the recent support from TCEb, we also envisage selecting 
the most suitable isO for sustainable events.”

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบรูณ์ ผูอ้�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจ 
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)

“ด้วยปัจจุบนัองค์กรต่างๆมคีวามตระหนกัถงึการใส่ใจสิง่แวดล้อม
มากขึ้น  จึงมีแนวโน้มที่องค์กรนานาชาติจะเลือกจุดหมายปลาย
ทางหรือท�าธุรกิจกับผู้จัดงานท่ีมีมาตรการในการลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดประชุมโดยใช้มาตรฐานสากลในการ
วัดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ที่เกิดจากการจัดการประชุมสัมมนา”

Dr. Pongvipa lohsomboon, Director - Carbon business 
office, thailand Greenhouse Gas Management organization (Public 
organization)  (tGo)

“The level of consciousness on the part of international 
organisations in relation to environmental protection is increasing. 
That makes it more likely that international organisations will prefer 
to visit destinations or do business with organisers that are employing 
measures to reduce the environmental impact of meetings by adhering 
to international standards on the tracking of the carbon footprint of 
meetings and conferences.”

StAkEholdErS’ opINIoNS
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solution PRoviDeR

ที
เส็บ จัดประชุมผู้ประกอบการธุรกิจการประชุมประจ�าปี หรือ “Meetings Industry 
Day 2013” เมื่อเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า พีช เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการจัดประชุม
ในเมืองไมซ์ซิตี้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น สร้าง
รายได้ และกระจายความรู้สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนทั่วทุกภูมิภาค 

การจัดประชุมครั้งนี้ มีผู ้บริหารสมาคม องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้
ประกอบการธรุกจิในอตุสาหกรรมการจดัประชมุ ทัง้จากส่วนกลางและเมอืงพทัยา รวม 

200 ราย เข้าร่วมงาน โดยทีเส็บ น�าเสนอแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุม พร้อม
ก�าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการประชุมไทย รวมถึงระดมผู้มีความรู้ความสามารถด้านอุตสาหกรรมการ
ประชุมระดับแนวหน้าถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด “Remix the MIC The Winning 
Formula” 

 “การจัดงานดังกล่าวมีเป้าหมายกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่าย และเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้ง ให้
ผู้ร่วมงานเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุม ตลอดจนประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับจาก
อุตสาหกรรมไมซ์ ซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญอันหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะ
ธุรกิจการจัดประชุมระดับนานาชาติ การประชุมระดับองค์กร และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือเรียกว่า  
MIC - Meeting Incentive และ Convention” นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�านวยการ ทีเส็บเผย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ WIN, PROMOTE, DEVELOP ทีเส็บ ได้ส่งเสริมและสร้างความเข้มเข็งให้กับธุรกิจไมซ์ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาไมซ์ซิตี้ เพื่อรองรับการเป็นผู้น�าการจัดงานไมซ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
ทั้งด้านการยกระดับขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพ และสร้างกิจกรรมมูลค่าเพิ่มภายในพื้นที่จังหวัดเป้า
หมาย เพื่อเพิ่มจ�านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้ 

การจดังานคร้ังน้ี ได้รับเกยีรตจิากผูท้รงคณุวุฒทิัง้ ผูก้�าหนดนโยบาย ตลอดจนผูด้�าเนนิธรุกจิในสายไมซ์เข้า

MeetinGs inDustRy Day 2013 
เผยยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจประชุมไทย
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ สนองรัฐจัดงานไมซ์ซิตี้ 
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in august, TCEb organised meetings industry day 2013 at Pattaya Exhibition and 
Convention hall (PEaCh) in Pattaya, Chon buri Province. This annual platform for 
meetings industry operators is in line with the government’s policy of promoting 
meetings in miCE Cities to stimulate the economy, develop the capabilities of 
local personnel, generate revenue and disseminate knowledge to all regions for 
sustainable miCE development. 

about 200 participants attended the event, among them were executives 
of associations, representatives of public and private organisations and meeting industry 
operators from bangkok and Pattaya. The bureau presented a proactive strategic plan at 
the forum to promote the meetings industry and set the direction for industry development. 

