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เ ร ฐกิจปร เท � คญ ่ง ญญ ณก รฟื้นต ย่ ง
ต่ เนื่ งแล มีค มชดเจนม กขึ้น โดยก รขย ยต ที่
เร่งขึ้นข งเ ร ฐกิจ รฐ  ญี่ปุ่น แล จีน ในขณ ที่
กลุ่มปร เท ยูโรโซนยงรก พล ตก รฟื้นต ได้ ย่ ง
ต่ เนื่ ง ก รฟื้นต ที่ชดเจนม กขึ้นข งปร เท � คญ
เมื่ ร มกบก รปรบต เพิม่ขึน้ข งร ค น�้ มนแล ร ค
ินค้ โภคภณฑ์ในตล ดโลก ่งผลใ ้ก ร ่ง กแล

ก รขย ยต ท งเ ร ฐกจิข งปร เท ในภมูภิ คเ เซยี
ในภ พร มปรบต ในทิ ท งทีด่ขีึน้ ในขณ ทีแ่รงกดดน
จ กภ เงินฝืดลดลงแล ตร เงินเฟ้ ปรบต เพิ่มขึ้น
ใน ล ยปร เท  โดยเฉพ ใน รฐ  ซึง่ ตร เงนิเฟ้
เข้ ใกล้เป้ ม ยนโยบ ยก รเงินม กขึ้น แล ่งผลใ ้
ธน ค รกล ง รฐ  ปรบขึน้ ตร ด กเบีย้นโยบ ยครง้
ที่ งในร บ 9 ปี เช่นเดีย กบ ตร เงินเฟ้ ในกลุ่ม
ปร เท ยูโรโซน แล ญี่ปุ่นที่เริ่มปรบต เข้ ู่แดนบ ก
ย่ งชดเจน แม้ ่ ธน ค รกล งปร เท ดงกล่ จ ยง

รก ก รผ่ นคล ย นโยบ ยก รเงินเพื่ ร ญญ ณ
ก รฟื้นต ท งเ ร ฐกิจที่มีค มชดเจน 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2559
Global Economic Performance 2016

Economic indicators in key countries 
suggested a period of sustained recovery. 
This was particularly evident in the
speeding up of economic expansion in the 
United States, Japan and China, while 
countries in the Eurozone continued to 
demonstrate the core dynamics of recovery 
during 2016.

Clear signs of recovery in the key countries 
were underscored by increases in oil and 
commodity prices in world markets resulting
in overall positive adjustments and a 
healthier upturn in exports and economic 
expansion in Asia. 

Pressure surged as inflation became the 
prominent trend pushing commodity prices 
upwards, especially in the US where 
monetary policy saw the Federal Reserve 
System (FED) adjust interest rates. Inflation 
in the Eurozone and Japan moved their 
economies into positive territory, while
central banks were waiting for clear signs 
of economic recover as they monitored and 
maintained balance. There were mixed 
messages.

1.1

of economic recover as they monitored and 
maintained balance. There were mixed 
messages.
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เ ร ฐกิจ รฐ  ขย ยต ร้ ยล  1.6 ช ล ลงจ กร้ ยล  2.6 ในปี 2558 แล เป็นก รขย ยต ต�่ ุดในร บ 5 ปี

The US economy grew by an unconvincing 1.6%, last year, shrinking from a 2.6% growth 
in 2015 and marking the lowest performance in the last five years.

เ ร ฐกิจกลุ่มปร เท ยูโรโซน ขย ยต ร้ ยล  1.7 เทียบกบร้ ยล  1.9 ในปีที่ผ่ นม

The economies of Eurozone countries expanded 1.7% in 2016 compared to 1.9% in 2015.

เ ร ฐกิจญี่ปุ่น ขย ยต ร้ ยล  1.0 ช ล ลงจ กร้ ยล  1.2 ในปีที่ผ่ นม

Japan’s economy grew 1.0%, but it represented a deceleration from 1.2% in 2015.
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เ ร ฐกจิจนี ขย ยต ร้ ยล  6.7 ช ล ลงต่ เนื่ งจ ก
ร้ ยล  6.9 ในปี 2558 แล มกี รขย ยต ต�่ ดุในร บ 
26 ปี นบต้งแต่ปี 2533 

China’s economy expanded 6.7%, but 
constituted a slowdown from 6.9% in 2015, 
and represented the lowest growth rate in 
26 years since 1990.

เ ร ฐกิจในภูมิภ คเ เชีย ื่นๆ ภ พร มปรบต ดีขึ้น
ต มก ร ่ง กที่กลบม ขย ยต ูงข้ึน โดยเ ร ฐกิจ
กลุ่มปร เท ุต กรรมใ ม่ (NIEs) รื  Newly 
Industrializing Economies ่ นใ ญ่ปรบต ดีข้ึนต ม
ก รฟื้นต ข งเ ร ฐกิจคู่ค้ � คญ ซึ่ง ่งผลใ ้ก ร ่ง

กปรบต ดีขึ้น ในขณ ที่ ตร เงินเฟ้ ปรบต เพิ่ม ูง
ขึน้ ด้ นเ ร ฐกจิกลุม่ปร เท เซียน ก ร ง่ กปรบ
ต ดีขึ้นแต่ก รขย ยต ท งเ ร ฐกิจข งบ งปร เท
ช ล ต ลง

Overall, economic conditions in other Asia 
countries, improved due to a growth in 
exports particularly from the so-called 
Newly Industrialising Economies (NIEs) 
countries. They performed better mainly 
due to an improved economic outlook 
among key trading partners that helped to 
raise demand for exports, although it came 
with some inflationary trends.
Overall, ASEAN region economies improved 
on the back of increased exports, but the 
economic growth of some of the bloc’s key 
member countries slowed down. 

USA

1.6 

1.7

1.0

6.7

6.7

 Eurozone

Japan

China

Overall, ASEAN

Economic Growth
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ในปี 2560 เ ร ฐกิจโลกค ด ่ จ ขย ยต ร้ ยล  3.3 
เร่งขึน้จ กก รขย ยต ร้ ยล  3.1 ในปี 2559 ต มก ร
ขย ยต เร่งขึ้นข งเ ร ฐกิจ รฐ  แล ก รปรบต ดี
ขึ้นข งเ ร ฐกิจกลุ่มปร เท ยูโรโซน ญี่ปุ่น ินเดีย 
แล ปร เท � คญ ืน่ๆ ในขณ ทีเ่ ร ฐกจิจนีช ล ต ลง 
ก รฟ้ืนต ข งเ ร ฐกจิโลก ง่ผลใ ร้ ค นิค้ ในตล ด
โลกปรบต เพิ่มขึ้นในขณ ที่แรงกดดนจ กภ เงินฝืด
ิ้น ุดลง เงื่ นไขดงกล่ ท� ใ ้ธน ค รกล ง รฐ  มี

แน โน้มปรบขึ้น ตร ด กเบี้ยนโยบ ย ย่ งต่ เนื่ ง 
ในขณ ทีธ่น ค รกล ง ืน่ๆ มแีน โน้มคง ตร ด กเบีย้
ไ ใ้นร ดบเดีย กบปีทีผ่่ นม  ซึง่จ ท� ใ ้ ตร ด กเบีย้
ในตล ดโลกเริม่ปรบต เข้ ูช่่ งข ขึน้ แล เงนิด ลล ร์

รฐ  มีแน โน้มแข็งค่ เมื่ เทียบกบเงิน กุล ลก ื่น 
แม้กร น้นก็ต ม ก รฟื้นต ข งเ ร ฐกิจโลกแล ก ร
เคลื่ นย้ ยเงินทุนยงมีค มเ ี่ยงที่จ ผนผ นต ม
ทิ ท งก รด� เนินนโยบ ยข ง รฐ  เงื่ นไขท งก ร
เมื งแล ผลก รเลื กตง้ข งปร เท � คญในยโุรป ผล
ก รเจรจ แล แน โน้มค ม มพนธ์ท งเ ร ฐกิจ
ร ่ ง ร ช ณ จกรกบ ภ พยโุรป ค มคบื น้
ข งก รแก้ไขปัญ กรีซ ร มท้งปัญ เ ถียรภ พท ง
เ ร ฐกิจข งจีนแล ค ม ่ นแ ข งภ คก รเงินใน
ปร เท ยุโรป

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2560
Global Economic Outlook 20171.2

In 2017, the world economy is estimated to 
expand 3.3% accelerating from a 3.1% 
growth rate in 2016. Key drivers are likely 
to be a speeding up of economic expansion 

in the United States, stronger economic 
recovery in Eurozone countries, Japan, India 
and other countries. Meanwhile, China’s 
economy will continue to slow. Overall 
world economic recovery will result in 
commodity prices rising in world markets, 
while deflationary pressure wil l be 
contained. More than likely, such conditions 
will encourage the US Fed to raise interest 
rates, while other central banks will keep 
interest rates on hold at the same level as 
last year. In the long term, global interest 
rates will adjust to US FED increases, while 
the US dollar will strengthen versus other 
major currencies. Nevertheless, global 
economic recovery and capital flows will 
also be vulnerable to fluctuations possibly 
in response to US policy, political conditions 
and the results of European elections later 
in the year. Outcomes of trade negotiations 
and the prospect of changes in economic 
relations between the United Kingdom and 
the EU should be watched carefully.  Other 
factors include the progress, or lack of it, 
resolving the financial crisis in Greece and 
the weakness of the financial sector in 
Europe as well as concerns over the long-term 
economic stability of China.
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เ ร ฐกิจ รฐ  จ ขย ยต ร้ ยล  2.2 เร่งขึ้นจ ก
ก รขย ยต ร้ ยล  1.6 ในปี 2559 ในขณ ที่ ตร
เงนิเฟ้ เพิม่ขึน้ ย่ งช้ ๆ โดยได้รบปัจจย นบ นนุ ลก
จ กก รปรบต ดีขึ้นข งภ ก รจ้ งง นแล ก รเพิ่ม
ขึ้นข งร ค ลกทรพย์ซึ่ง ่งผลใ ้ก รใช้จ่ ยภ คคร
เรื นปรบต ดีขึ้น ย่ งต่ เนื่ ง ร มท้งก รขย ยต เร่ง
ขึ้นข งก รลงทุนภ คเ กชนโดยเฉพ ก รลงทุนใน

ข ง ริมทรพย์แล ก รขุดเจ น�้ มน น กจ ก
น้น ค มคืบ น้ ข งก รด� เนินนโยบ ยด้ นภ ีแล
ก รพฒน โครง ร ้ งพื้นฐ นข ง ปร ธ น ธิบดี 
Donald Trump ยงเป็นปัจจยบ กเพิ่มเติม (Upside 
risks) ต่ ก รขย ยต ท งเ ร ฐกิจ ซึ่งค ด ่ จ ท� ใ ้
ธน ค รกล ง รฐ  มีแน โน้มที่จ ปรบขึ้น ตร
ด กเบี้ยนโยบ ย ย่ งต่ เนื่ งในช่ งกล งปีแล ปล ย
ปี 2560 ย่ งไรก็ต ม ก รขย ยต ท งเ ร ฐกิจยงมี
ปัจจยเ ี่ยงด้ นลบจ กก รด� เนินนโยบ ยในกลุ ่ม
ม ตรก รก รกีดกนก รค้ ก รลงทุนแล ด้ นแรงง น 

The US economy will increase by 2.2%, 
accelerating from a 1.6% expansion 
recorded in 2016. Inflation will rise slowly 
driven by improving employment conditions 
and increasing stock prices. These factors 
will contribute to improve household 
spending as well as encouraging an 
expansion of private investment especially 
investment in real estate and oil exploration. 
In addition, progress in implementing the 
Trump administration’s tax policy and 
infrastructure development will have a 
positive impact on economic growth and is 
likely to prompt the Fed to raise interest 
rates in the second or last quarter of the 
year. However, there will be negative risks 
impacting on economic growth such as 
policy measures that could discourage 
trade, investment and labour.

เศรษฐกิจสหรัฐฯ
THE US ECONOMY

Source : Office of the National Economics and Social Development Board
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เ ร ฐกจิกลุม่ปร เท ยโูรโซน ค ด ่ จ ขย ยต ร้ ยล  
1.6 ต่ เนื่ งจ กร้ ยล  1.7 ในปี 2559 ในขณ ที่ 
เงินเฟ้ เริ่มทรงต แล ปรบต เพ่ิมขึ้น โดยได้รบปัจจย

นบ นุนจ กนโยบ ยก รเงินที่ ยง ยู ่ ในภ  
ผ่ นคล ยแล แรงขบเคลื่ นท งก รคลงเพิ่ม ูงขึ้น 
ในขณ ที่ธน ค รกล งยุโรปยงมีแน โน้มคงม ตรก ร
ก รเงนิไ ใ้นร ดบเดีย กบปีก่ น น้  แม้กร นน้กต็ ม 
ก รฟื้นต ท งเ ร ฐกิจยงได้รบผลกร ทบจ กก ร
เจรจ เพื่ ข แยกต จ ก ภ พยุโรปข ง ร ช

ณ จกรแล มปัีจจยเ ีย่งเพิม่เตมิจ กเงื่ นไขท งก ร
เมื งที่มีค มเก่ีย พนกบค มคืบ น้ ข งก รแก้ไข
ปัญ ถ บนก รเงิน ก รปฏิรูปเ ร ฐกิจ แล ค ม
เป็นเ กภ พข งกลุ ่มยูโรโซน โดยเฉพ เงื่ นไข
ท งก รเมื งใน ติ ลทีี่ จน� ไป ูก่ รเลื กตง้ภ ยในปี 
2560 ร มท้งผลก รเลื กต้งปร ธ น ธิบดีฝร่งเ ใน
เดื นเม ยนแล พฤ ภ คม แล ก รเลื กตง้เย รมนี 
ในช่ งเดื น ิง คม – ตุล คม 2560 ซึ่งผู้ มครแล
พรรคก รเมื งที่ต ่ ต ้ นก รปฏิรูปเ ร ฐกิจแล
นบ นุนก รแยกต กจ กยุโรปได้รบค แนนนิยม

ม กขึ้น

เ ร ฐกิจจีน ค ด ่ จ ขย ยต ร้ ยล  6.5 ช ล ลง
จ กร้ ยล  6.7 ในปี 2559 ดคล้ งกบนโยบ ย ก ร
ปรบโครง ร้ งท งเ ร ฐกจิแล ก รแก้ไขปัญ ในภ ค
ก รเงินซึ่งท� ใ ้ก รลงทุนใน ินทรพย์ถ รมีแน โน้ม

The Chinese economy is expected to ex-
pand 6.5%, down from 6.7% in 2016 in 
line with a policy to restructure the econo-
my and resolve problems in the financial 

The Eurozone’s economy is expected to 
grow by 1.6% this year a slight decline from 
the 1.7% growth last year. Inflation will 
remain stable although it could begin to rise, 
dr iven by monetary pol icy ,  which 
encourages investment. The European Central 
Bank is likely to keep its current financial 
measures in place. Nevertheless, economic 
recovery will be affected by the United 
Kingdom’s negotiations on its withdrawal 
from the European Union. There are also 
risks involving political conditions that could 
impact on financial institutions and 
economic reforms and in the long-run 
challenge the unity of the Eurozone. This is 
particularly relevant to political conditions 
playing out in Italy that could lead to 
elections this year. French presidential 
elections in April and May and elections in 
Germany, August to October, will be closely 
contested. Political parties that oppose 
economic reform and support secession from 
the EU are emerging as strong contenders 
and are likely to gain more popularity.

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน

เศรษฐกิจจีน

THE EUROZONE ECONOMY

THE CHINA ECONOMY

ในช่ งเดื น ิง คม – ตุล คม 2560 ซึ่งผู้ มครแล
พรรคก รเมื งที่ต ่ ต ้ นก รปฏิรูปเ ร ฐกิจแล
นบ นุนก รแยกต กจ กยุโรปได้รบค แนนนิยม

ม กขึ้น
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เ ร ฐกิจญี่ปุ่น ในปี 2560 ค ด ่ จ ขย ยต ร้ ยล  
1.2 ปรบต ดีขึ้นจ กร้ ยล  1.0 ในปีก่ น โดยได้รบ
แรง นบ นุนจ กม ตรก รกร ตุ้นท งก รคลง งเงิน 
28 ล้ นล้ นเยน ทีเ่น้นก รลงทนุโครง ร้ งพืน้ฐ น แล
ก รช่ ยเ ลื ภ คธุรกิจ ย่ งไรก็ต ม ก รแข็งค่ ข ง
เงินเยนยงเป็นปัจจยเ ี่ยงต่ ก รฟื้นต ข งก ร ่ง ก
แล ก รขย ยต ข งก รผลติภ ค ตุ กรรม ในขณ
ที่ก รเพิ่มขึ้นข งร ดบร ค ินค้  ในปร เท ยงมี
ปุ รรคจ กค ม ่ นแ ข ง ปุ งค์ในปร เท ภ ยใต้

แน โน้มดงกล่  ธน ค รกล งญีปุ่น่ มแีน โน้มคง ตร
ด กเบี้ยนโยบ ยแล ม ตรก รเข้ ซื้ ินทรพย์ไ ้ที่
ร ดบเดิม

The Japanese economy is expected to grow 
by 1.2%, this year, improving from 1.0% in 
2016. It will be supported by financial 
stimulus measures worth 28 trillion yen that 
will focus on infrastructure investment and 
helping the business sector growth. However, 
the yen appreciation could emerge as a 
risk factor with regards to the recovery of 
exports and the expansion of industrial 
production. Also, weakening domestic demand 
may slow rising commodity prices. These 
conditions could encourage Japan’s central 
bank to intervene in interest rates and 
introduce asset purchase measures.

เศรษฐกิจญี่ปุ่น
THE JAPAN ECONOMY

ช ล ต  ย่ งไรก็ต ม ก รขย ยต ท งเ ร ฐกิจในปี 
2560 ยงมีปัจจย นบ นุนจ กก รขย ยต ข งก ร
บริโภคภ ยในปร เท แล ก ร ่ นค่ ข งเงิน ย นซึ่ง
ท� ใ ก้ ร ง่ กแล ก รผลติภ ค ตุ กรรมปรบต ดี
ขึ้น แม้กร น้นก็ต ม ก รขย ยต ท งเ ร ฐกิจแล
เ ถยีรภ พท งเ ร ฐกจิยงมปัีจจยเ ีย่งจ กทิ ท งก ร
ด� เนนินโยบ ยข ง รฐ  ปัญ ก รไ ล กข งเงนิทุน
ท่ มกล งก รค ดก รณ์ก ร ่ นค่ ข งเงิน ย นแล
ก รลดลงข งทนุ � ร งเงนิตร ร ่ งปร เท  ร มทง้
ปัญ ในภ คก รเงินแล ภ ค ง ริมทรพย์

sector. This will slow down investments in 
fixed assets. However, economic growth, 
this year, will be supported by the expansion 
of domestic consumption, the depreciation 
of the yuan, which will in turn encourage 
an expansion of exports and industrial 
production. Nevertheless, the economic 
growth and economic stability will also 
bring risks mainly from possible changes in 
US policy, capital outflow, issues amid 
speculation linked to the depreciation of 
the yuan, a decline of foreign exchange 
reserves and problems in financial and real 
estate sectors.  
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เ ร ฐกิจไทยขย ยต ร้ ยล  3.2 ปรบต ดีขึ้นเมื่
เทยีบกบก รขย ยต  ร้ ยล  2.9 ในปี 2558 โดยก ร
บริโภคภ คคร เรื น ก รลงทุนภ ครฐ แล ก รลงทุน 
ภ คเ กชนขย ยต ร้ ยล  3.1 ร้ ยล  9.9 แล ร้ ยล  
0.4 ต มล� ดบ มูลค่ ก ร ่ง ก ินค้ ทรงต ที่ร้ ยล  
0.0 ตร เงินเฟ้ ท่ ไปเฉลี่ยร้ ยล  0.2 แล บญชี
เดิน พดเกินดุล ร้ ยล  11.4 ข ง GDP

เ ร ฐกจิกลุม่ปร เท ตุ กรรมใ ม่ (NIEs) มแีน โน้ม
ปรบต ดีขึ้น ย่ งช้ ๆ ต มก รขย ยต ข ง ุป งค์
ภ ยในปร เท แล แน โน้มก รขย ยต ข งก ร ง่ ก 
โดยค ด ่ เ ร ฐกิจเก ลีใต้ ไต้ น ่ งกง แล
ิงคโปร์ จ ขย ยต ร้ ยล  3.0 ร้ ยล  2.0 ร้ ยล  

2.5 แล ร้ ยล  2.2 เร่งข้ึนจ กร้ ยล  2.7 ร้ ยล  1.5 
ร้ ยล  1.5 แล ร้ ยล  1.8 ในปี 2559 ต มล� ดบ 
เช่นเดยี กบเ ร ฐกจิกลุม่ปร เท เซยีน ซึง่ก ร ง่ ก
มแีน โน้มปรบต ดขีึน้ต มภ เ ร ฐกจิ ปร เท คูค้่
แล ก รเพิ่มขึ้นข งร ค ินค้ โภคภณฑ์ ในตล ดโลก 
ในขณ ที่ ุป งค์ในปร เท ยงมีแน โน้มขย ยต ใน
เกณฑ์ดี ย่ งต่ เนื่ ง ค ด ่ เ ร ฐกิจ ินโดนีเซีย 
ม เลเซีย ฟิลิปปิน ์ แล เ ียดน มจ ขย ยต ร้ ยล  
5.4 ร้ ยล  4.6 ร้ ยล  6.0 แล  ร้ ยล  6.5 เทียบ
กบร้ ยล  5.0 ร้ ยล  4.2 ร้ ยล  6.8 แล ร้ ยล  
6.2 ในปี 2559 ต มล� ดบ

Economic trends in NIEs countries will  
encourage moderate growth in domestic 
demand and exports. It is estimated the 
economies of  South Korea, Taiwan, Hong 
Kong and Singapore will expand 3.0%, 
2.0%, 2.5% and 2.2%, this year, increasing 
from 2.7%, 1.5%, 1.5% and 1.8% last year 
respectively. ASEAN’s economy and exports 
are likely to improve following improvements 
in the economies of trading partners and 
the increase in commodity prices in global 
markets. An expansion in domestic demand 
i s  a l s o  l i ke l y  t o  b e  a  p o s i t i v e  
factor in the region. The economies of  
Indonesia, Malaysia, the Philippines and 
Vietnam are projected to expand at 5.4%, 
4.6%, 6.0% and 6.5%, this year, compared 
to 5.0%, 4.2%, 6.8% and 6.2% in 2016  
respectively.

Thailand’s economy expanded 3.2%, last 
year, compared with an increase of 2.9%  
in 2015. Household consumption, public 
investment and private investment expanded 
3.1%, 9.9% and 0.4% respectively.  The 
value of exports remained unchanged at 
0.0%, average general inflation at 0.2% and 
the current account surplus at 11.4% of 
GDP.

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs)

เศรษฐกิจไทยในปี  2559 

ECONOMIC TRENDS IN NIEs

THAILAND ECONOMY 2016
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Imports
Imports valued at USD178,359 mill ion 
decreased 4.7% compared to 10.6% in 2015. 
Imports volume and price declined 2.2% and 
2.7% respectively. In terms of the Thai baht, 
imports decreased 1.8% compared with a 
decline of 5.8% in 2015.

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559
Thailand’s Economic Overview 20161.3

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
ก รใช้จ่ ยภ คคร เรื น ขย ยต ร้ ยล  3.1 ปรบต ดขีึน้
จ กก รขย ยต ร้ ยล  2.2 ในปี 2558

การลงทุนรวม
ก รลงทนุร ม ขย ยต ร้ ยล  2.8 โดยก รลงทนุภ ครฐ
ขย ยต ร้ ยล  9.9 แล ก รลงทนุภ คเ กชนขย ยต
ร้ ยล  0.4 มลูค่ ก รข รบ ง่เ รมิก รลงทนุผ่ นคณ
กรรมก ร ง่เ รมิก รลงทนุ (BOI) ยูท่ี ่ 584.4 ล้ นบ ท 
เพิ่มขึ้นร้ ยล  172.1

Households spending 
Households spending grew 3.1% improving 
from 2.2% in 2015.

Overall investment
Overall investment increased 2.8%, of which 
public investment expanded 9.9% and private 
investment grew 0.4%. The value of investment 
through the Board of Investment (BOI) stood 
at THB584.4 billion, up 172.1%.

การส่งออก
ก ร ่ง ก มีมูลค่  214,112 ล้ นด ลล ร์ รฐ  
ทรงต ทีร้่ ยล  0.0 ปรบต ดขีึน้เมื่ เทยีบกบก รลดลง
ร้ ยล  5.6 ในปี 2558 โดยปรมิ ณก ร ง่ กเพิม่ขึน้
ร้ ยล  0.1 ในขณ ที่ร ค ินค้ ่ง กลดลง ร้ ยล  
0.1 แล เมื่ คิดในรูปข งเงินบ ท ก ร ่ง กมีมูลค่  
5,623 พนล้ นบ ท เพิ่มขึ้นร้ ยล  3.3 เทียบกบก ร
ลดลงร้ ยล  0.4 ในปี 2558

Exports
Exports valued at USD214,112 million were 
unchanged at 0.0%, but it was an improvement 
when compared with a decline of 5.6% in 
2015. Export volume increased 0.1%, while 
export prices fell 0.1%. Calculated in terms of 
the Thai baht, exports valued at THB5,623 
billion up 3.3% when compared to a decline 
of 0.4% in 2015.

การน�าเข้า
ก รน� เข้ มมีลูค่  178,359 ล้ นด ลล ร์ รฐ  ลดลง
ร้ ยล  4.7 เทยีบกบก รลดลงร้ ยล  10.6 ในปี 2558 
โดยปรมิ ณแล ร ค น� เข้ ลดลงร้ ยล  2.2 แล ร้ ยล  
2.7 ต มล� ดบ แล เมื่ คิดในรูปข งเงินบ ท มูลค่
ก รน� เข้ ลดลงร้ ยล  1.8 เทียบกบก รลดลงร้ ยล  
5.8 ในปี 2558
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การผลิตสาขาเกษตรกรรม
ก รผลติ ข เก ตรกรรมเพิม่ขึน้ร้ ยล  0.6 ดชนรี ค
ินค้ เก ตรแล ดชนีร ยได้เก ตรกร เพิ่มขึ้นร้ ยล  

4.0 แล ร้ ยล  2.8 ต มล� ดบ

Agricultural production
Agricultural production increased by 0.6% and 
the agricultural products price index and agriculturist 
income index improved 4.0% and 2.8%.

การผลิตสาขาอุตสาหกรรม
ก รผลิต ข ุต กรรมเพิ่มขึ้นร้ ยล  1.4 ดชนี
ผลผลิต ุต กรรมเพิ่มขึ้นร้ ยล  0.4 ตร ก รใช้
ก� ลงก รผลิตเฉลี่ย ยู่ที่ร้ ยล  65.64

Industrial production
Industrial production increased by 1.4%, the 
production index rose 0.4% and the average 
capacity utilization rate stood at 65.64%.

การผลิตสาขาก่อสร้าง
ก รผลิต ข ก่ ร้ งขย ยต ร้ ยล  8.3 โดยก ร
ก่ ร้ งภ ครฐแล ก รก่ ร้ งภ คเ กชน ขย ยต
ร้ ยล  14.0 แล ร้ ยล  1.1 ต มล� ดบ

Production in the construction
Production in the construction sector grew by 
8.3%, of which public and private constructions 
increased 14.0% and 1.1% respectively.

การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ก รผลิต ข โรงแรมแล ภตต ค รขย ยต ร้ ยล  
10.3 โดยร ยรบร มจ กก รท่ งเที่ย ยู่ที่ 2,510.8 
พนล้ นบ ท เพิ่มขึ้นร้ ยล  11.1 แบ่งเป็นร ยรบจ ก
นกท่ งเที่ย ต่ งปร เท  1,641.3 พนล้ นบ ท แล
ร ยรบจ กนกท่ งเที่ย ช ไทย 869.5 พนล้ นบ ท 
แล ตร ก รเข้ พกเฉลี่ย ยู่ที่ร้ ยล  66.60

Hotel and restaurant
Hotel and restaurant sectors expanded their 
business by 10.3%, of which overall tourism 
generated THB2,510.8 billion in revenue, an 
increase of 11.1%. Of that total, THB1,641.3 
billion came from international travel and 
THB869.5 billion from domestic travel. The average 
hotel occupancy rate stood at 66.60%.

สาขาขนส่งและคมนาคม
ข ขน ง่แล คมน คมขย ยต ต่ เนื่ ง โดยเป็นผลจ ก

ก รขย ยต ทง้บรกิ รขน ง่แล บรกิ รโทรคมน คม ร ม
ทง้ปี 2559 ข ขน ง่แล คมน คมขย ยต ร้ ยล  5.5

Transportation and communication
Transportation and communication continued 
to expand, growing by 5.5% in 2016.

การจ้างงาน 
ก รจ้ งง นร มลดลงต มก รลดลง ทง้ก รจ้ งง นภ ค
เก ตรแล น กภ คเก ตร ในขณ ที่ ตร ก ร ่ งง น
ยง ยู่ในร ดบต�่ เฉลี่ยท้งปี 2559 มีผู้ ่ งง นจ� น น 
3.8 แ นคน คิดเป็น ตร ก ร ่ งง นร้ ยล  1.0

Employment
Employment decreased across both agricultural 
and non-agricultural employment sectors. The 
unemployment rate of 1.0% was still low, with 
the annual average unemployment figure in 
2016 standing at 380,000 people.
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560
เ ร ฐกจิไทยในปี 2560 ค ด ่ จ ขย ยต ร้ ยล  3.0 
– 4.0 ปรบต ดขีึน้ต่ เนื่ งจ กก รขย ยต ร้ ยล  2.9 
แล  3.2 ในปี 2558 แล  2559 ต มล� ดบ ได้รบ
ปัจจย นบ นุนจ กก รฟื้นต ข งภ คก ร ่ง กที่มี
ค มชดเจนม กขึน้ ซึง่จ เป็นแรงขบเคลื่ นใ ก้ รผลติ
ภ ค ตุ กรรมแล ก รลงทนุภ คเ กชนปรบต ดขีึน้ 
เช่นเดยี กบก รผลติภ คเก ตรทีม่แีน โน้มขย ยต เร่ง
ขึ้น ลงจ กปัญ ภยแล้ง ิ้น ุดลง ซึ่งจ เป็นปัจจย
นบ นุนใ ้ร ยได้แล ก รใช้จ่ ยข งคร เรื นในภ ค

เก ตรปรบต ดขีึน้ ร มทง้แรงขบเคลื่ นจ กก รใช้จ่ ย
แล ก รลงทุนภ ครฐที่ยง ยู ่ ในเกณฑ ์ ู ง ย ่ ง
ต่ เนื่ งจ กปีที่ผ่ นม  แล ร ยได้จ กก รท่ งเที่ย  

ที่ยงมีแน โน้มขย ยต ในเกณฑ์ดี � รบเ ถียรภ พ
ท งเ ร ฐกิจยงมีแน โน้ม ยู ่ในเกณฑ์ดี โดย ตร
เงนิเฟ้ มแีน โน้มปรบต เพ่ิมขึน้ ต มแน โน้มก รเพิม่ขึน้
ข งร ค น�้ มนแล ก รฟ้ืนต ข ง ปุ งค์ในปร เท  ใน
ขณ ที่ก รจ้ งง นมีแน โน้มเพิ่มขึ้นต มก รฟื้นต ข ง
ก รผลติภ คเก ตร แล ดลุบญชเีดนิ พดยงคงเกนิดลุ
ในเกณฑ์ งู ทง้นี ้ก รฟ้ืนต ข งเ ร ฐกิจไทยยงมคี ม
เ ี่ยงจ กค มผนผ นในก รฟื้นต ข งเ ร ฐกิจโลก 
ก รเคลื่ นย้ ยเงินทุนที่ จเกิดขึ้นจ กทิ ท งก ร
ด� เนินนโยบ ยข ง รฐ  เง่ื นไขท งก รเมื งในยโุรป 
ก รเจรจ ร ่ ง ร ช ณ จกรกบ ภ พยุโรป 
ร มท้งปัญ เ ถียรภ พท งเ ร ฐกิจข งจีน ค ม
คบื น้ ข งก รแก้ไขปัญ กรซี แล ค ม ่ นแ ข ง
ภ คก รเงินในปร เท ยุโรป

1.4
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Thailand’s Economic Outlook 2017
The Thai economy in 2017 is expected to 
grow by 3.0% to 4.0%, improving from a 
2.9% and 3.2% growth in 2015 and 2016. 
Improved exports are expected to be the 
stimulus supporting recovery. This will act as 
a driving force for industrial production and 
private investment. Agricultural production is 
now likely to accelerate as long periods of 
drought have ended. This should help to 
improve household income and spending. 
Also, an expansion of public spending and 
investment will continue at a higher level 
than in 2015, while revenue from tourism 
will continue to expand. The outlook for 
economic stability is positive. Inflation is 
likely to increase following rising oil prices 

and an increase in domestic demand. Meanwhile, 
employment is likely to increase based on 
the recovery of agricultural production, while 
the current account surplus should remain 
high. However, the recovery of the Thai 
economy is also subject to volatility and 
risks, mainly from outside factors. They focus 
on whether global economic recovery is 
sustainable, the possible capital mobility 
linked to US policy directives, political conditions 
in Europe and BREXIT negotiations between 
the UK and the EU. The economic stability of 
China remains a concern and progress resolving 
the Greece debt crisis as well as addressing 
the weakness of the financial sector in 
Europe are issues to watch.
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สกานการณ์ไมซ์โลก
ภาพรวมตลาดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meetings and Incentives) 

จ กข้ มูลข ง 2016 GBTA Global BTI Outlook 
� ร จภ พร มก รเตบิโตข งปร เท ต่ งๆ ในโลกข ง

ก รเดินท งกลุ่มปร ชุมแล ท่ งเที่ย เพื่ เป็นร ง ล
ภ ยใน 5 ปี (พ. . 2559-2563) ค ด ่ ปร เท ที่จ มี
ก รเติบโต ูง ได้แก่ ินเดีย ินโดนีเซีย ตุรกี แล จีน 
่ นปร เท ที่มีก รเติบโตในร ดบป นกล ง ได้แก่ 
รฐ เมริก  แล ยุโรป 

จ กข้ มลู Society for Incentive Travel Excellnce 
(SITE) Index Benchmark Study แล  BridgeStreet 
Hospitality Bleisure Study แ ดงใ เ้ น็แน โน้มใน
ก รเดินท งเชิงธุรกิจใน น คตด้ นก รปร ชุมแล
ท่ งเที่ย เพื่ เป็นร ง ล ่ ก รจดโปรแกรมก รปร ชมุ
งค์กรมกจ ต้ งมีก รบรรจุกิจกรรมเพื่ ปร โยชน์ต่
งคม (CSR) ไ ด้้ ยเ ม  แล มแีน โน้ม Work Along 

with Play รื  Business Travel with Pleasure 
(Bleisure) คื  ก รเดนิท งเพื่ กจิกรรมท งธรุกิจค บคู่
ไปกบก รท่ งเที่ย ม กขึ้น ย่ งไรก็ต ม มีแน โน้มที่

จ ่งผลกร ทบต่ ก รเดินท งที่ต้ งค� นึงถึง คื  
ร ย เ ล ก รเดนิท งที่ น้ลง กจิกรรมในโปรแกรมน้ ย
ลง แล เลื กจุด ม ยปล ยท งที่มีค มคุ้มค่ ในก ร
ใช้งบปร ม ณ (ROI) ม กขึ้น ท� ใ ้ผู ้จดง นแล ผู้
ปร ก บก รต้ งพฒน ก รบรกิ รใ ้ น งต่ ข้ จ� กด
เ ล่ นี้ม กขึ้น

น กจ กนี ้จ กก ร � ร จข้ มลูร บใุน 2017 Global 
Meetings and Events Forcast, American Express 
มีปร เด็นที่น่ นใจเพิ่มเติม ได้แก่

In its five-year forecast, the 2016 GBTA 
Global BTI Outlook on Meetings and 
Incentives Trends (2016 to 2020), notes India, 
Indonesia, Turkey and China will have a high 
positive growth in the MICE segment, while 
the growth in the US and Europe will be 
moderate.

According to the Society for Incentive Travel 
Excellence (SITE) Index Benchmark Study 
and the BridgeStreet Hospitality Bleisure 
Study, meetings and incentives segment 
trends indicate that the organisation of corporate 
meetings often requires social activities 
(CSR). They often include work-and-play con-
tent described as business travel with leisure 
(Bleisure), a trip focused on business activi-
ties, but featuring additional leisure content. 
However, there are factors that impact on 
these considerations such as shorter travel 
t ime, cuts to event programmes and 
bids from more cost-effective destinations (ROI) 
that encourage organisers and entrepreneurs 
to adapt content to meet limited budget 
conditions.

In addition, the 2017 Global Meetings and 
Events Forecast, American Express report 
identifies key market trends. They are:

Global MICE Industry
Market Overview of Corporate Meetings and Incentives1.5



Thailand MICE strategic direction 2017 fiscal year  19

ระยะเวลาการพ�านัก 
ในปี 2560 นี ้ร ย เ ล ก รพ� นกข งนกเดนิท งกลุม่
ปร ชุมแล ท่ งเทีย่ เพื่ เป็นร ง ล จ ยงคงทรงต โดย
มีก รปร ชุมน้ ยก ่  12 ช่ โมง แล มีร ย เ ล ก ร
พ� นกเฉลีย่ 3-3.5 น ทกุภมูภิ ค ด้ นตล ดยโุรปค ด
่ นกเดินท งกลุ่มก รท่ งเที่ย เพื่ เป็นร ง ลจ เดิน

ท งพ� นกลดลงครึ่ง น ในขณ ที่ เมริก กล งแล
เมรกิ ใต้มรี ย เ ล ก รพ� นกย น นก ่ ในปีทีผ่่ น

ม  โดยภ พร มค ดก รณ์ ่ ในปี 2560 ร ย เ ล ก ร
พ� นกข งนกเดนิท งกลุม่ปร ชมุ มมน แล ก รท่ งเทีย่
เพื่ เป็นร ง ลจ ลดลงทุกปร เภท

Spending per head

It is expected that incentive travel will generate 
the highest expenditure due to organisations 
offering generous rewards to sale executives 
who hit the highest sales targets. International 
convention travellers will provide the 
second highest spend in all regions except 
for Central and South America where the 
trend is to reduce spend per head. Seminar 
and meeting travellers tend to spend less. 
The average spend will be similar in North 
America, Europe and Asia Pacific while 
Central and South America will spend more 
due to a preference for higher-end hotels, 
such as resorts or luxury residences in key 
destinations in the region.

 Length of stay

In 2017, length of stay for meeting and 
incentive travellers should remain steady 
with less than 12 hours of meeting content 
spread over a global average stay of 3 to 
3.5 days. Meetings in the European market 
may see a reduction in event duration of 
half a day, while events in Central and 
South America will have a longer stay than 
in the past year. Overall, it is projected 
that in 2017 the length of stay of meeting 
and incentive travellers will suffer cuts in 
all categories.

 ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ค ด ่ นกเดินท งกลุ่มก รท่ งเที่ย เพ่ื เป็นร ง ลจ
มีค่ ใช้จ่ ยต่ ูง ุด จ กก รที่ งค์กรใ ้ร ง ลกบผู้
ที่ท� ย ดข ย ูง ่ นนกเดินท งกลุ่มก รจดปร ชุม
น น ช ติมีค่ ใช้จ่ ยต่ ที่ ูงเป็น นดบ งในทุก
ภมูภิ ค ยกเ น้ เมรกิ กล งแล เมรกิ ใต้ทีม่แีน โน้ม
ก ร งแผนค่ ใช้จ่ ยต่ ลดลง ด้ นนกเดนิท งกลุม่
มมน แล ปร ชมุใน งค์กรมแีน โน้มก รใช้จ่ ยลดลง 

โดยภ พร มค่ ใช้จ่ ยเฉลีย่ต่ ใน เมรกิ เ นื  ยุโรป 
แล เ เชียแปซิฟิก ยู่ในร ดบใกล้เคียงกน ในขณ ที่
ค่ ใช้จ่ ยใน เมริก กล งแล เมริก ใต้ ูงขึ้น ค ด ่
เป็นผลจ กก รพ� นกในโรงแรมร ดบ ูงขึ้น ทิ 
รี ร ์ท รื ที่พ� นก รู ร ในย่ น ูนย์กล งข ง
ภูมิภ ค
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 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกสถานที่ประชุม 

ในก รเดินท งเข้ ร่ มปร ชุม มมน  นกเดินท งกลุ่มไมซ์พิจ รณ
จ ก ล ยปัจจยในก รเลื กใช้ ถ นท่ีจดปร ชุม เช่น ปร บก รณ์
เดินท งแล ก รมี ่ นร่ มในกิจกรรมต่ งๆ โดยใ ้ค ม � คญกบ
ปัจจย ลกด้ นค ม ด กในก รเดินท ง แล  ค มปล ดภย ก ร
คมน คมที่ ด กจึงเป็นปัจจยเด่นในก รเลื ก ถ นที่ปร ชุม ค ม
กง ลด้ นค มปล ดภยเป็นปัจจยท่ีมีผลกร ทบ ูง โดยนกเดินท ง 
กลุม่ไมซ์ภมูภิ คเ เชยีแปซฟิิกค� นงึถงึ 48% ยโุรป เมริก กล ง แล
เมริก ใต้ 27-28% น กจ กนีน้กเดนิท งกลุม่ไมซ์ภมูภิ คยโุรป 26% 

ค� นึงถึงปัจจยด้ นค มม่นคงท งเ ร ฐกิจแล ก รเมื งเป็นปัจจย
ลกในก รตด ินใจ

 Key factors on venue and destination selection 
 seminars 

MICE travellers consider many factors when choosing 
a meeting venue such as the travel experiences, the 
possibility to participate in activities, convenience and 
safety. Convenient transportation is a key fact or when 
choosing a meeting venue. Safety concerns are also 
high on the agenda. For example, 48% of Asia Pacific 
MICE travellers worry about safety, 27-28% of Europe, 
Central America and South America MICE travellers 
also concern about safety factor, 26% of European 
MICE travellers are concerned about economic and 
political security when evaluating venues.
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ในปี 2558 รฐ  มกี รจดก รปร ชมุน น ช ตมิ ก
ที่ ุดเป็น นดบ 1 กล่ คื  มีก รจดปร ชุมถึง 925 
ครง้ นดบที ่2 คื เย รมน มกี รจดปร ชมุ 667 ครง้ 
แล ร งลงม คื  งกฤ , เปน, แล ฝร่งเ  ได้รบ
ค มนยิมเป็น นดบที ่3-5 มกี รจดปร ชมุ 582 ครง้, 
572 ครง้ แล  522 ครง้ ต มล� ดบ � รบปร เท ใน
เ เชียที่ได้รบค มนิยมใน 30 นดบแรกข งโลกในปี 
2558 ได้แก่ ญี่ปุ ่น นดบที่ 7, จีน นดบที่ 8, 
เก ลีใต้ นดบที่ 13 ขณ ที่ปร เท ไทยได้รบค ม
นิยมเป็น นดบที่ 27 ข งโลก

In 2015, the United States led the global 
top-five chart by hosting 925 international 
conventions. It was followed by Germany 
with 667 events, UK 582 events, Spain 572 
events and France 522 events. Asian desti-
nations that performed well in the 2015 
global top 30, included Japan seventh 
place, China eighth and South Korea 13th. 
Thailand was ranked 27th globally and fifth 
in Asia.

Market Overview of Conventions
ภาพรวมตลาดการประชุมนานาชาติ

According to the International Congress and 
Convention Association (ICCA) statistics for 
2015, Europe remained the top region supplying 
the largest share of all international 
conventions. This trend has remained 
unchanged for decades. When considering 
individual countries, traditionally the United 
States is the most popular venue for international 
conferences, followed by Germany, UK, 
Spain and France.

จ ก ถิติก รปร ชุมน น ช ติข ง International 
Congress and Convention Association (ICCA) 
พบ ่ ตล ดช่ งร ย เ ล ล ย บิปี ภมูภิ คยโุรปเป็น
ภูมิภ คท่ีได้ ่ นแบ่งตล ดในธุรกิจก รจดปร ชุม
น น ช ติม กที่ ุดตล ดม  โดย กพิจ รณ เป็นร ย
ปร เท จ พบ ่ รฐ  เป็น ถ นทีท่ีไ่ด้รบค มนยิม
งู ดุในก รจดปร ชมุน น ช ติตล ด ล ยปีทีผ่่ นม  

โดยมเีย รมน, งกฤ , เปน, แล ฝรง่เ  เป็น ถ นที่
ที่ได้รบค มนิยมร งลงม
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Source : ICCA Statistics Report 2015, International Congress and Convention Association (ICCA)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

U.S.A
Germany
United Kingdom
Spain
France
Italy
Japan
China - PR
Netherlands
Canada
Brazil
Portugal
Republic of Korea
Austria
Australia
Belgium
Sweden
Turkey
Denmark
Switzerland
Poland
Mexico
Argentina
Singapore
Czech Republic
Greece
Thailand
Norway
Finland
Colombis
Others
Total

759
577
434
463
428
363
233
302
291
255
304
228
207
267
204
179
195
159
140
240
165
175
186
142
122
127
101
138
163
113

2,410
10,070

813
619
477
550
469
390
341
311
315
273
360
213
229
278
253
194
233
179
185
241
150
163
202
150
131
114
150
161
174
138

2,700
11,156

829
722
525
562
527
447
342
340
302
290
315
249
260
244
231
214
238
221
161
205
170
158
223
175
145
100
136
136
171
139

2,908
11,685

831
659
543
578
533
452
337
332
307
265
291
229
222
287
260
187
238
190
164
226
161
165
191
142
146
148
118
114
162
150

2,877
11,505

925
667
582
572
522
504
355
333
333
308
292
278
267
258
247
216
216
211
204
194
193
184
181
156
154
152
151
144
141
138

3,000
12,078

7.66%
5.52%
4.82%
4.74%
4.32%
4.17%
2.94%
2.76%
2.76%
2.55%
2.42%
2.30%
2.21%
2.14%
2.05%
1.79%
1.79%
1.75%
1.69%
1.61%
1.60%
1.52%
1.50%
1.29%
1.28%
1.26%
1.25%
1.19%
1.17%
1.14%

24.84%
100.00%

Country

Worldwide Country Ranking: Number of meetings per country

2011 2012 2013 2014 2015 Share (%)
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TOP 10 ASIAN COUNTRIES 
ORGANISING INTERNATIONAL CONVENTIONS IN 2015

Rank Country Number of International Conventions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Japan
China - PR
Republic of Korea
Singapore
Thailand
India
Chinese Taipei
Malaysia
Hong Kong, China PR
Indonesia

355
333
267
156
151
132
124
113
112
78

จ ก ถิติข ง ICCA ในปี 2558 พบ ่ ปร เท ใน
ภมูภิ คเ เชยีทีไ่ด้รบค มนยิม งู ดุ คื  ญีปุ่น่ ร งลง
ม  คื  จีนแล เก ลีใต้ ่ นปร เท ไทยได้รบค ม
นิยมเป็นล� ดบที่ 5 ข งภูมิภ ค 

According to the ICCA report, Japan was 
the most popular Asian venue in 2015 fol-
lowed by China and South Korea. Thai-
land ranked fifth in Asia.

Source : ICCA Statistics Report 2015, International Congress and Convention Association (ICCA)
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จ ก ถิติข ง ICCA ในปี 2558 พบ ่ เมื งในเ เชียที่
ได้รบค มนิยม ูง ุด คื  ิงคโปร์ ร งลงม  คื  กรุง
โซล แล ่ งกง โดยมกีรงุเทพ, เชยีงใ ม่ แล พทย ได้
รบค มนยิมเป็น นดบที ่4, นดบที ่34 แล นดบที่ 
56 ข งท ีปเ เชีย ต มล� ดบ

According to ICCA data, Singapore was the 
most popular city to host conventions in 2015 
followed by Seoul and Hong Kong. Bangkok, 
Chiang Mai and Pattaya ranked in fourth, 34th 
and 56th respectively. 

TOP 10 CITIES IN ASIA
ORGANISING ASSOCIATION MEETINGS 2011 TO 2015

Rank Country 2011 2012 2013 2014 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
34
56

Singapore
Seoul
Hong Kong
Bangkok
Bejing
Taipei
Tokyo
Kuala Lumpur
Shanghai
Kyoto
Chiang Mai
Pattaya

142
99
77
70

111
83
50
78
72
29
17
7

150
100
96

105
109
80
69
69
64
61
17
8

175
125
89
93

105
78
79
68
72
43
10
8

142
99
98
73

104
92
90
79
73
47
12
9

156
117
112
103
95
90
80
73
55
45
16
10

Source : ICCA Statistics Report 2015, International Congress and Convention Association (ICCA)
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ภาพรวมตลาดงานแสดงสินค้านานาชาติ 
Market Overview of Exhibitions

แน โน้มก รจดก รแ ดง ินค้ ในร ดบโลก จ มีก ร
ขย ย รื ทดแทนด้ ยง นในร ดบภูมิภ ค รื ร ดบ
ปร เท ม กขึ้น ผู ้จดง นร ดบน น ช ติจ มีก ร
ด� เนินก รในลก ณ พนธมิตรกบผู้จดง นในท้ งถิ่น
ม กขึน้ ทง้ในลก ณ ทีเ่ป็นก รค บร มกจิก ร (M&A: 
Merger & Acquisition) โดย Theme/Topic รื
แน คดิ ข้ ก รจดง นจ ดคล้ งกบก รเตบิโตข ง
เ ร ฐกิจแล ุต กรรม แต่จ มีแน โน้มในก รจด
กจิกรรมทีค่รบ งจร ทง้ก รปร ชมุ แล ก รแ ดง นิค้
แล นิทรร ก รด้ ยกนในง นเดีย  ก รค� นึงถึงค ม
คุ้มค่ ในก รลงทุน (ROI) จ มีม กขึ้นท้งในด้ นข งผู้
จดง น ผู้ข ยแล ผู้ซื้  (ที่ม : JWC Report)

จ กข้ มูล UFI Global Exhibition Barometer, 
18th edition พบ ่  แม้จ มีก รช ล ต ลง ย่ งต่
เนื่ งในภ คก รเจริญเติบโตข งเ ร ฐกิจโลกแล ก ร
ลดลงข งผู้เล่นในตล ดก รค้ เ รีในเ ทีน น ช ติ แต่
ตุ กรรมง นแ ดง นิค้ น น ช ตยิงคงมกี รเจรญิ

เตบิโต ย่ งต่ เนื่ งในปี 2560 โดยต มร ยง น ในช่ ง
เ ล  2 ปีที่ผ่ นม  มีข้ บ่งชี้ถึงก รเพิ่มขึ้นข งมูลค่
ก รซื้ ข ย ่ นใ ญ่ มกี รท� ก� ไรได้ ย่ ง ต่ เนื่ งโดย
ปร เท ท่ี ม รถเติบโตได้ดีก ่ ค ่ เฉลี่ย ได้แก่ 
ปร เท รฐ เมริก  เม็กซิโก จีน แล ร ช

ณ จกร ปร เท บร ซิล แล ร เซีย มีแน โน้มก ร
เปลี่ยนแปลงไปในทิ ท งที่ดีขึ้นเฉพ ในปี 2560 
เท่ นน้ ่ นปร เท เย รมน ีแล ติ ล ีมแีน โน้มทีล่ด
ลงจ กปี 2559

เมื่ บถ มถึงผลกร ทบจ กทิ ท งท งก รเมื งท่ีมี
ต่ ุต กรรมง นแ ดง ินค้ น น ช ติ ( ทิเช่น 
ก รท� ปร ช มตเิพื่ โ ตใ ้ ร ช ณ จกร กจ ก
ก รเป็น ม ชิก ภ พยุโรป ก รล้มเ ล ในก รท�
รฐปร รในปร เท ตุรกี แล ก รเลื กต้งในปร เท

รฐ เมริก ) 45% ข งผู้ต บจ กท่ โลกค ด ่ จ มี
ก รเกดิข้ จ� กดท งธรุกิจ รื  ผลกร ทบเชงิลบ ย่ ง

International exhibition events will continue 
to expand, but the more dramatic change 
will be the growth of regional and national 
events. International exhibitors will work 
more in partnership with local organisers, 
or through M&A (Merger & Acquisitions). 
The event themes, topics and concepts will 
be aligned with economic and industry 
growth that is focused on the venue or 
region. But there is also a trend for more 
comprehensive events that combine meetings 
and exhibitions on a single event platform 
mainly to add value for participants. 
Organisers, sellers and buyers will make 
their decisions based on the return of 
investment (ROI). (Source: JWC Report)  

According to the UFI Global Exhibition 
Barometer 18th edition, despite the continued 
slowdown in the global economy and the 
decline of players in the free trade market 
in the international arena, the international 
exhibition industry will continue to grow in 
2017.