The event also saw leading meetings industry operators brainstorm on the best ways 
to transfer knowledge and experiences under the concept “remix the miC: The winning 
formula”.

“The event was aimed at encouraging network creation and promoting business 
partnerships. TCEb also hosted a seminar to provide participants with knowledge and 
understanding of the meetings business as well as the benefits that all parties can gain 
from the industry. meetings, incentives and Conventions (miC), in particular, is a crucial 
mechanism in driving forward the country’s economic and social development,” said  
mr. Nopparat maythaveekulchai, TCEb’s President.

under its wiN, PrOmOTE and dEVElOP strategy, the TCEb is continuing to promote 
and strengthen the miCE industry in parallel with miCE Cities development to achieve the 
ultimate goal of  becoming the leader in hosting both regional and national events. The 
bureau also aims at enhancing city capabilities and create value-added activities in target 
provinces to increase the number of miCE travellers and revenue.

The TCEb was honoured to welcome policy makers and miCE operators to a panel 
discussion on the topic “The future trends of meetings industry”. They included Pattaya 
mayor, mr. itthiphol Kunpluem; mr. Prachum Tantiprasertsuk, Chairman of the marketing 
Promotion department of Thailand incentive and Convention association (Thailand);  
mr. Chatchawal suppachayanon, President of the Thai hotel association, Eastern Chapter; 
dr. Pairoj Kluakanchana, md, head of Emergency unit at Narenthorn Ems Centre;  
mrs. salinee satirapakkakul, general manager, usaNa health science (Thailand) limited 
and ms Pornthip hirunkate, managing director of destination asia (Thailand) limited.

seminars were also arranged on a range of interesting topics such as “successful 
formula to win international Convention bidding”, “successful formula and Key Elements 
of meetings”, and “successful formula for Corporate meetings and incentives”.

“This event offers participants a great opportunity to explore the solid growth of 
Pattaya as a miCE City in welcoming miCE travellers. in 2013 (January-august 2013), Pattaya 
hosted 54 events with a total 23,494 participants. The major events included metlife Korea, 
infinitus 2013 group China, abbott National Conference group, merck Chemical division. 
during the remainder of 2013, Pattaya is preparing to host such major industry events as the 
21st international union on health Promotion and Education world Conference on health 
Promotion and Education - iuhPE 2013, the 10th world international farm Youth Exchange 
Conference 2013 (10th world ifYE Conference 2013) and Prudential singapore fast Track 
2013,” mr. Nopparat concluded.

ศักยภาพของเมืองพัทยาสู่ความเป็นเมืองแห่งไมซ์
พทัยาเป็นเมอืงเศรษฐกิจทีส่�าคญัอกีเมอืงหนึง่ของประเทศไทย และ

เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ต้ังอยู่ห่างจาก 
กรงุเทพมหานครไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ ประมาณ 140 กโิลเมตร 
บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย 

ไม่เพียงแต่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับโลก หากแต่ยังมี
ศักยภาพและความพร้อมอันครบครันในการเป็น “นครแห่งไมซ์” ของ
ประเทศไทยได้อย่างสมบรูณ์แบบ โดยเมอืงพัทยาได้รับการประกาศเป็น
ไมซ์ซิตี้ล�าดับที่ 2 ของประเทศไทย 

ปัจจุบัน เมืองพัทยามีจ�านวนโรงแรมทั้งสิ้น 396 แห่ง โดยมีทั้ง
โรงแรมของไทย และเครือโรงแรมจากต่างประเทศ มีจ�านวนห้องพัก
รวมท้ังสิน้ 28,459 ห้อง และมห้ีองประชมุในโรงแรมต่างๆ จ�านวนทัง้ส้ิน 
102 ห้องประชุม ท�าให้สามารถรองรับกิจกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติ
ได้ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เมืองพัทยา
ยังมีศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่ทันสมัยท้ังส้ิน 3 
แห่ง มีพื้นที่การจัดงานรวมทั้งสิ้น 13,212 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
ศนูย์การประชมุโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซติี ้จอมเทยีน ศนูย์กฬีาแห่งชาติ
ภาคตะวันออกและ ศูนย์การประชุมพีช (PEACH) 

the Potential of  Pattaya to beCoMe  
MiCe City

The city of Pattaya is one of Thailand’s major economic centres. it is 
located on the east coast of the gulf of Thailand, about 140 km southeast 
of bangkok.

Pattaya is not only one of the world’s most famous tourist destinations, 
but the resort city also provides impeccable services and has both the 
potentials and readiness to become a “miCE City” of Thailand. Pattaya was 
the second urban centre to be named a Thailand’s miCE City. 

at present, Pattaya has 396 Thai and international chain hotels 
offering a total 28,459 rooms and 102 meeting rooms. Pattaya thus has the 
capacity to accommodate small to large international conventions.

in addition, Pattaya provides 3 huge modern convention and 
exhibition centres with a total event space of 13,212 square metres. These 
are the Convention rooms at ambassador City Jomtien hotel, Eastern 
National sports Training Centre and PEaCh (Pattaya Exhibition and 
Convention hall).

ร่วมเสวนาในหวัข้อ “แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมการประชมุในอนาคต” อาทิ นายอิทธพิล คณุปลืม้  
นายกเมอืงพทัยา คณุประชมุ ตนัติประเสรฐิสขุ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสรมิการตลาด สมาคมส่งเสรมิ 
การประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณชัชวาลย์ ศุภชยานนท์  อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก  
นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้าทีมแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพนเรนทร นางสาริณี เสฐียรภัคกุล  
ผู้จัดการท่ัวไปบริษัท ยูซาน่า เฮลธ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และคุณพรทิพย์  หิรัญเกตุ กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท เดสติเนชั่นเอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ภายในงาน ยังมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สูตรส�าเร็จสู่ชัยชนะในการประมูลสิทธิ์
งานประชุมนานาชาติ, สูตรส�าเร็จและองค์ประกอบส�าคัญของการจัดประชุม และสูตรส�าเร็จการตลาด
เชิงรุก Corporate Meetings & Incentives  “การจัดงานในเมืองพัทยาคร้ังนี้เป็นโอกาสส�าคัญ 
ท่ีผู้ประกอบการไมซ์ท่ีเข้าร่วมงานจะได้เห็นการเติบโตของพัทยาในฐานะเมืองไมซ์ซิตี้ที่มีโอกาสในการ
ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในปี 2556 (มกราคม – สิงหาคม 2556) พัทยาจัดงานไมซ์รวมทั้งสิ้น 54 งาน 
คิดเป็นผู้เข้าร่วมงาน รวม 23,494 คน โดยมีกิจกรรมส�าคัญ อาทิ Metlife Korea, Infinitus2013 Group 
China, Abbott National Conference Group, Merck Chemical Division เป็นต้น โดยในช่วงที่เหลือ
ของปี 2556 พัทยาเตรียมจัดงานในอุตสาหกรรม ส�าคัญ อาทิ 21st International Union on Health 
Promotion and Education World Conference on Health Promotion and Education - IUHPE 
2013, 10th World International Farm Youth Exchange Conference 2013 (10th World IFYE 
Conference 2013) และ Prudential Singapore Fast Track 2013 เป็นต้น” นายนพรัตน์กล่าวสรุป 

MeetinGs inDustRy 
Day 2013 
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สื
บเนื่องจากที่ ทีเส็บ ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 
และ 5 สายการบนิชัน้น�า ได้เปิดตวัโครงการ “ลดัฟ้าประชมุเมอืงไทย อ่ิมใจ...
ตามรอยพระราชด�าริ”(Domestic MICE: A Royal Trail Inspiration) โดย
แนะน�า 14 ตัวอย่างเส้นทางจัดประชุมสัมมนารูปแบบใหม่ทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ พร้อมน�าเสนอโปรโมชัน่พเิศษเพ่ือส่งเสริมการประชมุทัว่ไทย ผนวก
การเรียนรู้จากพ้ืนที่โครงการพระราชด�าริ ระหว่างเดือนกันยายน 2556 – 
มนีาคม 2557 นัน้ ทเีสบ็ ได้จดักจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนือ่งด้วยการ