According to the report, over the past two 
years, there were indicators that showed an 
increase in turnover and stable profitability.  
The US, Mexico and China demonstrated a 
stronger growth average, but the UK, Brazil 
and Russia are also showing signs of 
growth that will strengthen in 2017. The 
trend for Germany and Italy suggests a 
decline when compared with last year. 
When asked about the political outlook and 
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มนีย � คญ ในขณ ทีผู่ต้ บจ กปร เท เมก็ซโิก (60%) 
แล ปร เท รฐ เมรกิ  (54%) คดิ ่ มคี มเกีย่ โยง
กนม ก เมื่ เปรียบเทียบกบ 1 ใน 10 ข งผู้ต บ
ท้ง มดค ด ง ่ ก รพฒน ก รท งก รเมื งจ มี
ทิธพิลในท งบ กแก่ ตุ กรรม ปร ม ณร้ ยล  20 

คิด ่ ไม่มีผลกร ทบ แล  ผู้ต บร้ ยล  20 – 30 ไม่
แน่ใจ ่ จ มีผลกร ทบ รื ไม่ 

ใน ่ นข งค� ถ ม ลก � รบก ร � ร จข ง UFI’s 
Global Barometer ่ ด้ ยเรื่ ง “ปร เด็น � คญท ง
เ ร ฐกิจ” ที่แต่ล ุต กรรมก� ลงเผชิญ ยู่ ซึ่งพบ
่  “ ถ น ท งเ ร ฐกิจท้งร ดบปร เท  แล ร ดบ

ภูมิภ ค” แล  “ค มไม่มีเ ถียรภ พข งเ ร ฐกิจ
โลก” เป็นปร เด็น � คญในช่ ง 2-3 ปีที่ผ่ นม  แต่
กลบได้รบก รใ ้ค ม � คญน้ ยลงในช่ ง 6 เดื นท่ี
ผ่ นม  ในขณ ท่ี “คู่แข่งภ ยใน ุต กรรม” เป็น
ปัจจยที่ผู ้ต บใ ้ค ม � คญม กขึ้น ท� ใ ้ช่ ง ่ ง
ร ่ ง 2 ปัจจยแรกลดลง น กจ กนน้แล้  “ผลกร ทบ
จ กก รเปลีย่นแปลงเข้ ูย่คุดจิทิล” เป็นปัจจยทีไ่ด้รบ
ก รแ ดงค ม นใจค่ นข้ งม กจ กปร เท เย รมนี 
(ร ้ ยล  21) แล ปร เท ่ นใ ญ ่ในภูมิภ ค 
มเริก กล ง แล ภูมิภ ค เมริก ใต้ (ร้ ยล  20) 

ท้งนี้ จ กร ยง นก ร � ร จตล ดง นแ ดง ินค้ ใน
ภูมิภ คเ เชียแปซิฟิก ปี 2558 จ� น นพื้นที่ในก รจด
แ ดง นิค้ ในภมูภิ คเ เชยีแปซฟิิก เพิม่ขึน้ร้ ยล  5.6 
ในปี 2558 แล มีพื้นที่จดง นแ ดง ินค้ ที่ข ยได้ม ก
ถงึก ่  19.7 ล้ นต ร งเมตร โดยร้ ยล  56 ข งพืน้ที่
ในก รจดง นแ ดง ินค้ เกิดขึ้นในปร เท จีน รื คิด
เป็นพืน้ที ่11.9 ล้ นต ร งเมตร ซึง่ม กก ่ พืน้ทีจ่ดง น
แ ดง นิค้ ทีเ่กดิข้ึนในปร เท ญีปุ่น่ ซึง่นบเป็นปร เท
นดบ 2  ข งภูมิภ ค ที่มีพื้นที่ท้ง มด 2.06 ล้ น

ต ร งเมตร ถึง 5 เท่ ครึ่ง  

possible impacts on the international exhibition 
industry (BREXIT process, coup threat in 
Turkey and elections in the US) 45% of 
respondents, worldwide, forecast business 
restrictions, or significant negative impact. 
In contrast, respondents from Mexico (60%) 
and the US (54%) admitted concerns, but 
expressed optimism that they would not be 
impacted.

One in 10 respondents said they expected 
political developments to have a positive 
impact on the industry, approximately 20% 
said there would be no impact and 20% to 
30% respondents were not sure.The UFI’s 
Global Barometer Survey identi f ied 
economic significance at national and 
regional levels and global instability, as 
two key factors over the few years, but the 
current indicators suggest less attention has 
been paid to the issues over the last six 
months

But competition within the industry was a 
strong factor, too, that reduced the consequences 
of the other two factors respondents said  
The Impact of the transition to the digital 
era was also identified as a crucial factor; 
Germany (21%) and most countries in Central 
and South America (20%). According to a 
survey of Asia-Pacific exhibitions in 2015, 
exhibition space sold in the region reached 
19.7 million square metres, an increase of 
5.6%. 56% of the exhibition space was sold 
in China, or 11.9 million sqm, five times 
more than exhibition space sold in Japan, 
the second highest in the region with overall 
2.06 million sqm of sold space.
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่ นปร เท ินเดีย เป็นปร เท ท่ีมี ตร ก รเติบโต
ข งพื้นที่จดง นแ ดง ินค้ ที่ข ยได้ม กที่ ุด ในปี 
2558 คื  ร้ ยล  7.8 แล ปร เท ในเ เชยีต น ก
เฉียงใต้ท่ีมี ตร ก รเติบโตข งพื้นที่ ได้แก่ ฟิลิปปิน ์ 
ินโดนีเซีย แล เ ียดน ม ซึ่งมี ตร ก รเติบโตเฉลี่ย

ปร ม ณ ร้ ยล  7.2 - 7.8 ม กก ่ ตร ก รเติบโต
เฉลี่ยข งภูมิภ คเ เชียแปซิฟิกที่ ยู่ที่ ร้ ยล  5.6

น กจ กปร เท จนี ทีถ่ื เป็นปร เท ผูน้� ในเรื่ งพืน้ที่
จดง นแ ดง นิค้ ในภมูภิ คเ เชยีแปซิฟิก แล มี ตร
ก รเติบโตข งพื้นที่จดง นแ ดง ินค้ ที่ข ยได้ ในปี 
2558 ที่ร้ ยล  7.1 ปร เท ื่นๆ ที่ถื เป็นผู้น� ใน
ภูมิภ คน้ีมีก รเพิ่มขึ้นข งพ้ืนที่แบบค่ ยเป็นค่ ยไปใน
ปี 2558 ได้แก่ ปร เท เก ลใีต้ มี ตร ก รเตบิโตข ง
พืน้ท่ีจดง นแ ดง นิค้ ทีข่ ยได้ ทีร้่ ยล  3.7 ปร เท
่ งกง ร้ ยล  3.2 แล ปร เท ไต้ น ร้ ยล  2.2 
่ นปร เท ญีปุ่น่ มี ตร ก รเตบิโตทีค่่ นข้ งน้ ย คื  

ร้ ยล  1.2

พืน้ทีจ่ดง นแ ดง นิค้ โดยร มทง้ มดข งภมูภิ คเ เชยี
แปซฟิิกถกูค ดก รณ์ ่ จ มพืีน้ทีม่ กถึง 7.8 ล้ นต ร งเมตร 
ณ ิน้ปี 2559 แล จ� น น ถ นทีใ่นก รจดแ ดง นิค้
จ เพิม่เป็น 207 แ ง่ แล ในปี 2559 ปร เท จนีจ มี
ถ นทีใ่นก รจดแ ดง นิค้  จ� น น 108 แ ง่ รื คดิ

เป็นพืน้ทีม่ กก ่  5.5 ล้ นต ร งเมตรข งพืน้ทีจ่ดง น
แ ดง นิค้ ภ ยใน ค ร รื คดิเป็น ร้ ยล  70 ข ง
พืน้ทีจ่ดง นแ ดง นิค้ ในภมูภิ คนี้ 

India was the highest in the region for 
exhibition space sales growth in 2015 at 
7.8%. Southeast Asia, led by Philippines, 
Indonesia and Vietnam, grew 7.8% on average, 
higher than the Asia-Pacific region average 
of 5.6%.

Considered the leader of exhibition space 
sales in the Asia-Pacific region, China 
recorded a growth of 7.1% in 2015.  Other 
regional exhibition markets saw a slower 
increase in 2015 led by South Korea at 
3.7%, Hong Kong at 3.2%, Taiwan at 2.2% 
and Japan at 1.2%.

Asia-Pacific’s total exhibition space was 
projected to reach 7.8 million sqm. by the 
end of 2016, while the number of exhibition 
venues increased to 207. China was 
estimated to have 108 exhibition venues, 
last year, accounting for over 5.5 million 
sqm. of indoor exhibition space and 70% of 
the exhibition space in the region.

Source:http://www.ufi.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-07_UFI_BSG_Report_July_2016.pdf

ปี 2558 จ�ำนวนพื้นที่ในกำรจัดแสดงสินค้ำ
ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ในปี 2558 

โดยร้อยละ 56 ของพื้นที่ในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ
เกิดขึ้นในประเทศจีน
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ภ พร มข งธรุกจิไมซ์ต่ งปร เท  ปีงบปร ม ณ 2559 
ปร เท ไทยมโี ก ต้ นรบนกเดนิท งกลุม่ไมซ์ร มทง้ ิน้ 
1,273,465 คน ร้ งร ยได้ 102,936 ล้ นบ ท โดยคดิ
เป็นนกเดินท งกลุ่มก รปร ชุม จ� น น 258,483 คน 
ร้ งร ยได้ 23,445 ล้ นบ ท นกเดนิท งกลุม่ก รท่ งเทีย่

เพื่ เป็นร ง ล จ� น น 263,556 คน ร้ งร ยได้ 
16,217 ล้ นบ ท นกเดนิท งกลุ่มก รปร ชมุน น ช ติ 
จ� น น 298,564 คน ร้ งร ยได้ 25,789 ล้ นบ ท 
นกเดินท งกลุ ่มง นแ ดง ินค้ น น ช ติ จ� น น 
180,480 คน ร้ งร ยได้ 15,686 ล้ นบ ท แล นก
เดินท งกลุ่มเมก ีเ นท์ จ� น น 272,382 คน ร้ ง
ร ยได้ 21,799 ล้ นบ ท

Number of international MICE travellers and revenue in the 2016 (October 2015 to September 2016)

THAILAND MICE INDUSTRY
Overview of Thai MICE Industry

For the 2016 fiscal year, Thailand welcomed 
1,273,465 international MICE travellers 
generating THB102,936 million in revenue. 
Of that total, 258,483 were meeting travellers 
with earnings of THB23,445 million; 
263,556 incentive travellers contributing 
THB16,217 million; 298,564 convention 
travellers generating THB25,789 million; 
180,480 exhibition travellers earning 
THB15,686 million; and 272,382 mega-events 
travellers earning THB21,799 million.

 Meetings 262,538 258,483 -1.54% 28,397 23,445 -17.44%

 Incentives 254,125 263,556 3.71% 16,136 16,217 0.50%

 Conventions 294,371 298,564 1.42% 27,339 25,789 -5.67%

 Exhibition 174,652 180,480 3.34% 15,214 15,686 3.10%

 Events 110,309 272,382 146.93% 8,789 21,799 148.03%

 MICE 985,686 1,001,083 1.56% 87,086 81,137 -6.83%

 MICE+Events 1,095,995 1,273,465 16.19% 95,875 102,936 7.36%

Industry
Sector 

Number of MICE travellers Revenue (THB million)

2015 fiscal 
year

2015 fiscal 
year

2016 fiscal 
year

2016 fiscal 
year

Growth Growth

1.6 สถานการณ์ไมซ์ไทย
ภาพรวมธุรกิจไมซ์ต่างประเทศ
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M
International

Corporate Meeting

ตาราง นักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศ
International MICE Travellers to Thailand

I
International

Incentive Travel

C
Intemational

Non - Corporate Meeting

E
International

Exhibition (Trade Fair)

Total MICE

Event

Total
MICE + Event

Remark: Statistics of Visitors from Events has been collected since 2015

2015 2016 % Change

OCT  -  DEC
JAN  - MAR
APR  -  JUN
JUL  -  SEP
Fiscal year

OCT  -  DEC
JAN  - MAR
APR  -  JUN
JUL  -  SEP
Fiscal year

OCT  -  DEC
JAN  - MAR
APR  -  JUN
JUL  -  SEP
Fiscal year

OCT  -  DEC
JAN  - MAR
APR  -  JUN
JUL  -  SEP
Fiscal year

OCT  -  DEC
JAN  - MAR
APR  -  JUN
JUL  -  SEP
Fiscal year

OCT  -  DEC
JAN  - MAR
APR  -  JUN
JUL  -  SEP
Fiscal year

OCT  -  DEC
JAN  - MAR
APR  -  JUN
JUL  -  SEP
Fiscal year

41,628
91,435
59,816
69659

262,538

60,920
80,800
56,501
55,904

254,125
62,079
77,980
55,309
99,003

294,371
27,845
33,392
78,575
34,840

174,652
192,472
283,607
250,201
259,406
985,686

4,894
515

82,400
22,500

110,309
197,336
284,122
332,601
281,906

1,095,995

42,316
92,924
50,877
72,366 

258,483

61,624
81,429
64,689
55,814

263,556
62,243
78,772
60,522
97,027

298,564
30,658
39,642
80,320
29,860

180,480
196,841
292,767
256,408
255,067

1,001,083

107,015
66,330
99,037

0
272,382
303,856
359,097
355,445
255,067

1,273,465

1.65%
1.63%

-14.94%
3.89%
-1.54%

1.16%
0.78%

-14.94%
-0.16%
3.71%
0.26%
1.02%
9.43%
-2.00%
1.42%

10.10%
18.72%
2.22%

-14.29%
3.34%

2.275%
3.23%
2.48%
-1.67%
1.56%

2086.66%
12779.61%

20.19%
-100.00%
146.93%
53.98%
26.39%
6.84%
-9.52%
16.19%
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10 นดบปร เท ที่มีจ� น นนกเดินท งกลุ่มไมซ์เข้
ปร เท ไทย ูงที่ ุดในปีงบปร ม ณ 2559 ได้แก่ จีน 
จ� น น 127,390 คน ินเดีย จ� น น 93,701 คน 
งิคโปร์ จ� น น 80,771 คน ม เลเซีย จ� น น 72,024 

คน  ญี่ปุ่น จ� น น 44,293 คน รฐ เมริก  จ� น น 
42,657 คน ่ งกง จ� น น 41,805 คน เก ลี 
จ� น น 40,814 คน ินโดนีเซีย จ� น น 35,143 คน 
แล เ ียดน ม จ� น น 20,969 คน

Top 10 MICE Markets for Thailand in 2016 
(October 2015 to September 2016)

TOP 10 
MICE markets for Thailand in the 2016 fiscal year 

Top 10 source markets for Thailand MICE 
industry for 2016 were: China (127,390); 
India (93,701); Singapore (80,771); Malaysia 
(72,024); Japan (44,293); the US (42,657); 
Hong Kong (41,805); South Korea (40,814); 
Indonesia (35,143) and Vietnam (20,969).

MICE Meetings Incentives Conventions Exhibitions
Country Country Country Country Country Arrivals Arrivals Arrivals Arrivals Arrivals Ra

nk

1 China 127,390 India 28,336 China 60,635 Singapore 23,780 China 31,661

2 India 93,701 Singapore 22,479 India 43,525 Hong 20,039 Japan 18,685

Kong

Kong

Kingdom

Kong

5 Japan 44,293 U.S.A. 16,244 Indonesia 16,171 Malaysia 14,233 India 8,623

6 U.S.A. 42,657 Malaysia 15,330 Korea 11,993 Japan 13,438 Korea 8,442

7 Hong 41,805 Korea 13,577 Philippines 8,680 India 13,217 Taiwan 8,439

3 Singapore 80,771 China 17,995 Malaysia 26,295 U.S.A. 19,512 Malaysia 16,166

4 Malaysia 72,024 Hong  17,224 Singapore 21,962 China 17,099 Singapore 12,550

8 Korea 40,814 Australia 6,644 Japan 7,498 Indonesia 10,042 Vietnam 6,475

9 Indonesia 35,143 Vietnam 5,629 Vietnam 6,050 Laos 9,514 Indonesia 5,135

10 Vietnam 20,969 United 5,291 France 4,798 Australia 8,117 Germany 4,849
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ภ พร มธุรกิจไมซ์ในปร เท  ปีงบปร ม ณ 2559 มี
จ� น นนกเดนิท งกลุม่ไมซ์ร มทง้ ิน้ 28,854,061 คน 
ร้ งร ยได้ 73,322 ล้ นบ ท คิดเป็นนกเดินท งกลุ่ม

ก รปร ชุม จ� น น 571,659 คน ร้ งร ยได้ 720 
ล้ นบ ท นกเดินท งกลุ่มก รท่ งเที่ย เพื่ เป็นร ง ล 
จ� น น 181,548 คน ร้ งร ยได้ 641 ล้ นบ ท 
นกเดินท งกลุ ่มก รปร ชุมน น ช ติ  จ� น น 
3,713,680 คน ร้ งร ยได้ 5,321 ล้ นบ ท นกเดนิท ง
กลุ่มก รแ ดง ินค้ น น ช ติ จ� น น 24,387,174 
คน ร้ งร ยได้ 66,640 ล้ นบ ท

During the 2016 fiscal year, there were 
28,854,061 Thai MICE travellers generating 
THB73,322 million in revenue. Of that, 
571,659 was meeting travellers circulating 
THB720 million; 181,548 incentive travellers 
injecting THB641 million; 3,713,680 convention 
travellers circulating THB5,321 million; and 
24,387,174 exhibition travellers earning 
THB66,640 million.

Domestic MICE Travellers and Revenue in 2016
(October 2015 to September 2016)

 Meetings 314,379 571,659 81.84% 431 720 67.05%

 Incentives 403,361 181,548 -54.99% 2,770 641 -76.86%

 Conventions 1,300,795 3,713,680 185.49% 2,545 5,321 109.08%

 Exhibition 21,683,953 24,387,174 12.47% 40,655 66,640 63.92%

 D-MICE 23,702,488 28,854,061 21.73% 46,401 73,322 58.02%

Category
Domestic MICE travellers Revenue (THB million)

Overview of Domestic MICE
ภาพรวมธุรกิจไมซ์ในประเทศ

2015 fiscal 
year

2015 fiscal 
year

2016 fiscal 
year

2016 fiscal 
year

Growth Growth
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บทที่ 2
ทิศทางและกลยุทธ์การด�าเนินงานของ
สสปน. ประจ�าปีงบประมาณ 2560

Chapter 2 
TCEB Direction and Strategy 

for Fiscal Year 2016 
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ปัจจบุน ก รเปลีย่นแปลงในปร เท นึง่มคี มเชื่ มโยง
่งผลโดยตรงกบปร เท ื่น ๆ ในตล ดโลก เช่นเดีย

กบ ุต กรรมไมซ์ที่ได ้รบผลกร ทบจ กปัจจย
ท งด้ นเ ร ฐกจิ ก รเมื ง งคม แล ิง่แ ดล้ ม ซึง่
ปัจจยเ ล่ นี้ล้ น ่งผลกร ทบต่ ก รตด ินใจเลื ก
จดุ ม ยปล ยท ง � รบก รจดง นข งทง้นกเดนิท ง
ไมซ์แล ผู้จดง นไมซ์ท่ โลก  

In today’s global business environment,  
changes in one country have almost  
immediate repercussions on other countries. 
This is true of the MICE industry that is often 
impacted by economic, political, social and 
environmental factors beyond of the control of 
a single country. These factors particularly  
affect the selection of venues and destinations.

ด้านเศรษฐกิจ
เ ร ฐกิจโลกในช่ งร ย เ ล  5 ปี 2560-2564 ใน
ร ย  5 ปีมแีน โน้มขย ยต ช้ แล ยงมคี มเ ีย่งจ ก
ค มผนผ นในร บบเ ร ฐกจิแล ก รเงนิโลก ยูม่ ก 
เ ร ฐกิจโลกมีก รแข่งขนรุนแรงขึ้น แล มีค ม
ท้ ท ยจ กนโยบ ยก รกดีกนก รค้ แล ก รร มต เ รี
เฉพ กลุ่มม กข้ึน นก ิเคร ์ช้นน� ล ย � นกม ง
เ ร ฐกิจโลกปีนี้ไปในทิ ท งเดีย กน ่  เ ร ฐกิจจ
ขย ยต ม กก ่ ปีท่ีผ่ นม เล็กน้ ย โดย รฐ  จีน 

ภ พยุโรป แล งกฤ  เป็นต แปร � คญ ด้ น
ภูมิภ คเ เชีย-แปซิฟิก จีน ซึ่งเป็นเขตเ ร ฐกิจใ ญ่
นดบ 2 ข งโลก ร งจ ก รฐ  ยงคงเป็นก� ลง ลก

ในก รขบเคล่ื นเ ร ฐกจิ ่ นปร เท รฐ  ภ ยใต้
ก รน� ข งปร ธ น ธิบดีโดนลด์ ทรมป์ นก ิเคร ์
ม ง ่ เ ร ฐกิจจ เติบโต ย่ งแข็งแกร่ง โดยค ด ่
เ ร ฐกิจข ง รฐ  จ ขย ยต ในปีนี้เท่ กบต เลข
ค ดก รณ์ข งธน ค รโลกที ่2.2% ทง้นี ้ต เลขทิ ท ง
ก รเติบโตท งเ ร ฐกิจ ดคล้ งกบแน โน้มจ� น น
นกเดินท งกลุ่มไมซ์ที่เดินท งเข้ ม ยงปร เท ไทย
ย่ งชดเจน

Economy

The world economy during five years (2017 
to 2021) will tend to slowly expand, but will 
face continuous risks from economic and 
financial fluctuations. The global business 
environment will be fiercely competitive and 
face challenges from trade barrier policies and 
free integration. Many leading analysts look at 
the world economy this year agreeing that it 
will expand slowly, while the United States, 
China, European Union and the United Kingdom 
will continue to be key players. In the Asia-
Pacific region, China, the second largest 
economy in the world after the United States, 
will remain the main driving force spurring 
economic growth. Under the leadership of 
President Donald Trump, US analysts believe 
the economy will grow strongly. It is expected 
that the US economy will grow at around 
2.2% as forecast by the World Bank. These 
economic growth trends are in line with the 
trend of MICE travellers arriving in Thailand.

GLOBAL MARKET TRENDS2.1 แนวโน้มการตลาดโลก 

Global market trends affecting the MICE industry 
สรุปแนวโน้มการตลาดโลกที่มีผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์ แบ่งออกเป็นแนวโน้มส�าคัญ ดังนี้
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ด้านการเมือง
น กจ กจ มีก รเลื กต้งเกิดขึ้น ย ่ งน ้ ยใน 3 
ปร เท เ ลก � คญข ง ภ พยุโรป (เย รมนี 
ฝร่งเ  แล เนเธ ร์แลนด์) ท่ มกล งกร แ ต่ ต้ น

ภ พยุโรปที่ก� ลงม แรงแล้  ร ช ณ จกรเริ่ม
ด� เนนิก ร กจ ก ภ พยโุรป ย่ งช้ ๆ ผ่ น Article 
50 ซึ่งเป็นกฎ ม ยฉบบ ลกในก รแยกต ย่ งเป็น
ท งก ร ีกด ้ ย ถึงแม้ปร เด็นนี้จ เป ็นปร เด็น
ก รเมื ง แต่ก็ ม รถมีผลกร ทบรุนแรงต่ เ ร ฐกิจ
โลก แล ค มผนผ นข งตล ดก รเงินม ถึงทุก
ปร เท ท่ โลกได้ ท้งนี้ จึงเป็นที่น่ จบต ม ง � รบ
ุต กรรมไมซ์ไทยถึงผลกร ทบที่จ เกิดขึ้นต มม

ด้านสังคม
ก รเข้ ู่ งคม ูง ยข งโลก ก รเลื่ นไ ลข งกร แ
ฒนธรรมโลกที่ผ มผ นกบ ฒนธรรมท้ งถิ่น ตล ด

จนก ร ื่ รไร้พรมแดนด้ ยกร แ ดิจิทลยงคงค ม
ต่ เนื่ งเชื่ มโยงถงึกนข งร บบเ ร ฐกจิแล งคมใน
แต่ล ปร เท  ปร ก บกบก รพฒน ย่ งร ดเร็ ข ง
ร บบเทคโนโลยี ร นเท  ก รใช ้ ื่ นไลน ์ 
เทคโนโลยแีล น ตกรรมเปลีย่นแปลงก รด� รงชี ติแล
ธุรกิจท่ โลก เช่น บล็ กเชน (Blockchain) บิ๊กด ต้  
(Big Data) ค มพิ เต ร์ที่ฉล ดขึ้นจ กก รเรียนรู ้ 
(Machine Learning) แล ปัญญ ปร ดิ ฐ์ (AI) ง่ผล
ใ ้รฐบ ลท่ โลก ตล ดจนภ คธุรกิจต้ งปรบต  เช่น
เดยี กบก ร ร้ งปร บก รณ์ข งนกเดนิท งกลุม่ไมซ์
ด้ ยน ตกรรมแล ก รตล ดดจิทิล โดยน� เทคโนโลยทีน
มย (Smart MICE technology) โมไบล์แ พพลเิคชน่ 

แล ื่ นไลน์ม ใช้เป็นเครื่ งมื ในก รท� ก รตล ด
แล ื่ รไปยงกลุ่มเป้ ม ยเพื่ เข้ ถึงข้ มูลก ร

Politics
In addition to national elections, that will occur in at 

least in three EU countries, namely Germany, France 

and the Netherlands, the UK is triggering Article 50, 

which will lead to negotiations and legislation for the 

formal withdrawal from the EU over the next two 

years. This development could encourage similar 

movements in other EU member countries that could 

ultimately impact on the EU’s long-term future. 

Although this factor is a political issue, it can have a 

serious impact on the global economy and cause 

fluctuations in financial markets. Therefore, Thailand’s 

MICE industry should monitor trends and be prepared 

for a potential impact on the market.

Social
An aging society made possible by medical advances, 

the cross-flow of world culture blending with traditional 

culture and the challenges of the digital era continue 

to impact on economic systems in every country. 

Rapid development of information technology, using 

of online media, technology and innovation, such as 

Blockchain, Big Data, Machine Learning and Artificial 

Intelligence (AI), will challenge governments and the 

global business sector to make major adjustments. 

This in turn will encourage MICE travellers to 

demand new experiences through innovation and 

digital marketing by using Smart MICE technology, 

mobile applications and online media as tools for 

marketing strategy. The challenge will be to develop 

channels to communicate to targeted markets quickly 

and efficiently, while accessing information to 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
ข้ ตกลงร ่ งปร เท เกี่ย กบก รเปลี่ยนแปลง
ภ พภูมิ ก ท ีค มเข้มข้น  ก รเปล่ียนแปลง
ภ พภูมิ ก แล ภยธรรมช ติมีค มผนผ นแล

รนุแรงม กขึน้ น กจ กนี ้ ร ก รพฒน ทีย่ง่ยนื ค. . 
2030 ข ง งค์ก ร ปร ช ช ติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs 2030) ในก รปร ชุม
มชช ใ ญ่แ ่ง ปร ช ช ติ (United Nations 

General Assembly - UNGA) เมื่ เดื นกนย ยน 
2558 ผู้น� จ กปร เท ม ชิก งค์ก ร ปร ช ช ติ
จ� น น 193 ปร เท  ได้ลงมติรบร งเป้ ม ยก ร
พฒน ที่ย่งยืน เพื่ ใช้เป็น ร แ ่งก รพฒน ข งโลก
ใน กี 15 ปีข้ ง น้  (2558-2573) โดยมเีป้ ม ยก ร
พฒน ที่ย่งยืน 17 เป้ ม ย แล เป้ ม ยที่เกี่ย ข้ ง 
แล ค รน� ม ึก เพื่ ปร ก บก รก� นดแผน
ง นก รพฒน ุต กรรมไมซ์ ย่ งย่งยืน ได้แก่ 
เป้ ม ยที่ 8 คื  ก ร ่งเ ริมก รเจริญเติบโตท ง
เ ร ฐกจิทีย่ง่ยนื ได้แก่ ก ร ร้ งร ยได้จ กนกเดนิท งไมซ์  
ก ร ร้ งร ยได้ใ ้กบธุรกิจก รโรงแรม ที่พก แล ก ร
บริก ร แล จ� น นง นใน ุต กรรมไมซ์ เป็นต้น 
่ นเป้ ม ยที่ 12 คื  ก ร ร้ งรูปแบบก รผลิตแล

ก รบริโภคที่ย่งยืน ได้แก่ ก ร ร้ งร ยได้ใ ้กบธุรกิจที่
เกี่ย ข้ งกบไมซ์แล ธุรกิจต่ เนื่ ง ก ร ร้ งค มเข้ม
แข็งใ ้กบ ุต กรรมไมซ์ เพื่ ใ ้เกิดก รจบคู่ท ง
ธุรกิจ ก รซื้ ข ย ก รลงทุน แล ก รแลกเปลี่ยน งค์
ค มรู้ เป็นต้น (ที่ม  : ก ร ิเคร ์ข ง � นกง น
คณ กรรมก รพฒน ก รเ ร ฐกิจแล งคมแ ่งช ติ 
แล แผนง นในภ รกิจ ลกร ย  20 ปี (2560 - 2579, 

ปน.)

Environment 
International agreement on climate change will 

intensify. Climate change and natural disasters are 

more volatile and severe than ever. Leaders of the 

193 United Nations members adopted the UN’s 

Sustainable Development Goals: SDGs 2030 at the 

United Nations General Assembly – UNGA in 

September 2015 on sustainable development goals. 

It serves as an agenda for the development of the 

world economy based on sustainable goals over the 

next 15 years (2015 to 2030). In total there are 17 

sustainable development goals. In terms of establishing 

a sustainable MICE industry the most relevant are the  

8th and 12th goals. The 8th goal promotes sustainable 

economic growth, namely, generating revenue from 

MICE travellers and creating income for hotels, 

accommodation and services, while generating jobs 

in the MICE industry. The 12th goal creates sustainable 

production and consumption patterns, namely 

revenue, while ensuring that the MICE industry is 

both strong and sustainable. Important factors are 

business matching, trading, investment and knowledge 

exchange. (Source: Office of the National Economics 

and Social Development Board analysis and TCEB’s 

20-year master plan 2017 to 2036).

งแผนจดกิจกรรมไมซ์ไทยได้ ย่ งร ดเร็ แล มี
ปร ิทธิภ พ  ร มถึงก รบริ รจดก รง นไมซ์ที่

ม รถ ร้ งปร บก รณ์น่ ปร ทบใจแล ง่เ รมิก ร
มี ่ นร่ มข งผู้ร่ มง นท้งก่ นง น ร ่ งง นแล
ลงง น

improve the planning process for MICE events in 

Thailand. MICE management will need to create 

impressive experiences and encourage events to 

engage participants before, during and after the 

events.
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MICE Industry Master Plan 2017 to 2021
แผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ พ.ศ. 2560 - 2564

2.2

From the analysis above and the suggestions from 

the focus group with TCEB executives and relevant 

industry stakeholders, TCEB adjusted the vision and 

mission of the organisation to make it align with 

the purpose of its establishment and to address the 

industry demand. Details are in the next diagram.

Thailand MICE Strategy Trends
แนวโน้มทางด้านกลยุทธ์ไมซ์ไทย

เพื่ ค ม ดคล้ งแล ต่ เนื่ งจ กก รพฒน แผน
แม่บท ุต กรรมไมซ์ 2555 - 2559 โดยมุ่งเน้นใ ้
ุต กรรมไมซ์ ม รถร งรบนโยบ ยข งรฐบ ล 

แล ต บรบก รเปลีย่นแปลงแล แน โน้มท งเ ร ฐกจิ
แล งคมข งโลก

2.2.1
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Vision
Driver for Thailand to become Asia’s top business events 

destination, bringing sustainable growth

Mission

To promote business 
event dest inat ions 
w i th  p roduc t  and  
service excellence and 
uphold Thai attributes

Competitiveness Professionalism

Goals

Strategic themes

Boost business event
(MICE) 

industry demand

Develop business event 
(MICE)

industry capabilities
Support the industry to 
achieve sustainability

Attract business events 
and travellers

Enhance operational 
excellence with good 

governance

Engage with strategic networks to enhance policy, rules and regulations

Promote Thailand’s
business event (MICE)

brands and destinations

Sustainability

To develop industry 
c a p a b i l l t l e s  w i t h  
research intelligence, 
s t a n d a r d s ,  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  
human resources and 
entrepreneurs

To promote leading 
sustainability practices 
at  g lobal  level  to  
enable competitive 
advantages

To proactively bring 
business events to 
Thailand to generate 
economic impacts 
i n c l ud i n g  i n come  
distribution
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พันธกิจ
1) นบ นุนก รจดง นไมซ์ในปร เท ไทย เพื่  
 กร ตุ้นเ ร ฐกิจแล กร จ ยร ยได้ ู่ชุมชน
2) ่ ง เ ริมภ พลก ณ ์ ุต กรรมไมซ ์ ไทย  
 ด้ ยผลิตภณฑ์ บริก รช้นเลิ แล ตลก ณ ์
 ค มเป็นไทย
3) พฒน ตุ กรรมไมซ์ด้ ย งค์ค มรู ้ม ตรฐ น  
 ร มถึงก รพฒน บุคล กรแล ผู้ปร ก บก ร
4) ง่เ รมิแน ปฏบิตด้ิ นค มยง่ยนื เพื่ ร้ งค ม 
 ได้เปรียบในก รแข่งขน

Vision
Driver for Thailand to become Asia’s top business 

events destination, bringing sustainable growth

วิสัยทัศน์
งค์กร ลกที่ขบเคลื่ นปร เท ไทย ู่ก รเป็นผู้น� ด้ น

ก รปร ชุมแล ง นแ ดง ินค้ น น ช ติในภูมิภ ค
เ เชีย เพื่ ก รพฒน ุต กรรมไมซ์ ย่ งย่งยืน

Mission
1) To proactively bring business events to  

 Thailand to generate economic impacts 

 including income distribution

2)  To promote business event destinations with  

 product and service excellence and uphold  

 Thai attributes

3) To develop industry capabilities with research  

 intelligence, standards, and development of  

 human resources and entrepreneurs

4)  To promote leading sustainability practices at  

 global level to enable competitive advantages
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์
พ.ศ. 2560 – 2564 ถูกจัดท�าขึ้น
โดยมีเป้าประสงค์หลักใน 3 เป้าหมาย คือ

MICE Industry Master Plan (National MICE 
Sector Strategy) for 2017 – 2021 

Strategic Theme and Strategy

The MICE Industry Master Plan 2017 – 2021 
has been developed with the following 
three strategic themes:

ความยั่งยืน
แน โน้มร ดบม ภ ค (Mega trends) แล ค ม
ท้ ท ยใ ม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบน ่งผลกร ทบต่ ก ร
ด� เนินธุรกิจไมซ์ ก รค� นึงถึงค มย่งยืนในก รพฒน
ุต กรรมไมซ ์ ท้งด ้ นเ ร ฐกิจ งคม แล
ิ่งแ ดล ้ ม จ ท� ใ ต้ร นกถงึโ ก แล ก รรบมื

กบค มเ ี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

Sustainability
Mega trends and new challenges have a significant 

impact on business operation in MICE industry. 

Therefore, it is crucial for the integration of 

sustainability in planning for an industry that covers 

economic, social and environmental aspects. This will 

allow Thailand’s MICE industry, including organisers 

and relevant stakeholders to better manage opportunity 

and risk that might happen in the future more 

successfully.

ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ปัจจย ลกที่ ง่เ ริม กยภ พก รแข่งขนเพื่ ดงึดดูผู้จด
ง นแล นกเดินท งกลุ่มไมซ์ เช่น โ ก ท งธุรกิจ 
ค มน่ นใจข ง ินค้ แล บริก ร ถ นที่ท่ งเที่ย  
แล ภ พลก ณ์ข งจุด ม ยก รจดง น ร มถึงค ม
เป็นมื ชีพ

Competitiveness
The key factors that enhance the competitiveness 

of the industry in attracting organisers and travellers 

to join the meeting, including business opportunities, 

attractive products and services, tourist attractions 

and the image of the destinations.

ความเป็นมืออาชีพ
กยภ พ ุต กรรมท้งในด้ นข งทรพย กรบุคคล 

คณุภ พแล จ� น นข งผูจ้ดง น ค มพร้ มข งแต่ล
จุด ม ยก รจดง น ตล ดจนก รด� เนินง นแล บท
บ ทข ง ปน. ที่มีต่ นกเดินท ง ผู้จดง น แล ผู้มี
่ นได้ ่ นเ ียใน ุต กรรม

Professionalism
Industry capability from human resources, the quality 

and quantity of organisers, and the readiness of each 

destination as well as TCEB’s role and operations 

toward travellers, organisers and relevant stakeholders 

in the industry.

11

22

33
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THE COMPETITIVENESS
DIMENSION INCLUDES THE FOLLOWING STRATEGIC THEMES:

ความได้เปรยีบในการแข่งขนั ประกอบด้วยยทุธศาสตร์ ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์

เพื่ เพิม่จ� น นง นด้ นไมซ์ในปร เท ไทย ปน. ต้ งมุง่เน้นก ร ร้ ง ปุ งค์ในก รจดง น ทง้ผ่ นก ร ร้ งค ม
ร่ มมื กบพนธมติรท งกลยทุธ์ ก ร ร้ งน ตกรรมที่ ม รถ ร้ งค มแตกต่ งแล ดงึดดูนกเดินท ง ตล ดจนก ร
มี งค์ค มรู้แล ข้ มูล ถิติที่ช่ ยในก ร งแผน ุต กรรมไมซ์ ซึ่งปร ก บไปด้ ยกลยุทธ์ย่ ย ดงนี้

Strategic Theme 1 
Boost business event (MICE) industry demand

To increase MICE events in Thailand, TCEB should focus on creating demand when organising the 
event, by creating collaboration and strategic partnerships with relevant stakeholders, and by using 
distinctive innovation that will attract travellers as well as to have relevant knowledge and statistics 
that can help to plan the industry. This initiative can be done via the following strategies:



Thailand MICE strategic direction 2017 fiscal year  43

Strategy 1.2
Drive intelligence and innovations

• Enhancement of MICE intelligence (e.g. 
market intelligence, customer intelligence, 
product intelligence, competitor understanding 
and etc.) through the establishment of MICE 
analytics and effective research capabilities. 
Promote innovations through MICE innovation 
assessment innovation strategy development 
and the execution of an innovation operating 
model and governance, etc.

กลยุทธ์ที่ 1.2
ผลักดันการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
•  ก รผลกดน งค์ค มรู ้แล น ตกรรมด้ นไมซ์  
 (MICE Intelligence and Innovations) ปน.  
 จ ่งเ ริม ร้ งก ร ิจยแล พฒน  (Research & 
 Development) จดท� ร บบ เิคร ์ ตุ กรรม 
 ไมซ์ ก รท� จิยทีม่ปีร ทิธภิ พ แล ใช้รปูแบบก ร 
 ด� เนินง น (Operating Model) แล ก รก� กบ 
 ดูแลกิจก ร (Governance) ที่ ่งเ ริมน ตกรรม  
 ล

กลยุทธ์ที่ 1.1
ผนกึก�าลงัร่วมกับพันธมติรกลยทุธ์ในการขยายตลาดและ
เพิ่มความต้องการการจัดงาน
• ก รบูรณ ก รก ร งแผนเชิงกลยุทธ์แล ค ม 
 คิดริเริ่มในก รท� ตล ดร่ มกบพนธมิตร ลกเพื่  
 ขย ยตล ด ่ นแบ่งท งก รตล ดแล เพิม่ตล ดใ ม่

Strategy 1.1
Synergise with strategic partners to expand 
the market and boost demand

• Integrate and align strategic planning and 
go-to-market initiatives with strategic partners 
to expand the market and boost demand
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Strategic Theme 2 
Attract business events and travellers

Strategy 2.1 

Attract business events and travellers with differentiate/sustainable products and services

เพิ่มปริมาณงานไมซ์และนักเดินทางไมซ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและยั่งยืน

Strategy 2.2

Increase and enhance domestic MICE events

เพิ่มและเสริมสร้างการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ (Domestic MICE Event)

MICE industry is considered as a rising 
industry that has high growth rate. In order 
to become the leader in the industry in Asia, 
TCEB should focus on attracting international 
MICE events and creating Domestic MICE 
events with differentiate/sustainable products 
and services, as well as enhancing business 
event planners and travellers’ experiences 
through the following strategies:

ตุ กรรมไมซ์ถูกจดเป็น ตุ กรรมด รุง่ทีม่ี ตร
ก รเติบโต ูง เพื่ ใ ้ ม รถเป็นผู้น� ุต กรรมไมซ์
ในร ดบเ เชีย ปน. มุ่งเน้นก รดึงดูดง นจ กร ดบ
น น ช ติ (International MICE) แล ร้ งง นใน
ร ดบปร เท  (Domestic MICE) ผ่ นผลิตภณฑ์ที่
แตกต่ งแล ย่งยืน ตล ดจนมุ่งเน้นก รเ ริม ร้ ง
ปร บก รณ์ข งผูจ้ดง นแล นกเดนิท งไมซ์ ปร ก บ
ด้ ยกลยุทธ์ย่ ย ดงนี้

ด� เนินก รดึงง นปร ชุมแล ง นแ ดง ินค้ ร มท้ง
นกเดนิท งใ ม้ ปร เท ไทยในเชงิรกุแล นบ นนุก ร
พฒน ินค้ /บริก รที่มีค มแตกต่ ง คุณภ พ แล
ค มย่งยืน ซึ่งร มท้งก รข ยแล ก รตล ด (Sales 
and Marketing) ก รจดก รลกูค้ มพนธ์ (CRM) แล
ก รพฒน ผลิตภณฑ์แล ก รบริก ร (Products and 
Services Development)

Proactively attract/win the business events 
and travellers to Thailand and advocate the 
development of differentiate/sustainable 
products and services. This includes sales 
and marketing, customer relationship 
management (CRM) and product and 
service development

Grow domestic MICE events (DMICE) in 
potential local destinations, particularly in 
Special Economic Zones (SEZ) through the 
development and marketing of DMICE 
products and services

เพิ่มจ� น นง นปร ชุมแล ง นแ ดง ินค้ ในเมื ง
เป้ ม ย ลกแล ในเขตเ ร ฐกจิพเิ ผ่ นก รพฒน
ผลิตภณฑ์แล ก รบริก รข งตล ด ร มท้งก รท� ก ร
ตล ดในภ พร มข งปร เท แล เมื งเป้ ม ย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจ�านวนนักเดินทางไมซ์
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Promote Thailand’s business event (MICE) brands and destinations 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมแบรนด์และการเป็นจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย

Strategy 2.3 

Enhance business event (MICE) planners and travellers’ experiences

เสริมสร้างประสบการณ์ของผู้จัดงานและนักเดินทางไมซ์

Thailand’s MICE industry is gaining recognition at 

the international level but there are still limitations 

with city-level brands. TCEB should focus on making 

Thailand’s and the local area’s brands and image 

to be widely recognised at the global level through 

online and offline channels which includes these 

following strategies:

ุต กรรมไมซ์ไทยเริ่มเป็นที่รู้จกในร ดบน น ช ติ 
แต่แบรนด์ในร ดบเมื งท้ งถิ่นยงมี ยู ่ ย่ งจ� กด 

ปน. ค รมุ่งเน้นก ร ร้ งภ พลก ณ์ข งไทยแล
จุด ม ยร ดบท้ งถิ่นใ ้เป็นที่รู้จกในเ ทีโลก ผ่ น ื่
ปร เภท นไลน์แล ฟไลน์ ซึ่งปร ก บไปด้ ย
กลยุทธ์ย่ ย ดงนี้

Strategy 3.1
Promote Thailand business event (MICE) brand at international level
ส่งเสริมแบรนด์ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับนานาชาติ
 • ่งเ ริมภ พลก ณ์ ุต กรรมก รจดปร ชุมแล ง นแ ดง ินค้ ข งไทยผ่ นกิจกรรมท งก รตล ดแล  
  ก รร่ มมื กบภ ครฐแล เ กชนท้งในแล ต่ งปร เท
 • Promote Thailand business event brands and the capability of the industry at the international  

  level through marketing activities and leverage partnerships with international/ local public and  

  private sectors (such as TAT, etc.)

Strategy 3.2
Promote uniqueness of local MICE destinations
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจุดหมายไมซ์ระดับท้องถิ่น
 • ร้ งแล ปร ช มพนธ์แบรนด์แล ง นที่มีค มโดดเด่นปร จ� ท้ งถิ่นแล ก� นดต� แ น่งแบรนด์ใ ้มี 
  ค มเ ม มแล ชดเจน
 • Create a unique branding and strategic positioning plan for local MICE destinations and promote  

  them to target markets

Enhance business event (MICE) planners and 
travellers’ experiences through digital technology 
and exceptional services

เ ริม ร้ งปร บก รณ์ข งผู้จดง นแล นกเดินท ง
ไมซ์ผ่ นก รใช้เทคโนโลยีดิจิทลแล ก รบริก รที่ดีเลิ

Strategic theme 3



ความเป็นมืออาชีพ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
กยภ พข ง ตุ กรรมไมซ์ในปัจจบุน เป็นปร เดน็ทีค่ รมุง่เน้น

ก รพฒน  ท้งด้ นก รพฒน ทรพย กรบุคคล จ� น นแล
คณุภ พบคุล กรใน ตุ กรรม แล ผูป้ร ก บก ร ตล ดจน
โครง ร้ งพื้นฐ นข ง ุต กรรมไมซ์แล ิ่ง � น ยค ม

ด กในก รเข้ ถึง ถ นที่จดง นข งจุด ม ยไมซ์ ซึ่ง
ปร ก บไปด้ ยกลยุทธ์ย่ ย ดงนี้

กลยุทธ์ที่ 4.1 
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจ�านวนบุคลากรด้านไมซ์
• พฒน กยภ พแล ค ม ม รถข งบุคล กรด้ นไมซ์
แล ผู้ปร ก บก ร เพื่ ใ ้ ดคล้ งกบค มต้ งก รข ง
ุต กรรมไมซ์ ผ่ นก ร ร้ ง ถ บนไมซ์แ ่ง เซียนเพื่

พฒน กยภ พบุคล กรข ง ุต กรรมในภูมิภ คแล ก ร
นบ นุนใ ้มีก รเปิด น ลก ูตรไมซ์ในม ิทย ลยแล
ถ บนเป้ ม ย

กลยุทธ์ที่ 4.2 
จัดท�า น�าไปใช้ และเสรมิสร้างมาตรฐานของอตุสาหกรรมไมซ์
• ยกร ดบ ตุ กรรมไมซ์ไทยโดย นบ นนุใ ผู้ป้ร ก บก ร
ผ่ นก รรบร งจ กม ตรฐ น ุต กรรมร ดบ กล

กลยุทธ์ที่ 4.3
สนับสนุนการพัฒนาจุดหมายการจัดประชุมและงาน
นทิรรศการท่ีมศีกัยภาพ (ส่ิงอ�านวยความสะดวก โครงสร้าง
พื้นฐาน และโลจิสติกส์ ฯลฯ)
• ง่เ รมิก รพฒน จดุ ม ยก รจดง นไมซ์ทีม่ี กยภ พใน
ปร เท  ร มท้ง ถ นที่จดง น ิ่ง � น ยค ม ด ก 
โครง ร้ งพื้นฐ น แล โลจิ ติก ์ เป็นต้น ผ่ นก รร่ มมื
ในรูปแบบปร ช รฐ (Public-Private Partnership) แล ก ร
ปร นง นกบผู้มี ่ นเกี่ย ข้ งปร จ� ท้ งถิ่น
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The Professionalism dimension 
includes the following strategic themes:

Strategic Theme 4
Develop business event (MICE) industry capabilities
Currently, industry capability is considered as an important factor that should be focused on, such as the 

development of the quantity and quality of human capital’s and entrepreneurs’ capabilities and the 

development of facilities, infrastructure and logistics. This can be done via these strategies:

Strategy 4.1 
Develop capability and 
increase number of human 
resources
• Develop the capacity and 

capability of human resources 

and entrepreneurs to meet 

industry demand

• Establish an ASEAN MICE 

ins t i tu te t o  d e v e l o p  a n d 

enhancement the competency 

of MICE professionals/human 

resources in the region

• Advocate the adoption and 

e n h a n c e m e n t  o f  M I C E 

curriculum in target universities 

and institutes

Strategy 4.2 
Create, implement and 
enhance business event 
(MICE) standards
• C r ea t e ,  imp l emen t  and 

e n h a n c e  relevant industry 

standards using a certification 

and recertification program for 

entrepreneurs in the industry 

through associations

Strategy 4.3

Advocate development of 
potential business event 
(MICE) destinations 
(facilities, infrastructure, 
logistics, etc.)
• Advocate the development of 

potential business event (MICE) 

destinations including venues, 

facilities, infrastructure, logistics, 

etc. through public-private 

partnership and collaboration 

with local stakeholders
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เพื่ ใ ้ ม รถร งรบค มต้ งก รทีเ่ปลีย่นแปลง ย่ งร ดเร็ ข ง ตุ กรรมไมซ์ ตล ดจนเพื่ ใ ้ ม รถด� เนนิ
ก รต มบทบ ท น้ ที่ ปน. ใ ้ค ม � คญถึงก รด� เนินง นภ ยใน ย่ งมีปร ิทธิภ พ ร ดเร็  โปร่งใ  แล
ย่งยืน ซึ่งปร ก บไปด้ ยกลยุทธ์ย่ ย ดงนี้

Strategic Theme 5 Enhance operational excellence with good governance
In order to support the ever-changing industry demands and to operate according to its assigned role, TCEB 

should give importance to its internal operations to make sure they operate efficiently, transparently and 

sustainably via these strategies:

ทบท น แล กแบบรปูแบบก รด� เนนิธรุกจิ (Business 
Model) ข ง งค์กรใน น คต ท่ีมีปร ิทธิภ พท่ี ุด
� รบ ปน. ร มท้งบทบ ท น้ ที่ ค มรบผิดช บ 

แล ก ร ื่ รกบ ถ นทีจ่ดง นไมซ์ปร จ� ท้ งถิน่

กลยุทธ์ที่ 5.1 
ทบทวนแบบจ�าลองในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต
(Future Business Model) ของ สสปน.