จดัแฟมทรปิน�าสือ่มวลชน ตวัแทนสายการบนิ และองค์กรภาครัฐและเอกชน สัมผสัประสบการณ์
ใหม่ ประเดิมใน 3 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ สกลนคร และกระบี่ 

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ เปิดเผยว่า  
ท่ัวประเทศมีพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริถึง 4,000 โครงการ เป็นแหล่งรวม 
องค์ความรูท้ีม่ผีูค้นจากทัว่โลกมาเยีย่มชมและเรยีนรูเ้ป็นจ�านวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นองค์ความรู้ส�าหรับศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่
ทีเสบ็และสายการบนิพนัธมติรได้รเิริม่โครงการส่งเสรมิการประชมุภายในประเทศควบคูก่นัไปกบั
การเรยีนรูใ้นพืน้ทีโ่ครงการตามพระราชด�ารต่ิางๆ ซึง่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยสนใจเข้ามาเรียนรู้
กันมากยิ่งขึ้น และน�ากลับไปพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง

“การด�าเนินโครงการลัดฟ้าประชุมเมืองไทย...อิ่มใจ ตามรอยพระราชด�าริในคร้ังน้ี
นับเป็นตัวอย่างอันดีของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในประเทศ เพ่ือ
กระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ และยังเป็นการพัฒนาจังหวัด สร้างจุดยืนที่มีความแตก
ต่างและหลากหลายของแต่ละพื้นที่ที่เป็นทางเลือกส�าหรับการจัดงานประชุมและแสดงสินค้า 
ในประเทศ” ม.ร.ว. ดิศนัดดา กล่าว

ในระยะแรก โครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจ...ตามรอยพระราชด�าริ” (Domestic 
MICE: A Royal Trail Inspiration) น�าเสนอ 14 โครงการตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ใน 5 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน สกลนคร และกระบี่ โดยมีกิจกรรมตัวอย่างท่ีหลากหลายใน
โครงการฯ 

นายนพรตัน์ เมธาวกุีลชยั ผูอ้�านวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า  
“ทีเส็บ ได้จัดท�า 6 แนวคิดของการจัดการประชุมเพื่อ
ให้สอดคล้องกับเส้นทางพระราชด�าริ ประกอบด้วย  
1) การสร้าง Team Building ผ่านประสบการณ์ที่

ท้าทาย (Adventure) 2) การตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 3) การสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ (Experiential) 4) การตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green) 
5) การสร้างการเรยีนรูแ้ละความภาคภมูใิจในประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม (History & Culture) 
และ 6) การได้สัมผัสกับความพิเศษ (Luxury)

ทีเส็บมุ่งเน้นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเห็นความส�าคัญ และเลือกจัดงาน
ไมซ์ในประเทศไทย สร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของชาติ รวมทั้งยกระดับการพัฒนาพื้นที่
เพ่ือความพร้อมในการขยายตวัของเศรษฐกจิ ทัง้นี ้ทเีส็บจะพจิารณาให้การสนบัสนนุการประชมุ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนอาหารกลางวันส�าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการสนับสนุน
กจิกรรม Team Building ให้กบัลกูค้ากลุม่องค์กรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าปรกึษา
ถึงวิธีการในการจัดประชุม สัมมนาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็น
ตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องเพื่อให้การจัดประชุม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ 5 สายการบินที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สายการบินไทย, ไทยสมายล์, บางกอก 
แอร์เวย์, นกแอร์ และแอร์เอเชีย ได้น�าเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษส�าหรับกลุ่มการประชุมด้วย

เพ่ือเป็นการแนะน�าและประชาสมัพันธ์การประชุม สัมมนารปูแบบใหม่ดงักล่าว ทเีส็บ ร่วมกับ  
มลูนิธปิิดทองหลงัพระ และสายการบนิพันธมติรจงึได้จดัทรปิปฐมฤกษ์ ณ โครงการหลวง จงัหวดั
เชยีงใหม่ น�าสือ่มวลชนและตวัแทนสายการบนิ สมัผสัประสบการณ์การจดัประชมุภายในประเทศ 
ณ สวนสองแสน ในสถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น “จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ”  
และที่มาของโครงการหลวงตลอดจนอีกกว่า 4,000 โครงการตามพระราชด�าริทั่วประเทศ 

“การมาเยือนสวนสองแสน เหมือนการศึกษาประวัติศาสตร์ของโครงการตามพระราชด�าริ 
เพราะสถานที่น้ีมีความส�าคัญในฐานะเป็นสถานที่แห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซื้อที่ดินท�ากินให้สมาชิกชุมชนใกล้เคียงซึ่งเป็น 
ชาวเขามาด�าเนินการทดลองและขยายพันธุ์ไม้เมืองหนาว ในปี พ.ศ. 2513 จึงเป็นที่มาของ
โครงการหลวงและโครงการตามพระราชด�าริทั่วประเทศ”  

จากนั้น ทีเส็บ น�าคณะสื่อมวลชนและตัวแทนสายการบินลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร และ
ร่วมกิจกรรม Team Building หลากหลาย ณ โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปแห่งที่ 3 (เต่างอย) 
แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป “ดอยค�า” อีกทั้งยังเป็นโรงงานสีเขียว  
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ที่ริเริ่มขึ้นโดยพระราชด�าริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพาน ที่เรียกกันว่า “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งเป็น

โครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจ…ตามรอยพระราชด�าริ” 
กระตุ้นโดเมสติกไมซ์
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TCEb and its strategic partners, the royal initiative discovery foundation (rid) and 
five leading airlines, has followed up the launch of 14 sample routes and special 
promotions to promote domestic meetings throughout the country as well as learning 
from development projects under royal initiatives, with a series of familiarisation 
Trips. media and representatives from airlines and public were invited to enjoy new 
experiences in  3 provinces including Chiang mai, sakon Nakhon and Krabi under the 
new campaign, which runs from september 2013 to march 2013.

m.r. disnadda diskul, secretary-general of the rid notes that there are 4,000 development 
projects under royal initiatives countrywide. These are natural museums and welcome people from all 
over the world for visits and learning each year. The sustainable development theory, in particular, is 
recognised as knowledge for the 21st century. 

it is thus with pleasure that TCEb and the partner airlines have initiated this domestic miCE 
campaign, which incorporates learning programmes within the projects under royal initiatives. The 
trips will encourage the Thai people to learn and then apply what they have learnt to corporate - and 
self-development.

“The domestic miCE: a royal Trail inspiration project is a good way of creating a network 
to stimulate the domestic miCE industry. it will also help develop the provinces and showcase the 
difference and diversity of destinations as choices for organising meetings and exhibitions in the 
country,” m.r. disnadda said.

in the initial stage, the project is introducing 14 development projects under the royal initiatives 
of Their majesties the King and Queen as well as other royal family members. These are spread over 
five provinces, namely Chiang rai, Chiang mai, Nan, sakon Nakhon and Krabi. a wide variety of learning 
activities are covered by the royal development projects. 

mr. Nopparat maythaveekulchai, TCEb’s President noted that over the years, Thailand has 
developed its transportation and telecommunication systems as well as facilities to fully accommodate 
all kinds of meetings. in addition, there are plenty of learning centres in communities throughout the 
country waiting to welcome meeting delegates both pre- and post-tour. The royal development projects, 
in particular, have the potential to act as learning centres in parallel with meetings and various events.

in terms of the marketing strategy to promote the project, the bureau is presenting 6 meeting 
concepts in line with the royal trail. These are: adventure, Csr, Experiential, green, history & Culture, 
and luxury.

The TCEb aims to encourage public and private organisations to hold their meetings in Thailand. 
This will generate income for the country and also accelerate development of local areas in preparation 
for economic growth.

moreover, the bureau provides various forms of support to the meetings such as lunch for 
participants.

Team building activities will be created for corporate groups and consultancy services provided 
on how to organise such meetings and seminars. The bureau will also act as a mediator in coordinating 
with concerned public and private sector bodies to organise the meetings effectively.

in addition, the five participating airlines - Thai airways international, Thai smile, bangkok 
airways, Nok air, and airasia - will offer special ticket prices for meeting groups.

in order to introduce this new approach to meetings, the TCEb, the rid and five leading 
airlines organised a fam Trip to the royal development projects in Chiang mai province. media and 
representatives of the airlines were invited to explore the potential for meeting in suan song saen, doi 
Pui research station in Chiang mai, which is dubbed “the beginning of inspiration” and provided the 
foundation for more than 4,000 royal projects and development projects under royal initiatives.