Review and design the most effective future business 

model for TCEB including roles, responsibilities and 

interactions with local business event (MICE) 

destinations

Strategy 5.1 
Review CVB’s future business model
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• เ ริม ร้ งโครง ร้ ง งค์กร ขีดค ม ม รถ 
 บุคล กร กร บ นก รแล ร บบ ภ ยใต้ ลก 
 ธรรม ภิบ ล ซึ่งร มท้ง:
• ทบท นรูปแบบโครง ร้ ง งค์กร ก ร งแผน 
 ทรพย กรบคุคลเชงิกลยทุธ์ แล โครง ร้ งก รจ่ ย 
 ค่ ต บแทน
• จดต้งร บบ แล กร บ นก รต่ งๆ ที่มุ่งปรบปรุง 
 กร บ นก รปฏิบติง น ย่ งต่ เนื่ ง 
• พฒน แล เ ริม ร้ งร บบก รจดก รค มรู้ใน 
 งค์กร 
• พฒน โครง ร้ งก รฝึก บรม แล พฒน ผูน้� แล  
 บุคล กรใน ปน.
• โปรแกรม � ร จ ปร เมนิ แล ยกร ดบค ม ขุใน 
 ก รท� ง น
• เ ริม ร้ งก รน� เ ลกก รก� กบดูแลกิจก รที่ด ี
 ม ใช้ในก รปฏิบติง น
• เ ริม ร้ งร บบ แ พพลิเคชน แล โครง ร้ ง 
 พื้นฐ นเทคโนโลยี ร นเท

• พฒน แล น� แน ท งก รด� เนนิง น ย่ งยง่ยนืไป 
 ปฏิบติ โดย ร้ งก รตร นกรู้ในด้ นค มย่งยืน 
 ใ แ้ก่พนกง น พฒน กลยทุธ์ค มยง่ยนืในเบื้ งต้น  
 แล ริเริ่มจดท� ร ยง นเกี่ย กบผลก รด� เนินง น 
 ข ง งค์กรในด้ นค มยง่ยนื รื ค มรบผดิช บ 
 ต่ งคม

• Revisiting the operating model, organisational  

 structure, strategic workforce planning, and  

 salary structure

• Establishing a process improvement mechanism  

 to promote continuous improvement initiatives

• Developing and enhancing a knowledge  

 management platform

•  Enhancing leadership capabilit ies and  

 employee development program

•  Implementing a happy workplace program and  

 action plan

•  Enhancing the IT system, application and  

 infrastructure

• Enhancing the implementation of good  

 governance policies and processes

•  Develop, implement and position TCEB as a  

 role model for sustainable practices by building  

 internal awareness, high-level strategy  

 development and reporting

กลยุทธ์ที่ 5.2  
เสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของ
บคุลากร กระบวนการและระบบ ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล

Strategy 5.2 
Enhance organisation structure, people 
capability, process, system with good 
governance

กลยุทธ์ที่ 5.3 
พัฒนาและน�าแนวทางการด�าเนินงานอย่างยัง่ยืนของ 
สสปน. ไปปฏิบัติ

Strategy 5.3
Develop and implement TCEB’s sustainable 
practices
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้

The Sustainability dimension
includes the following strategic themes:

ปร เมินผลกร ทบด้ นค มย่งยืนที่มีต่ ุต กรรมไมซ์ (ด้ นเ ร ฐกิจ งคม แล ิ่งแ ดล้ ม)
Evaluate sustainability impact to the industry (economic, social and environmental impact)

 
 • ปร เมินค มต้ งก รข งตล ดในก รจดง นปร ชุมแล ง นแ ดง ินค้ ที่ย่งยืน แล ผล 
  กร ทบข ง ตุ กรรมไมซ์ทีมี่ต่ เ ร ฐกจิ งคม แล ิง่แ ดล้ ม เพ่ื น� ผลลพธ์ดงกล่ ม  
  ปร ยุกต์ใช้ในก รพฒน โครงก ร รื ค มคิดริเริ่มต่ งๆ ด้ นค มย่งยืน

 •  Evaluate demand for sustainable events, and the impact of sustainable events and  

  initiatives on the economy, society and the environment, which can later be applied  

  later when developing any sustainability related projects and initiatives

จดท� คู่มื ก รด� เนินง น ย่ งย่งยืนข ง ุต กรรมไมซ์ แล ก รน� ไปปฏิบติ
Create sustainability guideline and support implementation

 • นบ นุนก รน�  2020 Sustainable Destination Master Plan แล  Thailand  
  Sustainable Events Guide ที่ได้มีก รจดท� ไปปฏิบติใช้ โดย ร้ งโครงก ร ค มคิดริเริ่ม  
  แล แรงจูงใจต่ งๆใ ้แก่ผู้ปร ก บก รใน ุต กรรมใ ้มีก รจดง น ย่ งย่งยืน

 • Promote implementation of the 2020 Sustainable Destination Master Plan and the Thai 

  Sustainable Events Guide, create incentives to encourage the adoption and  

  implementation of master plan and act as a guide for the MICE industry

ก รพฒน ย่ งย่งยืนมีบทบ ท ย่ งม กในปัจจุบน 
เป็น นึง่แน โน้มที่ � คญข ง ตุ กรรมไมซ์ ผูจ้ดง น
แล นกเดนิท งต่ งใ ค้ ม นใจกบก รจดปร ชมุแล
ง นแ ดง ินค้ ที่ต บ น งต่ ก รพฒน ย่ งย่งยืน
คร บคลุมท้งมิติเ ร ฐกิจ งคม แล ิ่งแ ดล้ ม 

ปน. เล็งเ ็นค ม � คญดงกล่ แล ได้มีก ร ่ง
เ ริมก รตร นกรู้แล ก รปฏิบติ ย่ งย่งยืน ย่ ง
ต่ เนื่ ง เพ่ื มุ ่ง ู ่ก รเป็นผู ้น� ด้ นค มย่งยืนข ง
ุต กรรมไมซ์ในร ดบภูมิภ ค โดยมีกลยุทธ์ ดงนี้

Sustainability is crucial for any organisation or company 

operating in the current world context. It is also one of 

the key MICE industry trends. MICE organisers and travellers 

are showing more interest in sustainable events or sustainable 

MICE that address economic, social and environmental 

aspects. TCEB foresees the importance of this issue and 

has consistently endorsed the raising of awareness and 

the implementation of sustainable practices in order to 

develop itself into be the industry leader in sustainability 

at a regional level through strategies:

Strategic Theme 6 Support the industry to achieve sustainability

กลยุทธ์ที่ 6.1
Strategy 6.1

กลยุทธ์ที่ 6.2
Strategy 6.2



Thailand MICE strategic direction 2017 fiscal year  51

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ร่วมมอืกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการพฒันานโยบาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
Strategic Theme 7 Engage with strategic networks to enhance policy, rules and regulations

เนื่ งจ ก ุต กรรมไมซ์เป็น ุต กรรมที่มีค ม
เกีย่ ข้ งกบ ล ย น่ ยง น ก รผลกดนก รเจรญิเติบโต
ข ง ุต กรรมไมซ์จึงจ� เป็นต้ งได้รบก ร นบ นุน
ย่ งจรงิจงจ กทกุภ ค ่ นทีเ่กีย่ ข้ ง ซึง่ผูม้ี ่ นได้ ่ น

เ ยีภ ยใน ตุ กรรมได้มีก รปร นง นกน ยูเ่ ม  
ท้งนี้ก รปร นง นกบผู้มี ่ นเกี่ย ข้ งภ ยน ก
ตุ กรรมนบเป็น ิง่จ� เป็นในก รผลกดนใ ้ ตุ กรรมไมซ์

ไทยใ ้ ม รถเตบิโตได้ ย่ งมปีร ทิธภิ พม กขึน้ โดย
ปน. ม รถ ร้ งค มได้เปรียบในก รแข่งขน  

ค มเป็นมื ชพี แล ค มยง่ยนืข ง ตุ กรรมไมซ์  
ผ่ นท งกลยทุธ์ย่ ย ดงนี้

 • แก้ปัญ ุป รรคด้ นต่ งๆ ที่ จ ่งผลต่ ุต กรรมไมซ์แล � น ยค ม ด กแก ่
  นกเดินท งผ่ นท งก รใช้ � น จแล บทบ ท น้ ที่ข งก รเป็น นุกรรมก รภ ยใต้ 
  คณ กรรมก รนโยบ ยท่ งเที่ย แ ่งช ติ ย่ งมีปร ิทธิภ พม กยิ่งข้ึน ท้ง จเข้ ร่ มเป็น 
  คณ นกุรรมก รภ ยใต้คณ กรรมก รนโยบ ยท่ งเทีย่ แ ง่ช ตเิพิม่เตมิในด้ นต่ งๆ ทีจ่� เป็น  
  แล จดใ ม้กี รจดตง้ นกุรรมก รภ ยใต้คณ กรรมก ร ปน. เพื่ ดแูลเรื่ งท่ีต้ งเร่งปรบปรงุ 
  พฒน ุต กรรมไมซ์

 • Work with strategic partners to improve relevant rules and regulations in order to  

  resolve problems that might affect the MICE industry, by leveraging the role of being  

  in part of the National Tourist Board to assist MICE travellers’ more efficiently. TCEB  

  might also join other relevant groups, such as the National Tourist Board or establish  

  a new strategy committee

Due to the nature of the MICE industry requiring 

interaction and building relationships with many 

parties, it is essential to gain support from all 

relevant stakeholders to enhance the development 

of the industry. Currently, stakeholders within the 

industry frequently collaborate with one another. 

However, collaboration with external stakeholders 

outside the industry is also important for Thailand 

MICE to grow efficiently. In this way, TCEB can 

create a competitive, professional and sustainable 

MICE industry using the following strategy:

ร่ มมื กบเครื ข่ ยกลยทุธ์เพื่ ผลกดนก รแก้ไขนโยบ ยในร ดบช ติแล กฎร เบยีบต่ งๆ ในก ร ร้ ง
ค มได้เปรียบในก รแข่งขน ค มเป็นมื ชีพ แล ค มย่งยืนข ง ุต กรรมไมซ์
Engage with relevant strategic networks to drive enhancement of national policy and regulations 

to enable competitiveness, professionalism and sustainability of the industry

กลยุทธ์ที่ 7.1
Strategy 7.1

ยุทธศาสตร์ท่ีประสานความร่วมมอืกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียเพือ่ส่งเสริมในทุกเป้าหมาย

The Strategic theme that focuses on the collaboration 
with relevant stakeholders in order to support and  

enhance the industry in every dimension
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พฒน กลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 2560 จ กก ร ึก  5 แน ท ง ได้แก่ กร บยุทธ ตร์ช ติ 20 ปีแล
แผนพฒน เ ร ฐกิจแล งคมแ ่งช ติ ฉบบที่ 12 นโยบ ยปร เท ไทย 4.0 นโยบ ยปร ช รฐ 
แน ท งก รน� ตร์พร ร ช เป็นพืน้ฐ นม ปร ยกุต์ใช้ในก รด� เนนิง น โดยน�  “ ลกก รทรงง น” 
ที่มี ิธีคิด ย่ ง “ งค์ร ม” (Holistic) แล  “ปรชญ ข งเ ร ฐกิจพ เพียง” แล เทรนด์ตล ดไมซ์
โลก ม เป็นพื้นฐ นในก ร งแผนแล ด� เนินกลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 2560 โดยมุ่งเน้นบูรณ ก รค ม
ร่ มมื กบพนธมติรในทกุภ ค ่ นทง้ภ ครฐ เ กชน ทกุร ดบทง้ในปร เท แล น น ช ต ิเพื่ ผลกดน
ใ ้เกิดก ร ร้ งง นใ ม่แล เพิ่มก รดึงง นไมซ์คุณภ พใ ้เข้ ม ในปร เท ไทย

แผนธุรกิจไมซ์ปี 60 สอดคล้องวิสัยทัศน์รัฐบาล มุ่งพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยกลยุทธ์อุตสาหกรรมไมซ์สอดรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติไมซ์ 20 ปี ชู 3 แนวทางหลัก คือ 
  
  ก ร ร้ งร ยได้ 
  
  ก รพฒน ปร เท ด้ ยน ตกรรม 
  
  ก ร ร้ งค มเจริญเพื่ มุ่งปร โยชน์ ่ นร มในทุกภ ค ่ นข ง งคม

The MICE Development Plan 2017 has been developed based on five key studies on Thailand’s 

20-year National Strategy and the 12th National Economic and Social Development Plan, 

including the Thailand 4.0 and Pracha Rath Policy, the late King Bhumibol’s holistic guidelines 

– from the Sufficient Economy Philosophy to Sustainable Development Goals – and global 

MICE industry trends. The plan emphasises the integration of public and private partnerships 

at the national and international level to help create new MICE events, while attracting high 

quality MICE events to be hosted in Thailand.

The MICE Development Plan 2017 corresponds to the government’s vision that  
focuses on developing the country in a sustainable and prosperous manner. 
The MICE strategy is aligned with the 20-year MICE strategy including:
 

 To generate revenue

 

 To drive the country through innovation

 

 To drive growth for the mutual benefit of all sectors of society

MICE Development Plan 2017
การวางแผนกลยุทธ์ปี 2560

2.2.2

1

2

3

1

2

3
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เพื่ ค มมง่คง่ มุง่เจ ตล ด ลกไมซ์ต่ งปร เท  เน้น
ตล ด เ เชีย ยโุรป เมรกิ  แล โ เชยีเนยี ต มล� ดบ 
มุ ่งขย ยร ย เ ล ก รพ� นกในปร เท ไทยแล
กร จ ยร ยได้ในก รเดินท งต่ เนื่ งไปยงภูมิภ คต่ ง 
ๆ ่งเ ริม ถ นที่จดง นท่ ปร เท ใ ้มีม ตรฐ นแล
ร้ งค มย่งยนืใ ก้บธรุกจิไมซ์ พร้ ม ง่เ รมิ กยภ พ

ปร เท ไทยในก รเป็นจุด ม ยปล ยท งข งง นไมซ์
ขน ดเมก ไซ ์ โดยกร ตุ้นก รเดินท งนกธุรกิจไมซ์
ผ่ นแคมเปญก รตล ด ทิ Meet Double Cities, 
Meet Sustainable, Convene in Paradise แล  
ASEAN Rising Trade Show (ART) ตล ดจน ร้ ง
ภ พลก ณ์ปร เท ไทยในฐ น เป็นจุด ม ยข งก ร
จดง นไมซ์ ทง้ในร ดบปร เท แล ในร ดบพืน้ที ่ผ่ น
ก รตล ดเนื้ เชิงกลยุทธ์ชู ถ นที่จดง น ง น
ไมซ์ไ ไลท์ ินค้ แล บริก รไมซ์เด่น โดย ื่ รก ร
ตล ดไมซ์ในต่ งปร เท ภ ยใต้แบรนด์ ‘Thailand 
CONNECT’

Towards prosperity by targeting international MICE 

markets in Asia, Europe, the Americas, and Oceania, 

respectively; Promote extended length of stay in 

Thailand and distributing income to other regions; 

Support the standardisation and sustainable 

development of MICE venues across the country 

by leveraging Thailand’s leadership position as a 

premiere destination for mega-sized MICE events 

through marketing campaigns. This includes Meet 

Double Cities, Meet Sustainably, Convene in Paradise 

and ASEAN Rising Trade Show (ART); Reinforce 

Thailand’s image as a preferred country, or area 

destination, through strategic content marketing 

that showcases MICE venues, highlighted MICE 

events, and unrivalled products and services under 

the Thailand CONNECT brand.  

Strategy 1: ‘To generate revenue’
ด้านกลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างรายได้
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By mapping the strategy with the MICE Economic 

Model for Thailand 4.0, TCEB strives to work 

closely with public and private sector organisations 

by taking the leadership role in the development 

of the country’s first MICE Activity Calendar. It will 

also identify supporting criteria for MICE events in 

targeted industries defined by the Thailand 4.0 

policy. Additionally, the bureau will also forge 

partnerships with strategic allies to win and 

promote MICE events in each of the respective 

industries.

จ กกลยทุธ์ดงกล่  ปน. เร่งพฒน  ‘แผนง นขบเคลื่ น
ปร เท ไทย 4.0 ด้ ยกจิกรรมไมซ์ (MICE Economic 
Model for Thailand 4.0)’ ร่ มกบทุกภ ค ่ นใน
ุต กรรมไมซ์ โดยริเริ่มจ กก รเป็นผู้น� ด� เนิน 

‘โครงก รจดท� ปฏิทินกิจกรรมไมซ์ไทย’ เป็นคร้งแรก
ข งปร เท  ก� นด ลกเกณฑ์ก ร นบ นุนก รจด
ง นไมซ์ � รบกลุ่ม ุต กรรมเป้ ม ย แล ร้ ง
ค มร่ มมื กบ น่ ยง นพนธมติร ย่ งเป็นรปูธรรมที่
จ เป็นต้นแบบกลไกก รขบเคลื่ นใ เ้กดิก รปฏบิตจิริง
ได้ในก รดึงง นแล ่งเ ริมธุรกิจไมซ์แต่ล กลุ ่ม
ุต กรรม

ด้านอุตสาหกรรมหลักที่มุ่งเน้น ‘การดึงงานและส่งเสริมธุรกิจไมซ์’แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

The two focus industries for Thailand’s MICE sector to 
‘win and promote’

ุต กรรมที่มีค มเข้มแข็งแล รฐบ ลใ ้ก ร นบ นุน ยู ่เดิม ปร ก บด้ ย (1) 
ุต กรรม รแล ินค้ เก ตร (2) ุต กรรมย นยนต์ (3) ุต กรรมเพื่
ุขภ พแล ค มง ม (4) ุต กรรมพลงง นแล  (5) ุต กรรมโครง ร้ งพื้นฐ น

Existing major industries supported by the government such as (1) food and 

agriculture; (2) automotive; (3) health and wellness; (4) energy; and (5) infrastructure. 

ุต กรรมแ ่ง น คตท่ีรฐบ ลต้ งก ร ่งเ ริมเพื่ เป็นเครื่ งมื ในก รพฒน ปร เท
ย่ งก้ กร โดด ซึง่ปร ก บด้ ย (1) กลุม่ ร เก ตร แล เทคโนโลยชีี ภ พ (2) กลุม่
ธ รณ ุข ุขภ พ แล เทคโนโลยีท งก รแพทย์ (3) กลุ่มเครื่ งมื ุปกรณ์ จฉริย  

(4) กลุ่มดิจิทล (5) กลุ่ม ุต กรรม ร้ ง รรค์

Emerging future industries that the government aims to promote as Thailand has 

significant potential for success: (1) food, agriculture and biotechnology; (2) healthcare, 

wellness and medical; (3) robotics; (4) digital; and (5) creative industries. 

GROUP

1

GROUP

2
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ด้านกลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม

เพื่ ค มม่นคง ปน. งแน ท งก ร ร ้ ง
ปร บก รณ์นกเดนิท งกลุ่มไมซ์ด้ ยน ตกรรมผ่ นก ร
ตล ดไมซ์ดิจิทล (Digital Marketing) เพื่ พฒน ไมซ์
ไทย ภ ยใต้แน คิด ‘Thailand SMART MICE’ ก ร
ใช้เทคโนโลยีแล ื่ นไลน์เป็นเครื่ งมื ก รพฒน
ตล ดไมซ์ แล ื่ รไปยงกลุ ่มเป้ ม ย เพื่ ใ ้

ม รถเข้ ถงึข้ มลูในก ร งแผนก รจดกจิกรรมไมซ์
ข งไทยได้ ย่ งร ดเร็ แล มปีร ทิธภิ พ ร มถงึก ร
บริ รจดก รง นไมซ์ที่ ร้ งปร บก รณ์น่ ปร ทบใจ 
แล ่งเ ริมก รมี ่ นร่ มข งผู้ร่ มง นท้งก่ นง น
ร ่ งง นแล ลงง น เช่น เทรนด์ ่งเ ริมผู้จดง น
ใช้เทคโนโลยีที่ช่ ยเพ่ิมก รมี ่ นร่ มข งผู้เข้ ร่ มง น 
เช่น Voting System เทคโนโลยีที่ช่ ยดึงดูดแล เพ่ิม
ค มน่ นใจในก รแ ดงง น เทคโนโลยีเ มื นจริง
จ ภ พที่มีก รโต้ต บกบผู้ใช้ง น รื ก รใช้ Virtual 
Reality เทคโนโลยี Beacon ที่ ม รถ นบ นุนก ร
จดง นแ ดง นิค้  ตง้แต่ก ร ง่ข้ มลูร ยชื่  ตร จ บ
ผู ้เข้ ร่ มง น แ ดงข้ มูล ินค้ ใ ้กบผู ้เข้ ง นใน
บริเ ณบูธ ร มถึงเทคโนโลยีที่ช่ ย � น ยค ม ด ก
แก่ผูเ้ข้ ง น เช่น ก รใช้ application รื  wearable 
ในก รลงท เบียนเข้ ง น เป็นต้น

Encompassing the ‘Thailand SMART MICE’ 

initiative, TCEB will use digital and social media 

platforms as MICE market development and 

communications tools. I t wil l al low target 

audiences to gain access to the required 

information to help them plan business events in 

Thailand effectively. It will create MICE activity 

management and engage with technologies such as 

voting systems, virtual reality, or beacon technology 

that can help support exhibitions. This will be 

achieved through participant listings, authentication, 

and showcasing relevant product information in 

the booth, in addition to registration via mobile 

applications and wearable applications.

Strategy 2: ‘To drive the country with innovation’ towards stability, TCEB has outlined an 
action plan to help elevate MICE travellers’ experiences through innovative Digital MICE 
Marketing. 
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ด้านกลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม

This will emphasise the domestic MICE industry 

through the development of domestic destinations 

and venues, the creation of new events and the 

upgrade of existing events. The promotion of products 

and services with a Thai identity are a key factor 

as well as building the capabilities of Thai MICE 

professionals. This initiative aims to raise domestic 

MICE opportunities for local communities across 

Thailand. Highlights of the Domestic MICE 

promotional plans also include the development 

of MICE Cities, MICE and Public Sector Cooperation 

under the ‘Meet in Thailand’ Domestic MICE brand. 

Furthermore, the promotion of domestic MICE 

activities at Royal Initiative Projects will help 

provide an opportunity for domestic MICE travellers 

to gain first-hand experiences and to learn more 

about the philosophy of Sufficient Economy in 

many areas throughout the country, The Meet in 

the Village online promotion campaign will serve 

as a mechanism to generate and drive MICE revenue 

for local communities. 