“Visiting suan son saen allows for studying the history of development projects under royal 
initiatives because it is the first area for which h.m. the King granted his personal money to purchase 
land for the surrounding hill-tribe communities to test the growing of cold weather plants. That was 
in 1970 and was the inspiration for the other royal projects and development projects under royal 
initiatives throughout the country,” he said.

The bureau then took media and representatives of the airlines to visit sakon Nakhon Province 
and join Team building activities at the third royal food Products factory (Tao Ngoi), a manufacturer of 
processed food products under the brand “doi Kham”. it is also a green factory. 

The group also visited the baan Kut Kham support arts and Crafts Centre, which was initiated by 
h.m. the Queen sirikit before going on the Phuphan royal development study Centre, a so-called “live 

Natural museum”. it serves as a centre for integrated study and experiments in earth and 
water development, and for forest restoration. in addition, it is home to 3 amazing animal 
species: the black chicken, the black cow and the black pig, all of them unique to Phuphan. 
This is a project that generates significant income for farmers and local residents.

for the southern trip, the bureau organised a “blue meeting” programme, taking 
representatives of public and private organisations to visit Krabi, the Emerald of the 
andaman. Participants had the opportunity to explore various development projects under 
royal initiatives such as ThungThale forest rehabilitation and Conservation project, which 
is regarded as a “Natural meeting room”. They also learnt weaving, basketwork made from 
Pandanus, traditional coffee production techniques and other occupations.

for the next programme, the TCEb will invite media and representatives of the 
airlines to experience Nan Province. The bureau will organise the “Phu-fa-Na-Nan” 
programme in early November 2013, taking participants to enjoy the magnificent nature in 
doi Phuka National Park, the only place where the rare Chompoo Phuka trees can be seen. 
in addition, visitors will join the villagers in rice cultivation and help grow plants at baan 
Nam Pak under the rid project.

moreover, the media will be given the opportunity to explore the Phu fa development 
Centre project and learn the way of life of the mlabri at the mlabri Cutural Centre. Visitors 
can also discover how tea and fruit are processed, explore an 800-year-old ancient salt 
mine, the only one of its kind in the world, and spend time at the Nan riverside art gallery, 
Chompoo Phuka silver Centre, silver museum and lu mien arts.

for the last destination, the TCEb has chosen Chiang rai Province. it will take media 
and airline representatives to the northern region to experience mae fah luang farm, the 
invaluable artifacts in ho Kham and ho Kham Noi as well as learn about the doi Tung 
development Project.

Participants will also be invited to create ceramics and mulberry paper and 
experience fabric weaving and coffee production, as well as view the production process of 
the rare and expensive tea oil at the Tea Oil Camellia and Oil Crops development Centre 
and Prince Chakraband Pensiri Centre for Plant development.

The domestic miCE: a royal Trail inspiration project is the last campaign of the 2013 
fiscal year to stimulate the domestic miCE industry. The bureau expects that about 5,000 
people will join the project, generating bt100 million in revenue.

in 2013, the bureau estimates that the domestic miCE industry will grow by 15 per 
cent to 4.3 million travellers and generate revolving income of bt13.706 billion for the 
country.

Public and private organisations interested in the project should contact participating 
airlines for details of special promotions. for more information, visit www.tceb.or.th or 
contact the TCEb Call Centre 1105.