เพ่ื ค มย่งยืน โดยชูแน ท ง ลกเพ่ื ก รพฒน
ตุ กรรมไมซ์ในปร เท  ทง้ก รพฒน ม ตรฐ นเชงิ

พื้นที่แล ถ นที่ ก ร ร้ งง นใ ม่แล ก รยกร ดบ
ง นเดิม ก รพฒน ินค้ แล บริก รผ่ นก ร ร้ ง
แบรนด์แล ตลก ณ์ไทย ร มถงึก รพฒน บคุล กรไมซ์
มื ชพี เพื่ ก ร ร้ งโ ก ก รพฒน ตุ กรรมไมซ์
กร จ ย ูภ่มูภิ ค ย่ งยง่ยนื ทง้นี ้กจิกรรมก ร ง่เ รมิ
ตุ กรรมไมซ์ในปร เท  (Domestic MICE) มแีผน

ง นเด่น คื  โครงก ร ่งเ ริมก รพฒน เมื งแ ่งไมซ์ 
โครงก รค มร่ มมื ภ ยใต้คณ กรรมก รปร ช รฐ
ด้ นท่ งเทีย่ แล ไมซ์ ผ่ นก ร ง่เ รมิก รตล ดแบรนด์ไมซ์
ในปร เท  ‘ปร ชมุเมื งไทย ภมูใิจช่ ยช ต’ิ แล เพิม่
ก รชูโครงก ร ‘ปร ชมุเมื งไทย ิม่ใจต มร ยพร ร ชด� ร’ิ 
ีก นึ่งโครงก ร ลก โดยเป็นโครงก รที่ ่งเ ริมก ร

เดินท งเข ้ เยี่ยมชมแล จดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่
โครงก รพร ร ชด� ริ เพื่ ใ ้ เ กิดก รเรียนรู ้ข ง
ปร ช ชนในปรชญ เ ร ฐกจิพ เพียง กร ตุน้ใ ้ น่ ย
ง นจดกิจกรรมไมซ์ในพ้ืนที่ต่ งจง ดข้ มภูมิภ ค 
โครงก รปร ช มพนธ์ นไลน์เพื่ นบ นุนก รจด
ง นไมซ์ในปร เท ในพืน้ทีช่มุชน (Meet in the village) 
เพื่ กร จ ยแล ยกร ดบร ยได้จ กกิจกรรมไมซ์ ู ่
ชุมชนท้ งถิ่น เป็นต้น

Strategy 3: ‘To drive growth for the mutual benefit of all parts of society’, towards sustainability. 
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พันธกิจขององค์กร
ในปี 2560 

THE ORGANISATION 
MISSION 2017

01
ก ร ่งเ ริมบทบ ทก รเป็นผู ้
ปร นง นแล � น ยค ม

ด ก (Facilitator) ่งเ ริม
ค มร่ มมื น่ ยง นภ ครฐแล
เ กชนในก รลด ุป รรคแล
พฒน ปัจจยเ ื้  เช่น จดท� ข้
เ น แน เชิงนโยบ ยเพื่ พฒน
กฎร เบี ย บผ ่ น กล ไ กคณ
นุกรรมก รปร นง นภ ครฐ

เพื่ � น ยค ม ด กด้ นก ร
ค้ แล บริก ร ุต กรรมไมซ์ 
แล คณ กรรมก รขบเคลื่ น
ยุทธ ตร์ด้ น ุต กรรมไมซ์

To promote TCEB’s role as a 

facilitator fostering partnerships 

among government, public and 

private sector organisations, to 

enhance competitiveness and 

reduce obstacles and challenges 

facing the industry such as 

policy recommendations for 

l e g i s l a t i o n  t h r o u g h  t h e 

Subcommittee for MICE and 

Public Sector Cooperation and 

the MICE Industry Strategic 

Committee.
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To promote good governance by targeting 

selection on the Top 20 positions in the Integrity 

and Transparency Assessment (ITA) open to 

government agencies in Thailand. 

ก ร ่งเ ริมก รด� เนินก ร ย่ งมีธรรม ภิบ ล โดยมี
เป้ ม ยก รปร เมนิผลด้ นค มโปร่งใ แล ธรรม ภบิ ล 
ภ ยใต้โครงก รปร เมินคุณธรรมแล ค มโปร่งใ ใน
ก รด� เนินง นข ง น่ ยง นรฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) โดยต้งเป้ ใ ้ 

ปน. ยู่ใน นดบที่ 20 (Top 20) จ ก น่ ยง นรฐ
ท้ง มดในปร เท ไทย

02 03
ก รพฒน � นกง นภ ยใต้แน ท ง ‘TCEB SMART 
BUREAU’ โดย ่งเ ริมก รด� เนินง นที่เป็นมิตรต่ ิ่ง
แ ดล ้ มแล ลดก รก ่ ใ ้ เกิดก ๊ ซเรื นกร จก 
(Carbon footprint) เช่น ก รพฒน ร บบ E-meeting 
ก รใช้ร บบ e-document (Paperless) เป็นต้น 
น กจ กนี้จ ริเริ่มโครงก รพฒน ร บบก รบริ ร
จดก รธรุกิจ ย่ งต่ เนื่ งภ ยใต้ม ตรฐ น ISO 22301 
เพื่ ก รพฒน งค์กร ย่ งย่งยืน 

The development of the TCEB SMART BUREAU to 

help promote environmental approaches and 

reduce carbon footprint by adopting e-meetings 

and e-documents (paperless) in addition to 

implementation  of the ISO 22301 Business 

Continuity Standard.
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แผนงานอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

MICE industry agenda to drive Thailand policy 4.0
2.2.3



Thailand MICE strategic direction 2017 fiscal year  61

อุตสาหกรรมไมซ์มีผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจของประเทศหลายด้าน 
เช่น สร้างขีดความสามารถ พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ สร้างเครือข่ายการค้า

งแผนแล ก� นดกจิกรรมไมซ์ในแต่ล กลุม่คล เต ร์ เพื่ ก รขบเคลื่ น ตุ กรรมร ยคล เต ร์
Plan and define MICE activities in each cluster group to drive the formation of a sustainable 

and successful cluster industry

จดล� ดบค ม � คญข งแต่ล กจิกรรมไมซ์ เพื่ เลื กกจิกรรมทีม่คี ม � คญต่ ก รพฒน เ ร ฐกจิ
ข งปร เท ม จดก่ น ร มถงึ งต ร งปฏทินิไมซ์ในก รพฒน ตุ กรรรม ข ย่ ยต มล� ดบ
ค ม � คญ เช่น ก ร งรูปแบบข งง นไมซ์ 
Prioritise each MICE plan to select activities that are important to the economic development 

of the country on a priority basis including setting up a MICE calendar and developing sub 

branch industries

ก� นดใ ้ ม คม ิช ชีพ ภ ุต กรรม ในก รเป็น ูนย์กล งในก รข เป็นเจ้ ภ พในก ร
จดกิจกรรมไมซ์เพื่ ขบเคลื่ น ุต กรรม
Assign and support the Federation of Thai Industries, a professional association representing 

a wide range of industries, to become the hub to encourage MICE events in each of the 

industries it represents

เลื กกลุ่ม ม คม ิช ชีพ ุต กรรมร ย ข เป้ ม ย ก รแ ดงค ม นใจในก รเป็นเจ้ ภ พ
เพื่ ร่ มกนท� ง น
Select the targeted industry associations that show interest in being a host to work 

together to develop more events

ใ ้ น่ ยง นภ ครฐทีเ่กีย่ ข้ ง นบ นนุงบปร ม ณ ร้ ง ิง่จงูใจเพิม่เตมิในก รดงึง นเข้ ปร เท
เพิ่มเติม 
Recruit the related state associations to support a budget and create new incentives to bid 

for more events to Thailand

ร่ มมื กบ ปน. ในก รจดท� ข้ เ น ในก รปร มูลง นไมซ์เข้ ปร เท ไทย
Build partnerships and cooperation with TCEB to prepare proposals for MICE bidding in 

Thailand

The MICE industry is an instrumental force to improve the country’s economy in various aspects 
such building capabilities, developing new products and services and creating a trading network.

1

2

3

4
5
6

แผนงานไมซ์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
MICE plan to drive Thailand 4.0
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International MICE travellers and revenue performance projection for Fiscal Year 2017 
(October 2016 to September 2017)

Meetings 289,000 114,000 33,000

Incentives 297,000 67,000 20,000

Conventions 315,000 95,000 30,000

Exhibitions 208,000 87,000 18,000

Total 1,109,000 363,000 101,000

Industry 
Sector

No. of MICE Visitors 
(Person) 

Spending per head 
(Baht)

Revenue 
(Million Baht)

ในปีงบปร ม ณ 2560 ปน. ตง้เป้ ม ยภ พร มใน
ก ร ร้ งร ยได้ใ ้แก่เ ร ฐกิจข งปร เท ท้ง ิ้น 
155,000 ล้ นบ ท แล เพิม่จ� น นนกเดนิท งธรุกจิไมซ์ 
27.1 ล้ นคน โดยแบ่งเป็นร ยได้จ กตล ดต่ งปร เท  
101,000 ล้ นบ ท จ� น นนกเดินท งไมซ์จ กต่ ง
ปร เท  1,109,000 คน แล ร ยได้จ กตล ดใน
ปร เท  54,000 ล้ นบ ท แล จ� น นนกเดนิท งไมซ์
ในปร เท  26 ล้ นคน

For 2017, TCEB projects overall MICE travellers 

will generate THB155,000 million towards the 

country’s economy, based on a volume of 27.1 

million MICE travellers. Of the total revenue, 

THB101,000 million will come from the international 

market based on 1,109,000 international MICE 

travellers; and THB54,000 million will be 

generated from the domestic market, based 26 

million domestic MICE travellers.

International MICE Market Targets 2017
เป้าหมายอุตสาหกรรมไมซ์ไทยปี 2560

2.2.4
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Chapter 3

Marketing Strategy
for Fiscal Year 2017

บทที่ 3
ทิศทางกลยุทธ์การตลาด
ประจ�าปีงบประมาณ 2560



Thailand MICE strategic direction 2017 fiscal year  65

ในปีงบปร ม ณ 2560 ปน. เริม่ด� เนนิง นต มแผน
แม่บท ตุ กรรมไมซ์ ปี 2560-2564 เพ่ื น� ไป ู่ ิ ยท น์
ในก รเป็น งค์กร ลกทีข่บเคลื่ นปร เท ไทย ูก่ รเป็น
ผูน้� ด้ นก รปร ชมุแล ง นแ ดง นิค้ น น ช ตใินภมูภิ ค
เ เชยี เพื่ ก รพฒน ตุ กรรมไมซ์ ย่ งย่งยืน โดยมี
เป้ ม ยเพื่ ร้ งค มได้เปรยีบในก รแข่งขน ตล ด
จนค มเป็นมื ชพี  แล ก รเจรญิเตบิโต ย่ งยง่ยนื
ใ ้กบ ุต กรรมไมซ์ไทย ท้งนี้ ในปีงบปร ม ณ 
2560-2561 ปน. มุ่งเน้นภ พร มกลยุทธ์ก รตล ด
ไมซ์ไทย คื  ‘Prepare Platform for Growth’ รื  
‘เตรยีมพร้ มเ ที ูก่ รเตบิโต’ โดยม ี3 พ้ืนทีก่ รด� เนนิ
ง น ลก ได้แก่ ผนึกก� ลงร่ มกบพนธมิตร (Strategic 
Partnership) พฒน ผลติภณฑ์แล บรกิ รทีม่คี มแตก
ต่ ง (Differentiative Products and Services) แล
พฒน ค มเป็นมื ชีพ (Build Professionals: 
People, Organizations, Destinations) งร กฐ น ู่
ก รเตบิโต ย่ งยง่ยนืใ ้ ตุ กรรมไมซ์ไทย

For 2017, TCEB has embarked on specific 
mission objectives to secure the vision of 
the latest MICE Industry Master Plan, 2017 
to 2021. The mission statement calls 
for TCEB to assume the role of a lead 
organisation that drives Thailand to become 
the top international conventions and 
exhibitions in Asia. As part of that mission, 
TCEB will ensure the sustainable development 
of the MICE industry for future generations. 
It endeavors to reach core objectives to 
quickly establish a competitive advantage, 
p r omo t e  t h e  h i ghe s t  s t anda rd  o f 
professionalism and steer the country MICE 
industry to sustainable growth. During the 
fiscal years 2017 to 2018, TCEB will focus 
on the overall MICE strategy in Thailand 
under the concept of “Prepare a Platform 
for Growth” that emphasises three key 
e lement s  — s t ra teg ic  par tner sh ip ; 
differentiated products and services; and 
building professionalism for people, 
organisations and destinations.

Marketing Strategy Overview 2017 - 2018

Prepare Platform for Growth
เป้าหมายในปี 2560

ผนึกก�าลังร่วมกับพันธมิตร

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความแตกต่าง

พัฒนาคงามเป็นมืออาชีพ

Ke
y 

Fo
cu

s 
Ar

ea
s

Strategic Partnership

Differentiate Products and Services

Build Professionals
(People, Organizations, Destinations)

3.1 Marketing Strategy
กลยุทธ์การตลาด
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3.2.1
เป้าหมายทางการตลาดต่างประเทศ (International MICE) 
กลยุทธ์ก รตล ดในปีงบปร ม ณ 2560 ปน. มุ่งเน้นใ ้เตรียมค มพร้ ม ุต กรรมไมซ์เพื่ ก รพฒน ย่ ง
ย่งยืน ซึ่งน กจ กจ ม รถร งรบนโยบ ยข งรฐบ ลได้แล้  ยง ดรบกร แ ก รเปลี่ยนแปลงแล แน โน้มท ง
เ ร ฐกิจแล งคมโลก เพื่ ก รขบเคลื่ นก รเติบโตข ง ุต กรรมไมซ์ไทย พร้ มผลกดนใ ้ปร เท ไทยเป็น
ูนย์กล งก รจดง นข ง ุต กรรมไมซ์ในภูมิภ คเ เชีย โดย ปน. จ ด� เนินก รเพื่ ใ ้บรรลุเป้ ม ย ดงนี้

3.2 Thailand MICE Strategy Trends
เป้าหมายทางการตลาด

For 2017 marketing strategy, TCEB will prepare the MICE industry for sustainable development. This is not 

only about supporting government policies, but also about matching current changes and global 

economic and social trends to drive the Thai MICE industry’s growth and promote Thailand as the hub of 

the MICE industry in Asia. TCEB will move forward to achieve the following goals:
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1. ผลกดนก รเติบโตข ง ุต กรรมไมซ์ในตล ด 
 ต่ งปร เท  โดยแบ่งเป็น
 1.1 เป ้ ม ยนกเดินท งกลุ ่มไมซ ์  จ� น น  
  1,109,000 ร ย
 1.2  เป้ ม ยร ยได้จ ก ตุ กรรมไมซ์ จ� น น  
  101,000 ล้ นบ ท 

2. ยกร ดบต� แ น่งท งก รตล ดข งปร เท ไทย  
 มุ ่ ง ู ่ ก ร เป ็นตล ดไมซ ์คุณภ พข ง เ เชี ย  
 (Asia’s High Quality Business Events  
 Destination) ค บคู่กบก รพฒน ุต กรรม 
 ไมซ์ ย่ งย่งยืน

3. ่งเ ริมใ ้เกิดก รจดง นไมซ์ขน ดใ ญ่ แล / รื   
 ง นไมซ์ในร ดบโลกในปร เท ไทยเพิ่มม กขึ้น

4. ร้ งเครื ข่ ยพนธมิตรร ่ ง น่ ยง นภ คีใน 
 แล ต่ งปร เท  

5. พฒน ินค้ บริก รไมซ์ที่มีค มแตกต่ งในร ดบ 
 น น ช ติ 

6. ่งเ ริมแบรนด์ ุต กรรมไมซ์ไทยในร ดบ 
 น น ช ต ิแล ื่ รผ่ น ื่ ท่ ไปแล ื่ นไลน์

1. Drive international MICE market growth to  
 hit two targets
 1.1  Target 1,109,000 MICE travellers
 1.2  Target THB101,000 million in revenue

2. Raise Thailand’s market position to become  
 Asia’s high quality business events  
 destination, while embracing sustainable  
 development of the MICE industry as its  
 benchmark

3. Encourage the organising of mega MICE events  
 and draw global MICE events to Thailand

4. Create a network of partnerships between  
 domestic and foreign parties

5. Develop MICE products that are internationally  
 renowned

6. Promote Thailand’s MICE brand on the 
 international stage and communicate with  
 mass media and online media to achieve  
 objectives
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ในปีงบปร ม ณ 2560 ก รด� เนินเป้ ม ยท งก ร
ตล ดในปร เท เพื่ เตรียมพร้ มเ ที ู ่ค มย่งยืน 

ดคล้ งกบกลยทุธ์ภ พร มก รตล ด โดย ตุ กรรมไมซ์
ในปร เท มุง่เน้นด้ น ‘ก รพฒน ’ เป็น ลกคร บคลมุ
ท้งก รพฒน เมื ง ถ นที่ รื พื้นที่จดง นไมซ์ ก ร
พฒน งค์กร น่ ยง น ก รพฒน ง นแล กจิกรรมไมซ์ 
ตล ดจนก รพฒน บคุล กร เพื่ งร กฐ นก รเตรียม
ค มพร้ มเ ทไีมซ์ ูก่ รเตบิโต ย่ งยง่ยนื โดย ปน. 
จ ด� เนินก รเพื่ ใ ้บรรลุเป้ ม ย ดงนี้

For the 2017, TCEB has executed a marketing 

target in the country to prepare for sustainability 

in line with its overall marketing strategy. The 

domestic MICE market mainly focuses on ‘development’ 

covering cities and MICE venues, organisations, 

MICE activity and human resources to lay the 

foundations of a MICE platform for sustainable 

growth. To achieve the target, TCEB will proceed 

as follows: 

 Domestic MICE Market Target
เป้าหมายทางการตลาดในประเทศ (Domestic MICE) 

3.2.2
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ผลกดนก รเติบโตข ง ุต กรรมไมซ์ � รบตล ดในปร เท  โดยแบ่งเป็น
 1.1 เป้ ม ยนกเดินท งกลุ่มไมซ์ จ� น น 26,000,000 ร ย  
 1.2 เป้ ม ยจ� น นร ยได้จ ก ตุ กรรมไมซ์ จ� น น 54,000 ล้ นบ ท
Drive domestic MICE market growth to achieve two targets;

 1.1 Target 26 million Domestic MICE travellers

 1.2 Target THB54,000 million in revenue

่งเ ริมก ร ิจยแล งค์ค มรู้ใน ุต กรรมไมซ์
Support research and knowledge of MICE industry

พฒน กยภ พ ุต กรรมไมซ์ คร บคลุมก รพฒน พื้นที่ ถ นที่ ง นแล
กิจกรรม แล บุคล กร
Develop MICE industry potential covering the development of areas, venues, 

activities and personnel

ร้ งเครื ข่ ยพนธมิตรร ่ ง น่ ยง นภ คีในแล ต่ งปร เท  
Create partner alliances between domestic and foreign parties

พฒน ินค้ บริก รไมซ์ที่มีค มแตกต่ ง � รบตล ดในปร เท  
Develop MICE products that are specific, or different for the domestic 

market

ง่เ รมิแบรนด์เ กลก ณ์ข งจดุ ม ยไมซ์ร ดบท้ งถิน่ แล ื่ รผ่ น ื่ ท่ ไป
แล ื่ นไลน์
Promote brand identity for local MICE destinations and communicate 

through mass media and online media to achieve objectives

1

2
3
4
5
6

Drive
Domestic MICE

Support 
Research

Develop
MICE Potential

Create
Partner Alliances

Develop 
Products

Promote 
Brand Identity
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รุปทิ ท งก รตล ดปี 2560 คื  ก รมุ่งเน้นก รตล ดเชิงกลยุทธ์ต มแผนแม่บท ุต กรรมไมซ์ 2560-2564 
ภ ยใต้ 3 เป้ ม ย คื  ค มได้เปรยีบในก รแข่งขน (Competitiveness) ค มเป็นมื ชพี (Professionalism) 
แล ก รเจริญเติบโต ย่ งย่งยืน (Sustainability) โดยในปีนี้เน้นก รด� เนินง นต มทิ ท งก รตล ด ลก เพื่ ร้ ง
ค มพร้ มใ ้กบ ุต กรรมไมซ์ ดงนี้

The MICE Industry Master Plan 2017 – 2021 has been developed with the following three strategic themes: 

Competitiveness, Professionalism and Sustainability. The Competitiveness Dimension includes the following 

strategic themes

(1) Synergise with strategic partners

(2) Drive intelligence and innovations

(3) Promote innovations through MICE innovation  

 assessment innovation strategy

(1) Attract business events and travellers with  

 differentiate/ sustainable products and  

 services

(2) Enhance business event (MICE) planners and  

 travellers’ experiences

3.3 2017 
Marketing Direction
สรุปทิศทางการตลาดปี 2560

(1) ร้ งแล พฒน ค ม มพนธ์กบพนธมิตร 
(2) ง่เ รมิก ร จิย แล งค์ค มรูใ้น ตุ กรรมไมซ์ 
(3) ร้ งพืน้ที่ � รบก รปร นง นแล ก รพฒน  
 น ตกรรม 

(1) ร่ มพฒน ผลติภณฑ์แล บรกิ รข ง ตุ กรรม 
 ไมซ์ที่ ร้ งค มแตกต่ ง ท้งใน ่ นข งร ดบ 
 น น ช ติ แล ตล ดภ ยในปร เท  
(2) เ ริม ร้ งปร บก รณ์ใ ้กบนกเดินท งไมซ์ 
 ผ่ นแน ท งผลกดนก รใช้เทคโนโลยีดิจิทลใน 
 ก รจดง น

เป้าหมายที่ 1 ความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่
Strategic Theme 1: Boost business event (MICE) industry demand

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจ�านวนนักเดินทางไมซ์ ได้แก่
Strategic Theme 2: Attract business events and travellers
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(1) พฒน กยภ พบุคล กรด้ นไมซ์ 
(2) จดท� แล น� เ ม ตรฐ นข ง ุต กรรมไมซ ์
 ไปปรบใช้
(3) นบ นุนก รพฒน จุด ม ยก รจดปร ชุมแล  
 ง นแ ดง ินค้ น น ช ติ ในเมื งเป้ ม ยกลุ่ม 
 ที่ 1 

(1)  Develop capability and increase number of  

 human resources

(2) Create, implement and enhance business  

 event (MICE) standards

(3) Advocate development of potential business  

 event (MICE) destinations (facilities, infra- 

 structure, logistics, etc.)

เป้าหมายที่ 2 ความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
The Professionalism dimension includes the following strategic themes:

(1) ง่เ รมิแบรนด์ข ง ตุ กรรมไมซ์ไทยในร ดบ 
 น น ช ต ิแล เ กลก ณ์ข งจดุ ม ยไมซ์ร ดบ 
 ท้ งถิ่น ผ่ นแน ท งต่ ไปนี้ 
a. ก รท� ก รตล ดโดยก ร ร้ งแล ื่ รค นเทนต์ 
 ที่มีปร ิทธิภ พในก รเข้ ถึงกลุ่มลูกค้
b. ก ร ร้ ง ิทธิพลแล ก รโน้มน้ ลูกค้ ผ่ น ื่  
 โซเชียลมีเดีย

(1) Promote Thailand business event (MICE)  

 brand at international level  and Promote  

 uniqueness of local MICE destinations

a. Marketing by creating and communicating  

 effective content to reach customers

b. Influencing and persuading customers  

 through social media

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมแบรนด์และการเป็นจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย ได้แก่
Strategic theme 3: Promote Thailand’s business event (MICE) brands and destinations

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม ได้แก่
Strategic Theme 4: Develop business event (MICE) industry capabilities

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่
Strategic Theme 5: Enhance operational excellence with good governance

(1) เ ริม ร้ งโครง ร้ ง งค์กรข ง ปน. 
(2) จดต้งร บบ แล พฒน กร บ นก รท� ง นใ ้มี 
 ปร ิทธิภ พ 
(3) พฒน แน ท งก รฝึก บรม แล พฒน ผูน้� แล  
 บุคล กรใน ปน. 
(4) เ ริม ร้ งร บบ แ พพลิเคชน แล โครง ร้ ง 
 พื้นฐ นด้ น IT 
(5) พฒน แล น� แน ท งก รด� เนินง น ย่ งย่งยืน 
 ข ง ปน. ไปปฏิบติ

(1) R e v i s i t i n g  t h e  o p e r a t i n g  m o d e l ,  

 organisational structure, strategic workforce  

 planning, and salary structure

(2) Establ ishing a process improvement  

 mechan i sm to  p romote  con t inuous  

 improvement initiatives

(3) Enhancing leadership capabilities and  

 employee development program

(4) Enhancing the IT system, application and  

 infrastructure

(5) Develop and implement TCEB’s sustainable  

 practices
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่
Strategic Theme 6: Support the industry to achieve Sustainability

นบ นนุก รน�  2020 Sustainable Destination 
Master Plan แล  Thailand Sustainable 
Events Guide ไปปฏิบติ 
ผลกดนใ ผู้ป้ร ก บก รผ่ นก รรบร งม ตรฐ น
ด้ นค มย่งยืน เช่น Global Destination 
Sustainability Index (GDSI) 
ปร เมินผลกร ทบข ง ุต กรรมไมซ์ที่มีต่
เ ร ฐกิจ งคม แล ิ่งแ ดล้ ม

เป้าหมายที่ 3 การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
The Sustainability dimension includes the following strategic themes:

Promote implementation of the 2020 
Sustainable Destination Master Plan 
and the Thailand Sustainable Events 
Guide
Support the industry to achieve sus-
tainability and raise awareness and 
the implementation of sustainable 
practices 
Evaluate demand for sustainable 
events, and the impact of sustainable 
events and initiatives on the economy, 
society and the environment

The Strategic theme that focuses on the collaboration 
with relevant stakeholders in order to support 
and enhance the industry in every dimension

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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ร้ งเครื ข่ ยพนธมิตร แล ผลกดนก รแก้ไข
ปัญ แล ปุ รรคเพื่ ขบเคลื่ น ตุ กรรมไมซ์ 

Engage with relevant strategic 
networks to drive enhancement of 
national policy and regulations to 
enable competitiveness, professionalism 
and sustainability of the industry

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการพัฒนานโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
Strategic Theme 7: Engage with strategic networks to enhance policy, rules and regulations

(1) (1)
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Strategy

ผลกดนค มต้ งก ร
ก รจดง นใน ุต กรรมไมซ์

เพิ่มปริม ณง นไมซ์แล
จ� น นนกเดินท งไมซ์

่งเ ริมแบรนด์แล ก รเป็น
จุด ม ยด้ นไมซ์ข งปร เท ไทย

Develop MICE industry 
potential

เ รมิ ร้ งก รปฏบิตงิ นทีเ่ป็นเลิ
ภ ยใต้ ลกธรรม ภิบ ล

ก
รเจ

ริญ
เติบ

โต
ย่

งย
่งย

ืน 
ค

มร
่ม

มื
 ร่ มมื กบเครื ข่ ยกลยุทธ์ใน

ก รพฒน นโยบ ย กฏ 
แล  ร เบียบที่เกี่ย ข้ ง

นบ นุน ุต กรรมไมซ ์ใ ้
เติบโต ย่ งย่งยืน

ค
มไ

ด้เป
รีย

บใ
นก
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ข่ง

ขน
ค
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็นม

ื
ชีพ

 
“Preparation Platform for Growth” 2017 Goal

• ร้ งแล พฒน ค ม มพนธ์กบพนธมิตร
• ่งเ ริมก ร ิจย แล งค์ค มรู้ใน ุต กรรมไมซ์
• ร้ งพื้นที่ � ร บก รปร นง นแล ก รพฒน น ตกรรม 

• ร่ มพฒน ผลิตภณฑ์แล บริก รข ง ุต กรรมไมซ์ที่ค ม 
 แตกต่ งท้งใน ่ นข งร ดบน น ช ติแล ตล ดภ ยในปร เท  
• เ รมิ ร้ งปร บก รณ์ ก้บนกเดินท งไมซ์ ผ่ นแน ท งต่ ไปนี้
 - ผลกดนก รใช้เทคโนโลยีดิจิทลในก รจดง น 

• ่งเ ริมแบรนด์ข ง ุต กรรมไมซ์ไทยในร ดบน น ช ติ แล  
 เ กลก ณ์ข งจุด ม ยไมซ์ร ดบท้ งถิ่น ผ่ นแน ท งต่ ไปนี้
- ก รท� ตล ดโดยก ร ร้ งแล ื่ รค นเทนต์ ที่มีปร ิทธิภ พ 
 ในก รเข้ ถึงกลุ่มลูกค้
- ก ร ร้ ง ิทธิพลแล ก รโน้นน้ ลูกค้ ผ่ น ื่ โซเชียลมีเดีย 

• พฒน กย ภ พข ง ุต กรรมไมซ์
• จดท�  แล น� เ ม ตรฐ นข ง ุต กรรมไมซ์ไปปรบใช้
• นบ นุนก รพฒน จุด ม ยก รจดปร ชุมแล ง นแ ดง ินค้  
 น น ช ติ ในเมื งเป้ ม ย

• เ ริม ร้ งโครง ร้ ง งค์กรข ง ปน.
• จดต้งร บบ แล พฒน กร บ นก รท� ง นใ ้มีปร ิทธิภ พ
• พฒน แน ท งก รฝึก บรม แล พฒน ผูน้� แล บคุล กรใน ปน.
• เ ริม ร้ งร บบ แ พพลิเคช่น แล โครง ร้ งพื้นฐ นด้ น IT
• พฒน แล น� แน ท งก รด� เนินง น ย่ งย่งยืนข ง ปน.  
 ไปปฏิบติ 

• นบ นนุก รน�  2020 Sustainable Destination Master Plan  
 แล  Thailand Sustainable Events Guide ไปปฏิบติ
• ผลกดนใ ผู้ป้ร ก บก รผ่ นก รรบร งม ตรฐ นด้ นค มยง่ยนื 
 เช่น Global Destination Sustainability Index (GDSI)
• ปร เมิณผลกร ทบ ุต กรรมไมซ์ที่มีต่ เ ร ฐกิจ งคม แล  
 ิ่งแ ดล้ ม 

• ร้ งเครื ข่ ยพนธมิตร แล ผลกดนก รแก้ไขปัญ แล ุป รรค 
 เพื่ ขบเคลื่ น ุต กรรมไมซ์ 

1

2

4

6

3
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7



Thailand MICE strategic direction 2017 fiscal year  75

Strategy

Boost business event (MICE) 
industry demand

Attract business events and 
travelers 

Promote Thailand’s business 
event (MICE) brands and 
destinations

Develop MICE industry 
potential

Enhance operational 
excellence with good 
governance 

Support the industry to 
achieve sustainability 
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Engage with strategic 
networks to enhance policy, 
rules and regulations 
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“Preparation Platform for Growth” 2017 Goal

• Synergise with strategic partners to expand the market  
 and boost demand
• Drive intelligence and innovations
• Promote innovations through MICE innovation assessment  
 innovation strategy

• Attract business events and travelers with differentiate/  
 sustainable products and services
• Enhance business event (MICE) planners and travelers’  
 experiences
 - Enhance business event ( MICE) planners and travelers’  
   experiences through digital technology and exceptional  
   services

• Promote Thailand business event (MICE) brand at  
 international level and Promote uniqueness of local MICE  
 destinations
 - TCEB should focus on making Thailand’s and the  
   local area’s brands and image to be widely recognised  
   at the global level through online and offline channels 

• Develop the capacity and capability of human resources  
 and entrepreneurs to meet industry demand
• Create, implement and enhance relevant industry standards  
 using a certification and recertification program
• Advocate development of potential business event (MICE)  
 destinations

• Revisiting the operating model, organisational structure,  
 strategic workforce planning, and salary structure
• Establishing a process improvement mechanism to promote  
 continuous improvement initiatives
• Enhancing leadership capabilit ies and employee  
 development program
• Enhancing the IT system, application and infrastructure
• Develop and implement TCEB’s sustainable practices

• Promote implementation of the 2020 Sustainable  
 Destination Master Plan and the Thailand Sustainable Events  
 Guide
• Support the industry to achieve sustainability and raise  
 awareness and the implementation of sustainable practices 
• Evaluate demand for sustainable events, and the impact of  
 sustainable events and initiatives on the economy, society  
 and the environment,

• Engage with relevant strategic networks to drive  
 enhancement of national policy and regulations to enable  
 competitiveness, professionalism andsustainability of the  
 MICE industry

1
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04

บทที่ 4
ทิศทางกลยุทธ์ แผนงาน และการสื่อสาร

ประจ�าปีงบประมาณ 2560

Chapter 4 
TCEB’s Strategic Direction, 

Action Plan and Communications 
Direction 2017

ทิศทางกลยุทธ์ ไมซ์ไทย ประจ�าปีงบประมาณ 256076
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แผนง นด้ นก รปร มูล ิทธิ์แล ดึงง นข ง ปน. 
ด� เนนิก รท งก รตล ดเชงิรกุ มุง่เน้นทีก่ รปร มลู ทิธ์ิ 
ก รดึงง น แล เพิ่มจ� น นผู ้เข้ ร ่ มง นจ กต่ ง
ปร เท  โดยในปี น้ จ เน้นก ร นบ นุนก รปร มูล
ทิธ์ิแล ก รจดง นปร ชมุน น ช ตขิน ดใ ญ่เพิม่ม ก

ขึน้ ตง้เป้ ม ยปร มลู ทิธิง์ นใน 5 ตุ กรรม ลก 
คื  ุขภ พ/ก รแพทย ์  พลงง น รแล
ุต กรรมก รเก ตร โครง ร้ งพื้นฐ น แล

โลจิ ติก ์ แล ย นยนต์/ ิเล็กทร นิก ์ ดรบกบ
ุต กรรม ลกที่รฐบ ลใ ้ก ร นบ นุน ซึ่งเน้น

บู รณ ก รก ร ท� ง น ร ่ ม ก บ พ น ธ มิ ต ร ใ น
ุต กรรมไมซ ์  ร มถึงก รเพิม่จ� น นแล ร ยได้

จ กนกเดินท งกลุ ่มไมซ ์เข ้ ู ่ปร เท ไทย ด ้ ย
งบปร ม ณ 424.524 ล้ นบ ท โดยด� เนินก รผ่ น
กิจกรรม ลก ดงต่ ไปนี้

The Bidding strategic plan targets mega- 
events that Thailand could secure through 
proactive marketing and innovative strategies. 
This will ensure more events are hosted 
with an increase in the number of participants 
from international countries. In 2017 and 
2018, TCEB will concentrate on bidding for 
events and organising large-scale international 
conventions that focus on five key sectors 
— health and wellness; energy; food and 
agribusiness; infrastructure and logistics; 
and automotive and electronics.This is in 
line with the government’s direction and 
call for stronger integration and cooperation 
with partners in the MICE industry to 
achieve the goal of attracting more events 
that increase the attendance of international 
delegates and increase revenue generated 
from MICE travellers to Thailand. The 
budget allocation is THB424.524 million. 
The main activities are as follows: 

4.1 Bidding Strategic Plan (WIN) 
แผนงานด้านการประมูลสิทธ์งานและดึงงาน
Bidding Strategic Plan (WIN) 

from MICE travellers to Thailand. The 
budget allocation is THB424.524 million. 
The main activities are as follows: 
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สนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย 
• จ� น นนกเดินท งต่ งช ติเข้ ร่ มก รปร ชุม 
 งค์กรแล ก รท่ งเที่ย เพื่ เป็นร ง ล 43,000  
 ร ย
• จ� น นนกเดินท งต่ งช ติเข้ ร่ มก รปร ชุม 
 น น ช ติ 38,500 ร ย
• ก รจดง นแ ดง ินค้ น น ช ติ 43 ง น
• ก รจดง นม กรรมน น ช ติ แล เมก ีเ นท์  
 16 ง น

สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานในประเทศไทย 

• ก รจดปร ชุมน น ช ติ 25 ง น
• ก รจดง นม กรรมน น ช ติ แล เมก ีเ นท์  
 1 ง น

Support the organisation of events in Thailand

• 43,000 International MICE travellers for  
 Corporate Meetings and Incentives
• 38,500 International MICE travellers for  
 Conventions 
• 43 Exhibitions.
• 16 International Festivals and Events

Bidding Support for MICE in Thailand

• 25 International Conventions
• 1 major International Festivals and  
 Events

01

02
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จัดต้ังตัวแทนการตลาดในต่างประเทศและการด�าเนิน
กิจกรรมการตลาดของตัวแทนใน 9 ประเทศ
• ก รปร ชุม งค์กรแล ก รท่ งเที่ย เพื่ เป็น 
 ร ง ล 7 ร ย ได้แก่ ปร เท รฐ เมริก  จีน  
 ญี่ปุ่น ิงคโปร์ เตรเลีย ินเดีย แล งกฤ
• ก รจดปร ชุมน น ช ติ 1 ร ย ได้แก่ ปร เท  
 รฐ เมริก
• ก รจดง นแ ดง ินค้ น น ช ติ 3 ร ย ได้แก่  
 ปร เท จีน ินเดีย แล เ ียดน ม

เข้าร่วมงานแสดงสนิค้าและนทิรรศการส�าหรบักลุม่ผูเ้ดินทาง
ธุรกิจและผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ในต่าง
ประเทศ (Trade Shows) ในตลาดต่างประเทศจ�านวน  
5 งาน
• ก รปร ชุม งค์กรแล ก รท่ งเที่ย เพื่ เป็น 
 ร ง ล 5 ง น

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Road Shows/ Sales 
Missions ในตลาดต่างประเทศจ�านวน 37 ครั้ง
• ก รปร ชุม งค์กรแล ก รท่ งเที่ย เพื่ เป็น 
 ร ง ล 8 คร้ง
• ก รจดปร ชุมน น ช ติ 10 คร้ง 
• ก รจดง นแ ดง ินค้ น น ช ติ 19 คร้ง

การจัดกิจกรรมสร้างความเช่ือมั่นในศักยภาพและความ
พร้อมของประเทศ (Familiarisation Trips/ Site  
Inspections) จ�านวน 11 ครั้ง
• ก รปร ชุม งค์กรแล ก รท่ งเที่ย เพื่ เป็น 
 ร ง ล 3 คร้ง 
• ก รจดปร ชุมน น ช ติ 2 คร้ง 
• ก รจดง นแ ดง ินค้ น น ช ติ 2 คร้ง 
• ก ร ่งเ ริมตล ดในปร เท แล กลุ่มปร เท   
 CLMV 2 คร้ง

Appoint overseas marketing representatives to 
implement marketing activities in 9 countries 
• 7 Representatives for Corporate  
 Meetings and Incentives in the United  
 States, China, Japan, Singapore,  
 Australia, India and the United Kingdom
• 1 Representative for Conventions in the  
 United States
• 3 Representatives for Exhibition in  
 China, India and Vietnam

Participate in 5 International MICE Trade 
Shows 

• 5 International MICE Trade Shows for  
 Corporate Meetings and Incentives

Organise 37 Roadshows and Sales Missions in 
overseas markets

• 8 for Corporate Meetings and Incentives
• 10 for International Conventions
• 19 for Exhibitions

Organise 11 Familiarisation Trips and Site  
Inspections

• 3 Corporate Meetings and Incentives
• 2 for International Conventions
• 2 for Exhibitions
• 2 for Domestic MICE and CLMV
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การจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาด และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
Promote marketing campaigns and promotions

“Meet at Delightful Destinations”

น� เ น จุด ม ยปล ยท งที่ ล ก ล ยน กเ นื จ ก 5 เมื งไมซ์ ลก โดยน� เ น เมื งที่ ม รถ
ร งรบก รจดง นไมซ์ ื่นๆ ทิ เชียงร ย/ เก มุย ุร ฏร์ธ นี/ กร บี่/ เข ใ ญ่ นครร ช ีม / 

ิน ปร จ บคีรีขนธ์
to showcase MICE destinations besides the 5 MICE Cities, which have the  
potential to organise MICE events such as Chiang Rai, Samui Island in Surat 
Thani, Krabi, Khao Yai in Nakhon Ratchasima and Hua Hin in Prachuap Khiri 
Khan. Thailand’s landscape ranges from tropical beaches to mountains and  
rainforests.

“Meet at Breathtaking Venues”

น� เ น ก รจดง นใน ถ นที่แปลกใ ม่  
to present some of Thailand’s fresh, unique off-site venues

แคมเปญ ่งเ ริมก รตล ด Meet in Style, Meet in 
Thailand ่งเ ริมก รตล ด 5 กลุ่ม ินค้
แล บริก ร ลก ได้แก่

Meet in Style, Meet in Thailand campaign 
focusing on 5 main products and services

“Meet with Energy” 

ชูกิจกรรมก รผจญภย (Outdoor Adventures) ร มถึงกิจกรรมก ร ร้ งทีมเ ิร์ค 
(Treasured Team Building)
to highlight outdoor adventures and treasured team building activities

“Meet the Sustainable Way”

น� เ น ก รจดกิจกรรม CSR แล ก รจดปร ชุมเชิง นุรก ์ (CSR and Green meetings)  
to provide the chance to host green meetings and CSR activities

“Meet Around Great Flavours” 

ก รน� เ น รไทยแล ค ม ล ก ล ยข ง ฒนธรรมท ง รในทุกกิจกรรม 
(Culinary Journeys)
to offer unique culinary journeys, from street food to fine dining, and traditional 
Thai cuisine

7.1 ตลาดการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
    Corporate Meetings and Incentives
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Promotional packages

presents international corporate clients the 
opportunity to discover the diversity of 
Thailand. Requirements include a group 
size of more than 200 delegates, and staying 
in Thailand at least four nights in more 
than one city. The organiser will receive 
financial support of 100,000 baht. Applications 
are open from 1 October 2016 until 30 
September 2017, and travel must take 
place by 31 December 2017. 

helps promote sustainable MICE practices 
in Thailand. Requirements include a group 
size of more than 200 international delegates, 
staying in Thailand at least three nights, 
and incorporating CSR activities in the 
programme or organizing events at 
Thailand MICE Venue Standard-certified 
venues. The organiser will receive financial 
support of 100,000 baht. Applications are 
open from 1 October 2016 until 30 
September 2017, and travel must take 
place by 31 December 2017.

“Meet Double Cities”

� รบก รเดินท งที่มีจ� น นนกเดินท งกลุ่มไมซ์จ ก
ต่ งปร เท ย่ งน ้ ย 200 คน มีก รพ� นกใน
ปร เท ไทย ย่ งน้ ย 4 คนื แล ม กก ่  1 จดุ ม ย
ปล ยท ง โดย ปน. จ ใ ก้ ร นบ นนุงบปร ม ณ
เป็นจ� น นเงนิ งู ดุ 100,000 บ ท เปิดรบ มครแต่ น
ที่ 1 ตุล คม 2559 ถึง นที่ 30 กนย ยน 2560 แล
ต้ งเดนิท งในปร เท ไทย ภ ยใน 31 ธน คม 2560 

“Meet Sustainable Way”

� รบก รเดินท งท่ีมีจ� น นนกเดินท งกลุ่มไมซ์จ ก
ต่ งปร เท ย่ งน้ ย 200 คน มีก รพ� นกใน
ปร เท ไทย ย่ งน้ ย 3 คืน แล มีกิจกรรม CSR ใน
ก� นดก รจดง น รื จดง นใน ถ นที่ที่ได้รบก ร
รบร งม ตรฐ น “Thailand MICE Venue Standard 
(TMVS) โดย ปน. จ ใ ้ก ร นบ นุนงบปร ม ณ 
เป็นจ� น นเงนิ งู ดุ 100,000 บ ท เปิดรบ มครตง้แต่
นที ่1 ตลุ คม 2559 ถงึ นที ่30 กนย ยน 2560 แล

ต้ งเดนิท งในปร เท ไทย ภ ยใน 31 ธน คม 2560

โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
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“Thailand BIG Thanks!”

โปรโมชน่เพื่ ง่เ รมิจ� น นนกเดินท งไมซ์กลุม่เมกก ไซต์ 
เป็นแคมเปญ � รบก รเดินท งที่มีจ� น นนกเดินท ง 
กลุ่มไมซ์จ กต่ งปร เท ย่ งน้ ย 2,000 คน มีก ร
พ� นกในปร เท ไทย ย่ งน้ ย 3 คืน โดย ปน. จ
ใ ้ก ร นบ นุนงบปร ม ณ เป็นจ� น นเงิน ูง ุด 
2,000,000 บ ท เปิดรบ มครต่ เนื่ งตง้แต่ปีทีผ่่ นม
จนถงึ นที ่ 30 กนย ยน 2560 แล ต้ งมกี รเดนิท งใน
ปร เท ไทย ภ ยใน 31 ธน คม 2560 

campaign was created to help drive the 
sector through a financial subsidy scheme 
of up to THB2 million for eligible mega 
size events with more than 2,000 international 
delegates staying at least three nights in 
the country. Available until 30 September 
2017, the event must convene by 31 
December 2017. 
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แคมเปญส่งเสรมิการตลาดและโปรโมช่ันส่งเสรมิการขาย  
“Convene in Paradise” สนับสนุน
ก รปร ชุมน น ช ติ ที่จดโดยผู้จดง นที่เป็น ม คม 

น่ ยง นรฐ ถ บนก ร ึก  งค์กรท่ีไม่มีผล
ปร โยชน ์  แล บริ ทผู ้ จดง น โดยเป ิดต ใน
ปีงบปร ม ณ 2559 จนถึงปีงบปร ม ณ 2560 เพื่

นบ นุนก รปร ชุ มน น ช ติ ขน ดใ ญ ่ ใน
ปร เท ไทย ที่มีก รจดปร ชุมน น ช ตไิมน่้ ยก ่  2 
นเต็ม ได้แก่

(1) ก รปร ชมุน น ช ตทีิม่ผีูเ้ข้ ร่ มปร ชมุจ กต่ ง
 ปร เท ย่ งน้ ย 1,000 คน โดย ปน. จ ใ ้
 ก ร นบ นุนงบปร ม ณ เป ็นจ� น นเงิน 
 1,000,000 บ ท

(2) ก รปร ชมุน น ช ตใิน 5 ตุ กรรม ลก แล
 มีผู ้เข้ ร่ มปร ชุมจ กต่ งปร เท ย่ งน้ ย
 500 คน (ปร ก บด้ ย ุขภ พ/ก รแพทย์ 
 พลงง น รแล ุต กรรมก รเก ตร 
 โครง ร้ งพื้นฐ นแล โลจิ ติก ์ แล ย นยนต์/
 ิเล็กทร นิก ์) โดย ปน. จ ใ ้ก ร นบ นุน
 งบปร ม ณ เป็นจ� น นเงิน 1,000,000 บ ท

(3) ก รปร ชุมข ง ม คม ิช ชีพในต่ งปร เท ที่
 เข้ ม จดง นปร ชุมในปร เท ไทย (offshore 
 meeting) โดยจ ต้ งมีผู ้เข้ ร่ มปร ชุมจ ก
 ต่ งปร เท ย่ งน้ ย 200 คน แล ร้ ยล
 80 ข งผู้เข้ ร่ มปร ชุมจ กต่ งปร เท จ ต้ ง
 ม จ กปร เท เดีย กน โดย ปน. จ ใ ้
 ก ร นบ นุนงบปร ม ณ เป ็นจ� น นเงิน 
 300,000 บ ท

“Convene in Paradise” campaign

The campaign aims to provide financial 
support in the international conventions 
sector if it meets the following simple
criteria 

• Hosted by an association, government 
 agency ,  educat ion  ins t i tu t ion ,
 non-profit organization, PCO or
 conference organiser
• Hosting a convention lasting at least
 2 full days
• Confirmation is received by TCEB prior 
 to 30 September 2017

Support* in the “Convene in Paradise” 
promotional campaign will be provided to 
the following groups: 
• 1 million Baht support for conventions 
 with a minimum attendance of 1,000 
 international delegates

• 1 million Baht support for conventions 
 in the 5 ‘Focus Industries’ with a 
 m i n imum  a t t e nd an c e  o f  5 0 0 
 international delegates. The five 
 indus t r ies  compr i se :  Heal th & 
 Wellness, Energy, Food & Agribusiness, 
 In f rast ructure & Logis t ics ,  and 
 Automotive & Electronics

• 300,000 Baht support for offshore 
 conven t i on s  w i t h  a  m in imum 
 attendance of 200 international 
 delegates, where 80% of the delegates 
 originate from the same country

7.2 ตลาดการจัดประชุมนานาชาติ
International Conventions
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แคมเปญส่งเสรมิการตลาดและโปรโมช่ันส่งเสรมิการขาย
ภายใต้ “Thailand Extra Exhibition”
Premier Exhibition Access Program

โปรแกรม � รบ � น ยค ม ด กในก รท�  Site 
Inspection ก รใ ข้้ มลูเชงิลกึ ตุ กรรมก รแ ดง
ินค้ ข งไทย แล ก รเชื่ มโยงเครื ข่ ยท งธุรกิจกบ
น่ ยง นภ ครฐ ใ ้กบผู้จดง นจ กต่ งปร เท เพื่

ชกจูงใ ้เกิดก รตด ินใจน� ง นแ ดง ินค้ เข้ ม จดที่
ปร เท ไทย 

“EXHIBIZ IN MARKET” 

เพื่ ดึงกลุ่ม ม คม ม พนธ์ ก รค้  ต แทนข ย 
ภ ครฐบ ล น� คู น น ช ต ิ (International Pavilion) 
ใ ้เข้ ม ร่ มจดง น ซ่ึงค ด ่ แคมเปญดงกล่ นี้ จ
ช่ ยขย ยก รเติบโตใ ้กบก รจดง นแ ดง ินค้
น น ช ตใินด้ นพืน้ที่ ทุธิก รจดง น แล มผีูแ้ ดงง น
ทีม่คีณุภ พเข้ ม ร่ มง นจดในปร เท ไทยเพิม่ม กขึน้  
โดย ปน. จ ใ ้ก ร นบ นุนงบปร ม ณ เป็น
จ� น นเงิน 1,500 ด ลล่ รฐ � รบพื้นที่ 36 
ต ร งเมตรแรก แล  20 ด ลล่ รฐ � รบพืน้ท่ีทกุๆ 
1 ต ร งเมตรที่เพิ่มขึ้น  

“Thailand Extra Exhibition” campaign
Premier Exhibition Access Programme

In order to help familiarise exhibition 
organisers with the facilities and services 
available in Thailand, TCEB has developed 
a familiarisation programme, This package 
is offered only to international organisers 
who do not have a branch office in Thailand, 
have never organised an international 
exhibition in Thailand and plan to bring 
new exhibition to Thailand. Only an organiser 
and/or a show owner is eligible for this 
one-time site inspection. We will be your 
entrusted planning partner, providing 
tailored services based on your exhibition 
and trade show requirements. Contact 
Exhibitions & Events Department to expand 
your businesses in ASEAN.

“EXHIBIZ IN MARKET” campaign 

This campaign will assist in expanding exhibition 
space for events hosted in Thailand by 
attracting associations, federations, chambers 
of commerce, Non-Profit Organisations, 
government sectors and Exhibition Sales 
Agents from worldwide to exhibit at an 
international trade exhibition in Thailand. 
The campaign aids exhibition space sales 
through referrals and recommendations. 
TCEB will provide financial support of 
USD1,500 for the first 36 square metres and 
USD20 for every 1 sqm increase in space. 
 