สถานที่ท�าการศึกษาทดลองแบบครบวงจรทั้งการพัฒนาที่ดิน แหล่งน�้า ฟื้นฟูสภาพป่า และเป็นแหล่งของ 
“3 ด�ามหัศจรรย์” อันได้แก่ ไก่ด�า วัวด�า และหมูด�า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อของภูพานที่สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร และคนในท้องถิ่นอย่างมากมายมหาศาล 

ส่วนทางภาคใต้ ทีเส็บ จัดโปรแกรม “ห้องประชุมสีคราม” น�าองค์กรภาครัฐและเอกชน เยือนจังหวัด
กระบี่ มรกตแห่งอันดามัน ชมโครงการตามพระราชด�าริอีกมากมาย อาทิ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่ง
ทะเล ซึ่งเปรียบเสมือน “ห้องประชุมธรรมชาติ”ศึกษาดูงานการทอผ้า การจักสานหัตถกรรมจากใบเตย
ปาหนัน ดูกรรมวิธีการท�ากาแฟโบราณแบบท้องถิ่น และอีกนานาอาชีพ 

ส�าหรับจุดหมายต่อไปท่ีทีเส็บจะน�าสื่อมวลชนและตัวแทนไปสัมผัสคือ จังหวัดน่าน ซ่ึง ทีเส็บ จะจัด
โปรแกรม “ภู-ฟ้า-นา-น่าน” ณ จังหวัดน่าน ในต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 น�าสื่อมวลชนสัมผัสความ
งดงามทางธรรมชาติอทุยานแห่งชาติดอยภูคา ชมต้นชมพภููคา พันธุไ์ม้ใกล้สญูพันธุ ์พบได้ทีน่ี่ทีเ่ดยีว เรียนรู้ 
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้าน ร่วมปลูกพืชหลังนาในโครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านน�้าป้าก

 สื่อมวลชนยังได้ชมโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่ามละบริ ณ ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า 
มละบริ ดูกระบวนการแปรรูปชาและผลไม้ ชมชุมชนบ่อเกลือสินเธาว์โบราณ 800 ปี หน่ึงเดียวในโลก  
หอศิลป์ริมน่าน ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน และศิลปะชนเผ่าอี้เมี่ยน 

ส�าหรบัจดุหมายสดุท้าย ทเีสบ็จะน�าคณะสือ่มวลชนและตวัแทนสายการบนิไปกลบัมายงัภาคเหนอือกีครัง้
เพื่อสัมผัสประสบการณ์ ณ จังหวัดเชียงราย โดยจะเข้าเยี่ยมชมไร่แม่ฟ้าหลวง ชมวัตถุล�้าค่าในหอค�า และ
หอค�าน้อย รวมถึงเข้าเรียนรู้โครงการพัฒนาดอยตุง นอกจากนี้ยังจะได้เยี่ยมชมและทดลองลงมือผลิตงาน
เซรามิก กระดาษสา ทอผ้า กาแฟ ณ ศูนย์ผลิตและจ�าหน่ายงานมือ และศึกษาด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาชาน�้ามันและพืชน�้ามัน และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

โครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจ...ตามรอยพระราชด�าริ” เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีงบประมาณ 
2556 ที่มีความส�าคัญในการกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ โดยทีเส็บ คาดการณ์ว่า จะมีผู้เข้า
ร่วมโครงการนี้ประมาณ 5,000 คน สร้างรายได้ จ�านวน 100 ล้านบาท ทีเส็บ ตั้งเป้าว่า อุตสาหกรรมไมซ์
ในประเทศจะเติบโตถึงร้อยละ 15 คิดเป็นจ�านวนผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ 4.3 ล้านคน สร้างรายได้หมุนเวียนใน
ประเทศ 13,706 ล้านบาท

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่วนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสายการบินที่ร่วมรายการเพื่อ
รบัโปรโมชัน่พเิศษหรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่www.tceb.or.th หรอื TCEB Call Center 1105 

“DoMestiC MiCe: a Royal 
tRail insPiRation” PRoJeCt
frEsh aPPrOaCh TO sTimulaTE 
dOmEsTiC miCE
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ประเทศไทย บนเวที “blOOmbErg marKET 
50 summiT” การประชุมสุดยอดนักการเงินโลก 

The New York Historical Society เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจ�าปี Bloomberg Markets 
50 Summit ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ เมืองแมนฮัตตัน นิวยอร์ค โดยมี 50 ผู้น�า
ที่ทรงอิทธิพลด้านการเงินโลกทั้งจากภาครัฐและเอกชน จากการจัดอันดับประจ�าปีของนิตยสาร 
Bloomberg ซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียนเป็นเวลา 5 ปี ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่ง ดร. สุรินทร์ ได้กล่าวถึงอาเซียน
ในมติต่ิางๆ ในช่วงการเสวนาภาคเช้า ซึง่ทเีสบ็เป็นผูส้นบัสนนุ โดยเน้นย�า้ว่าการก่อตัง้อาเซยีนมคีวาม
แตกต่างจากกลุ่มสหภาพยุโรปที่เริ่มจากประเทศใหญ่ๆ ในขณะที่อาเซียนเริ่มจากประเทศเล็กๆ แต่
ในเวลาต่อมาสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงประเทศสมาชิกกับประเทศยักษ์ใหญ่ๆทั้งหลาย หรือที่เรียกว่า  
พนัธมติรทางธุรกจิ ส�าหรบัประเทศไทยตัง้อยูใ่นท�าเลทีส่�าคญัของเอเชยีส�าหรบัอตุสาหกรรมไมซ์ โดย
เป็นจุดศูนย์กลางท่ีง่ายต่อการเข้าถึงประเทศอ่ืนๆทั่วท้ังภูมิภาคด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
การจัดงานไมซ์อย่างครบครัน 

 

thailanD Joins Global finanCieRs 
MeetinG “blooMbeRG MaRKet 50 
suMMit”

The New York historical society in manhattan, New York hosted the third annual bloomberg markets 
50 summit on september 24, 2013. The summit brought together the 50 most influential public and private 
sector leaders in global finance from bloomberg markets magazine’s annual list, published in early september 
this year. 

among them was dr. surin Pitsuwan, who served a five-year term as the secretary-general of The 
association of southeast asian Nations (asEaN). dr. surin discussed all things asEaN at a standing-room-only 
opening breakfast sponsored by TCEb. he noted that the founding of asEaN was very different from that of 
the Eu, which began with the bigger countries. “asEaN started small and thus its members have been able to 
connect with the bigger countries around us, our dialogue Partners,” he said.

Centrally located for easy access throughout the region and with advanced facilities for business events, 
Thailand is the prime destination in asia for everything miCE.

บุกตลาดจีน โชว์ความพร้อมด้านมาตรฐาน
และบริการระดับโลกของไทย 

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร แถลงข่าว 
ศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในด้านมาตรฐานระดบัสากล และการบริการทีม่คีณุภาพ
สูง หรือ Thailand… Connecting High Level of Standard to New Heights of Success 
ในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล CIBTM 2013 ณ 
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2556  ทั้งนี้ประเทศไทยมีการ
พฒันามาตรฐานทีส่่งเสรมิธุรกิจไมซ์ให้แขง็แกร่ง นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัได้รบัการจดัอนัดบั
ในฐานะเมืองแห่งการจัดงานไมซ์และการท่องเทีย่วระดบัโลก และยงัได้เป็นเจ้าภาพการจดังาน
ใหญ่ระดับนานาชาติ ซึ่งนับเป็นจุดเด่นส�าหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์แดนมังกร 

ท้ังน้ีตลาดจนีเป็นตลาดท่ีมนีกัเดนิทางกลุม่ไมซ์เข้ามาเป็นอนัดบัที ่1 ในระหว่างไตรมาส 1-3 
ของปี 2556 ในปี 2555 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางไมซ์จากจีน จ�านวน 63,955 
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 จากปีก่อน

thAILAnd…ConneCTInG hIGh LeveL 
of stanDaRD to neW heiGhts of 
suCCess at CibtM 2013 

ms. Parichat svetasreni, director of TCEb’s marketing and Corporate image department, hosted 
a press conference on the subject “Thailand...Connecting high level of standard to New heights of 
success” at CibTm 2013, China incentive, business Travel & meetings Exhibition, which was held in 
beijing, China from september 17 and 19, 2013. 

Thailand has developed standards to strengthen the miCE business. in addition, Thailand has 
been ranked as one of the world’s best cities for tourism and miCE events and gained recognition for its 
ability to host mega international events. This outstanding attribute will attract Chinese miCE travellers.

China represented the largest group of miCE travellers to Thailand in the first three quarters of 
2013. in 2012, Thailand welcomed 63,955 Chinese miCE travellers, up 31.6 per cent from the previous 
year.