7.3 ตลาดการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ
Exhibitions
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campaign will tap Business Trade Associations, 
Federations, Chambers of Commerce, Non-
Profit Organisations, MICE travel agents, 
Industrial Publications from ASEAN plus Six 
and BIMSTEC countries for Match-making at 
Exhibitions in Thailand. TCEB will provide 
financial support of USD100 per trade visitor 
when achieve 3 business matching meetings.

“Be My Guest” campaign 

ก ร นบ นุน ้ งพกใ ้กบผู ้จดง นแ ดง ินค ้
น น ช ติในก รดึงผู้ซื้ จ กท่ โลก

“CONNECT Businesses” campaign 

เพื่ เจ กลุ่ม ม คม ม พนธ์ ก รค้  น่ ยง น
ภ ครฐ แล  MICE Travel Agent ในก รดึงนกธุรกิจ
จ กปร เท เซยีนบ ก ก แล กลุม่ปร เท บมิ เทค
เข้ ร ่ มง นแล จบคู ่ธุรกิจภ ยในง นแ ดง ินค้
น น ช ตทิีจ่ดขึน้ในปร เท ไทย โดย ปน. จ ใ ก้ ร
นบ นุนงบปร ม ณ 100 ด ลล่ รฐต่ นกธรุกิจ 1 

ท่ น เมื่ จบคู่ธุรกิจได้ 3 คร้ง

This campaign is a quick-win visitor promotion 
for organisers to attract key international 
buyers to trade shows in Thailand. TCEB 
will grant a financial subsidy on room 
nights at official hotels designated by 
organisers.
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ภาพรวมงานไมซ์เด่น ประจ�าปีงบประมาณ 2560 แบ่งเป็น 2 งานหลัก คือ

Highlight MICE in Thailand 2017
In 2017, highlighted MICE in Thailand breakdown into two categories: 

Highlighted MICE events supported by TCEB. 
งานไมซ์ส�าคัญที่ สสปน. ให้การสนับสนุน อาทิ1

• Asia Pacific Society of Respirology 2016  
 (12 - 15 November 2016) in Bangkok  
 with 2,000 delegates

• The 10th International Petroleum 
 Technology Conference (14 - 16 November  
 2016) in Bangkok with 4,500 delegates

• Affiliate World Asia 2016 (5 - 6 December  
 2016) in Bangkok with 1,500 delegates
 
• The 29 th Congress of International  
 Society of Sugar Cane Technologist (5 - 8  
 December 2016) in Chiang Mai with  
 2,000 delegates 

•  ง น Asia Pacific Society of Respirology 2016  
 (12-15 พฤ จิก ยน 2559) จดที่กรุงเทพ  มีผู ้
 เข้ ร่ มง นปร ม ณ 2,000 คน

•  ง น 10th International Petroleum Technology  
 Conference (14-16 พฤ จิก ยน 2559) จดที ่
 กรุงเทพ  มีผู้เข้ ร่ มง นปร ม ณ 4,500 คน

• ง น Affiliate World Asia 2016 (5-6 ธน คม  
 2559) จดที่กรุงเทพ  มีผู ้เข้ ร่ มง นปร ม ณ  
 1,500 คน

• ง น 29th Congress of International Society  
 of Sugar Cane Technologist (5-8 ธน คม  
 2559) จดทีเ่ชยีงใ ม่ มผีูเ้ข้ ร่ มง นปร ม ณ 2,000  
 คน
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• ง น Nan-shan Life Insurance มีผู้เข้ ร่ มง น 
 ปร ม ณ 2,000 คน แบ่งเป ็น 2 ช ่ งเ ล   
 >> นที่  9-26 กุมภ พนธ ์ 2560 เ ้นท ง  
 กรุงเทพ  – ิน แล  กรุงเทพ  – เชียงใ ม ่
 >> นที่ 4-9 มีน คม 2560 เ ้นท ง กรุงเทพ   
 แล  one day trip ไป ยุธย

•  ง น Manulife MDRT PEAK Convention 2017  
 (3-7 มีน คม 2560) จดที่ พทย  มีผู้เข้ ร่ มง น  
 ปร ม ณ 2,000 คน

• ง น VIV ASIA 2017 (15-17 มีน คม 2560) เป็น 
 ง นแ ดง ินค้ ด้ นป ุ ต ์ที่ใ ญ่ท่ี ุดในเ เชีย  
 ค ดก รณ์นกธุรกิจต่ งช ติเดินท งเข้ ร่ มง น  
 ปร ม ณ 30,000 คน 

• ง น Organo Unite Asia Convention (22-26  
 มีน คม 2560) จดที่ กรุงเทพ  มีผู ้เข้ ร่ มง น 
 ปร ม ณ 2,000 คน

• ง น Bangkok Entertainment Fest 2017   
 (เม ยน-พฤ ภ คม 2560) ค ดก รณ์จ� น นผูเ้ข้  
 ร่ มง นปร ม ณ 400,000 คนโดยมีผู้เข้ ร่ มง น 
 จ กต่ งช ติปร ม ณ 10%

• ง น Infinitus Overseas Training (พฤ ภ คม  
 2560) จดที่ กรุงเทพ  มีผู้เข้ ร่ มง นปร ม ณ  
 10,000 คน

Highlight MICE in Thailand 2017
In 2017, highlighted MICE in Thailand breakdown into two categories: 

• Nan-shan Life Insurance attracted 2,000  
 participants divided into two periods 9  
 - 26 February 2017, routed  Bangkok  
 – Hun Hin and Bangkok - Chiang Mai
 4 - 9 March 2017, in Bangkok and a  
 daytrip to Ayutthaya

• Manulife MDRT Peak Convention 2017 
 (3 - 7 March 2017) in Pattaya with a  
 forecast of 2,000 delegates

• VIV Asia 2017 (15 to 17 March 2017) in  
 Bangkok, the largest international 
 platform for Southeast Asia’s booming  
 animal protein production and processing  
 industry with a forecast of 30,000 
 international trade visitors.

• Organo Unite Asia Convention (22 - 26  
 March 201) in Bangkok with a forecast of  
 2,000 delegates

• Bangkok Entertainment Fest 2017 (April  
 - May 2017) is expected to attract  
 400 , 000  v i s i t o r s  o f  whom 10% 
 international delegates.

• Infinitus Overseas Training (May 2017) in  
 Bangkok with a forecast of 10,000  
 delegates
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• ง น Herbalife Southeast Extravaganza 
 (18-21 พฤ ภ คม 2560) จดที่ กรุงเทพ  มีผู้เข้
 ร่ มง น ปร ม ณ 10,000 คน

• ง น ASEAN sustainable energy week 2017 
 (7-10 มิถุน ยน 2560) จดที่ กรุงเทพ  ค ดก รณ์ 
 มีผู้เข้ ร่ มง นปร ม ณ 3,300 คน

• ง น 10th International Convention of Asia 
 Scholars (ICAS) (20-23 กรกฎ คม 2560) จดที่ 
 จง ดเชยีงใ ม่ มผีูเ้ข้ ร่ มง น ปร ม ณ 1,500 คน

• ง น The 11th International Congress of the 
 International Society for Hemodialysis 2017 
 (2 – 5 งิ คม 2560) จดที ่กรงุเทพ  มผีูเ้ข้ ร่ ม
 ง นปร ม ณ 2,000 คน

• ง น 2017 PCMA Global Professional 
 Conference – Asia Pacific (28 – 31 ิง คม 
 2560) จดที ่กรงุเทพ  มผีูเ้ข้ ร่ มง นปร ม ณ 35 คน

• ง น UIA’s Associat ions Roundtable 
 Asia-Pacific 2017 (21 – 22 กนย ยน 2560) 
 จดที่ เชียงใ ม่ มีผู้เข้ ร่ มง นปร ม ณ 100 คน

• ง น IT&CM Asia & CTW Asia Pacific 2017  
 (26-28 กนย ยน 2560) จดที ่กรงุเทพ  มผีูเ้ข้ ร่ ม
 ง นปร ม ณ 2,500 คน เป็นง นไมซ์เทรดโช ์
 � คญข งภูมิภ คเ เชียที่ปร เท ไทยเป็นเจ้ ภ พ
 ต่ เนื่ งม เป็นปีที่ 16

• Herbalife Southeast Extravaganza (18 to 
 21 May 2017) in Bangkok, with a forecast of  
 10,000 delegates

• ASEAN sustainable energy week 2017
 (7 -10 June 2017), in Bangkok is expected 
 to attract 3,300 visitors.

• The 10th International Convention of Asia 
 Scholars (ICAS) (20 - 23 July 2017) in 
 Chiang Mai, is expected to attract 1,500 
 visitors.

• The 11th International Congress of the 
 International Society for Hemodialysis 
 2017 (2 - 5 August 2017) in Bangkok, is 
 expected to attract 2,000 visitors.

• 2017 PCMA Globa l  P ro fes s iona l
 Conference – Asia Pacific (28 - 31 August 
 2017) in Bangkok, is expected to attract 
 35 visitors. 

• U IA ’ s  A s s o c i a t i o n s  Round t ab l e 
 Asia-Pacific 2017 (21 - 22 September 
 2017) in Chiang Mai, is expected to 
 attract 100 visitors.

• IT&CM Asia & CTW Asia Pacific 2017 
 (26 - 28 September 2017) in Bangkok, is 
 a significant MICE and trade show event 
 in Asia. Hosted in Thailand for the last 
 15 years, this year is the event’s 16th 

 edition and consecutively it should
 attract 2,500 visitors.
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• Thailand Incentive & Meeting Exchange 
 2017 (TIME 2017) India Edition, an 
 activity offering the MICE industry a new 
 platform for knowledge exchange and 
 business opportunities

• Thailand International Exhibitions & Events 
 Forum 2017 (TIEEF 2017), January 2017

• MICE Standard Day 2017, an activity to 
 certified MICE venues under the Thailand 
 MICE Venue Standard

• MICE Academy and MICE Career Day 
 2017 provides a platform for MICE education 
 and professional development. Creating 
 Future MICE Leaders into the MICE Industry 

• ASEAN Conference on MICE 2017, 
 conference aims to leverage knowledge 
 and policy exchange, and driving regional 
 ties towards the mutually beneficial goal 
 of accommodating MICE travellers from 
 around the globe

• MICE Day 2017, to drive Thailand’s MICE 
 Industry to New Heights with the
 Integrated Strategic Plan2018, Knowledge 
 and Experience Exchange under the theme 
 ‘Thailand SMART MICE’

• Thailand Domestic MICE MART 2017, the 
 biggest Domestic MICE trade negotiating 
 platform helping generate business 
 opportunities for Local Thai MICE 
 operators. This year will be held in Phuket 
 and Khon Kaen. 

• ง น Thailand Incentive & Meeting Exchange 
2017 (TIME 2017) India Edition กจิกรรมเ รมิ ร้ ง
ปร บก รณ์ใ ้กบลูกค้ กลุ่มเป้ ม ยแล ผู้ปร ก บ
ก รใน ุต กรรม

• ง น Thailand International Exhibitions & 
Events Forum 2017 (TIEEF 2017) ก� นดจดง น
มกร คม 2560

• ง น MICE Standard Day 2017 กิจกรรมม บ
ปร ก นียบตรรบร งม ตรฐ นใน ุต กรรมไมซ์

• ง น MICE Academy and MICE Career Day 
2017 ก รจดกิจกรรมก ร ร้ งเครื ข่ ย งค์ค มรู้
� รบบุคล กรใน ุต กรรมไมซ์แล เชื่ มโยง ู่ก ร
่งเ ริมก รจ้ งง นข งผู้ปร ก บก ร

• ง น ASEAN Conference on MICE 2017 ก ร
ปร ชุมเชิง ิช ก รเพื่ แลกเปลี่ยน งค์ค มรู้แล ง น
ิจย

• ง น MICE DAY 2017 ก รจดง นแถลงแผนบูรณ
ก รธรุกจิไมซ์ ปี 2561 แล มมน เทรนด์ไมซ์ใ ค้ ม
รูภ้ ยใต้แน คิด ‘Thailand SMART MICE’ โดยเชญิผู้
ปร ก บก รธุรกิจไมซ์ร่ มง น 

• ง น THAILAND DOMESTIC MICE MART 2017 
กิจกรรมก ร ่งเ ริมก รข ย � รบผู้ปร ก บก รแล
ผูซ้ื้ � รบตล ดไมซ์ในปร เท  ก� นดจดใน 3 เมื ง 
ภูเก็ต แล ข นแก่น

2 TCEB’s Highlighted MICE Events
งานที่จัดขึ้นโดย สสปน.
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4.2 Plan to Promote the Image of Thailand’s 
MICE Industry (PROMOTE) 
แผนงานด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์

แผนง นด้ นก รเ รมิ ร้ งภ พลก ณ์ข งปร เท ไทย
ในฐ น จุด ม ย ลกข ง ุต กรรมไมซ์ในเ เชีย 
มุ่งเน้นก ร ่งเ ริมแบรนด์ข ง ุต กรรมไมซ์ไทยใน
ร ดบน น ช ติ โดย ่งเ ริมภ พลก ณ์ ุต กรรม
ก รจดปร ชมุแล ง นแ ดง นิค้ ข งไทยผ่ นกิจกรรม
ท งก รตล ดแล ก รร่ มมื กบภ ครฐแล เ กชนท้ง
ในแล ต่ งปร เท  น กจ กนี้ ยงเน้นก ร ่งเ ริม
เ กลก ณ์ข งจุด ม ยไมซ์ร ดบท้ งถิ่น โดย ่งเ ริม
ก ร ร้ งแล ก� นดต� แ น่งแบรนด์ที่เป็นเ กลก ณ์
ปร จ� ท้ งถิ่นแล ปร ช มพนธ์จุด ม ยไมซ์ร ดบ
ท้ งถิ่น ู่ตล ดเป้ ม ยในแล ต่ งปร เท  ผ่ นทุก
ช่ งท งก ร ื่ ร ฟไลน์ แล นไลน์ ด ้ ย
งบปร ม ณ 190.5 ล้ นบ ท โดยด� เนินก รผ่ น
กิจกรรม ลก ดงต่ ไปนี้

The plan is based on Thailand’s image 
enhancement programme that positions the 
country as the main destination of the 
MICE industry in Asia. It focuses on brand 
promotion of the Thai MICE industry at an 
international level by promoting the image 
of the convention and exhibition industries 
through marketing activities and cooperation 
with public and private sectors, both 
domestic and international. In addition, it 
also focuses on promoting the identity of 
local MICE destinations; promoting the 
creation and branding of local brands; and 
promoting local MICE destinations to 
ta rge ted  domestic and international 
markets through all offline and online 
communication channels. Through a budget 
of THB190.5 million, the bureau will 
embark on specific key activities:
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พัฒนาแบรนด์และส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทย
• พฒน แบรนด์แล ง่เ รมิภ พลก ณ์ ตุ กรรมไมซ์ไทยในต่ งปร เท  ผ่ นแบรนด์ “Thailand  
 Connect: Your Vibrant Journey to Business Success” เ ริม ร้ งภ พลก ณ์ปร เท ไทย 
 ในฐ น จุด ม ย ลกข ง ุต กรรมไมซ์ในภูมิภ คเ เซีย
• พฒน แบรนด์แล ่งเ ริมภ พลก ณ์ ุต กรรมไมซ์ไทยในปร เท  ผ่ นแบรนด์ “ปร ชุม 
 เมื งไทย ภูมิใจช่ ยช ติ” ร้ งก รรบรู้แล ค มเข้ ใจเกี่ย กบ ุต กรรมไมซ์ไทยเพื่ ่งเ ริม 
 ใ ้มีก รจดง นแล เข้ ร่ มง นปร ชุมแล ง นแ ดง ินค้ ในปร เท ไทย

สร้างความรับรู้ถึงอุตสาหกรรมไมซ์ในและต่างประเทศ 
จดท�  ผลติ แล เผยแพร่ ื่ ง่เ รมิก รตล ด � รบตล ดในแล ต่ งปร เท  เช่น ก รจดท� เ ก ร ง่เ รมิ
ก รข ย โบรช ร์ แผ่นพบ ดิิท น์ โรล พ โฆ ณ ป ต กูป๊แล บทค มปร ช มพนธ์ ผ่ น ื่ ิง่พมิพ์ 
ิทยุ โทรท น์

ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในและต่างประเทศ 
จดท�  ผลติ แล เผยแพร่ ื่ งค์กร � รบตล ดในแล ต่ งปร เท  เช่น ร ร ปน.  MICE Journal 
ร ยง นปร จ� ปี กิจกรรมปร ช มพนธ์ แล ื่ ม ลชน มพนธ์ ก รแถลงข่  ก ร มภ ณ์ผู้บริ ร 
ก รจดท� ค� กล่ ผู้บริ ร  

Develop brand and promote the image of the MICE industry in Thailand

• Develop branding and promote Thailand’s MICE industry image on the 
 international stage via “Thailand Connect: Your Vibrant Journey to Business  
 Success” branding campaign that builds Thailand’s image as the key MICE  
 destination in Asia
• Develop brand and promote Thailand’s MICE industry in the country through  
 “Prachum Muangthai Pumjai Chuay Chart” (Meet in Thailand ... Prosperous  
 Thailand) campaign to create awareness and understanding in Thailand’s MICE  
 industry and encourage event organising and stronger participation in events

Raise awareness of the MICE industry in the country and overseas

Producing and distributing marketing promotional materials for domestic and 
international markets such as brochures, leaflets, videos, roll-up, spot ads, scoops 
and articles through print media, radio and television

Promote TCEB’s image in the country and overseas

Producing and distributing the organisation’s media content in the country and 
overseas such as TCEB MICE Journal, the Annual Report, public relations activities, 
media relations, press conferences and executive interviews and statements

1

2

3
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จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไมซ์ในและต่างประเทศ
• ก ร กแบบ จดท�  แล บริ รจดก รคู นิทรร ก รปร เท ไทยในง นเทรดโช ์ ภ ยใต ้
 ก ร ื่ รแบรนด์ “Thailand Connect: Your Vibrant Journey to Business Success”  
 จ� น น 6 ง น ได้แก่ AIME 2017, IT&CM China 2017, IMEX Frankfurt 2017, IT&CMA and  
 CTW 2017, IMEX America 2017 แล  IBTM WORLD 2017 
• ก ร ร้ งก รรบรูผ่้ น ื่  Visibility ในง นเทรดโช  ์ เช่น แบนเน ร์ ื่ นไลน์ ื่ ิง่พมิพ์ จ� น น  
 4 ง น ได้แก่ AIME 2017, IMEX Frankfurt 2017, IT&CMA and CTW แล  IBTM WORLD 2017 
• ก รจดท�  Global Sponsorship Thailand Café จ� น น 2 ง น ได้แก่ IMEX Frankfurt 2017  
 แล  IMEX America 2017
• ก รจดท� ื่ ่งเ ริมกิจกรรมก รตล ด เช่น VR Thailand 360 ง  กิจกรรมแล โช ์ก รแ ดง 
 ภ ยในง น ตล ดจนข งที่ร ลึกก รจดง น 
• ก รจดท� บูธโมบ ยเคลื่ นที่ ่งเ ริม ุต กรรมไมซ์ ‘Pop Up Thailand’ นบ นุนก รจดง น 
 ข ง ปน.  แล ก ร ร้ งก รรบรู้ใ ้กบ ุต กรรมไมซ์ในแล ต่ งปร เท  
• ก ร นบ นนุง นไมซ์ ื่ ม ลชนในแล ต่ งปร เท  ได้แก่ ก ร นบ นนุง น Honda LPGA 2017,  
 ง น World Film Festival 2017 เป็นต้น

Organise MICE marketing and promotional activities in the country and overseas  

• Design and manage Thailand’s exhibition booths under “Thailand Connect:  
 Your Vibrant Journey to Business Success” concept at six significant trade  
 shows such as AIME 2017, IT&CM China 2017, IMEX Frankfurt 2017, IT&CMA  
 and CTW 2017, IMEX America 2017 and IBTM WORLD 2017
• Raise awareness through visibility media at trade shows such as banners,  
 online media, print media at four events, namely, AIME 2017, IMEX Frankfurt  
 2017, IT&CMA and CTW and IBTM WORLD 2017
• Organise global sponsorship for Thailand Café at two events — IMEX Frankfurt  
 2017 and IMEX America 2017
• Promote marketing activities such as VR Thailand 360 degree and show  
 performances at events and provide souvenirs
• Make mobile booths ‘Pop-Up Thailand’ to support TCEB and create awareness  
 for the  MICE industry in the country and overseas
• Support MICE media relations in the country and overseas such as supporting  
 Honda LPGA 2017 and World Film Festival 2017

4
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ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (E- Marketing)
• แคมเปญ Spice Up Your Business Agenda 2017
• บริ รจดก ร ื่ งคม นไลน์ (Social Media Management) 
• ก ร ื่ รแล ปร ช มพนธ์ e-Mail Marketing แล ก รโปรโมท ื่ ดิจิทล 
• โฆ ณ นไลน์ (Online Advertising) 
• พฒน เนื้ แล จดท� ื่ ก รปร ช มพนธ์ดิจิทลแล ื่ ก รข ยดิจิทล
• ื่ รก รตล ดแล ปร ช มพนธ์ นไลน์ภ พถ่ ย Virtual Reality 360 ง

Promote Thailand image and MICE Cities to raise the quality of MICE market

• Marketing, public relations, business networking and MICE Cities promotions  
 at trade shows, roadshows and meetings
• Organise MICE City Summit and Forum to exchange knowledge through 
 workshops for MICE Cities, potential MICE cities and TCEB
• Develop MICE products and services at local and international levels through  
 press releases

ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย และไมซ์ซิตี้ เพื่อยกระดับสู่ตลาดไมซ์คุณภาพ 
• ก รตล ด ก รปร ช มพนธ์ ก ร ร้ งเครื ข่ ยธุรกิจ แล ก รแ ดง กยภ พไมซ์ซิต้ีผ่ น 
 ก รเข้ ร่ มง นเทรดโช ์ โรดโช ์ แล ก รปร ชุม ุต กรรม เป็นต้น
• ก ร ร้ งเ ทแีลกเปลีย่นผ่ นกจิกรรมเชงิปฏบิตกิ รร ่ งไมซ์ซติี ้เมื งทีม่ี กยภ พ แล  ปน.   
 (MICE City Summit)  
• ก รพฒน ินค้ แล บริก รไมซ์จ กท้ งถิ่น ู่ร ดบ กล (เ ก รปร ช มพนธ์)

Promote E-Marketing for MICE industry
• Spice Up Your Business Agenda 2017 campaign
• Social media management
• e-Mail Marketing and digital promote
• Online advertising
• Develop content and creative designs for digital media, public relations and  
 digital sales media
• Use marketing and online media in terms of Virtual Reality 360 degree

5
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4.3 TCEB’S Development Plan (DEVELOP)
แผนงานด้านการพัฒนา

แผนง นด้ นก รพฒน ปัจจยเ ื้ เพ่ื ยกร ดบค ม
ม รถในก รแข่งขนข ง ุต กรรมไมซ์ข ง

ปร เท ไทยนน้ มุง่เน้นก รพฒน กยภ พข ง ตุ กรรมไมซ์ 
โดยพฒน กยภ พแล เพิ่มจ� น นบุคล กรด้ นไมซ์ 
พร้ มไปกบก รจดท�  น� ไปใช้ แล เ ริม ร้ งยกร ดบ
ม ตรฐ นใ ้กบ ุต กรรมไมซ์ ร มไปถึงก ร

นบ นุนก รพฒน จุด ม ยก รจดง นไมซ ์ที่มี
กยภ พ นบ นุน ุต กรรมไมซ์ใ ้เติบโต ย่ ง

ย่งยืนด้ ยก รปร เมินผลกร ทบข ง ุต กรรมไมซ์
ทีม่ต่ี เ ร ฐกจิ งคม แล ิง่แ ดล้ ม แล ผลกดนใ ้
ผู้ปร ก บก รแล ผู้จดง นผ่ นก รรบร งม ตรฐ น
ด้ นก รจดง น ย่ งย่งยืน แล น� คู่มื ก รด� เนินง น
ย่ งย่งยืนข ง ุต กรรมไมซ์ไป ู่ก รปฏิบติเพื่ ใ ้

เกิดผล มฤทธิ์ ด้ ยงบปร ม ณ 100.391 ล้ นบ ท 
โดยด� เนินก รผ่ นกิจกรรม ลก ดงต่ ไปนี้

TCEB’s development plan focuses on  
building the potential of the MICE industry, 
improving capacity and increasing the 
number of MICE personnel, enhancing MICE 
industry standards, supporting potential 
MICE venue development and supporting 
the MICE industry to grow sustainably by 
assessing MICE industry impact on the 
economy, society and environment. It also 
encourages entrepreneurs and organisers to 
achieve sustainable standard certification 
and apply MICE industry’s sustainable  
operational guidelines. Through a budget of 
THB100.391 million, the main activities are 
as follows:
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MICE Academy an educational initiative for educational institutions and youth. 
This year, TCEB will develop a new curriculum Event 101 to further build 
comprehensive knowledge of events both theory and practice. It will be the first 
curriculum in Thailand to achieve comprehensive goals. The bureau will spearhead 
effort to encourage five vocational colleges to offer High Vocational Certificate 
Courses in the tourism Industry, with a Major in meetings and exhibitions studies. 
These endeavours will help produce a new generation of more than 4,000 university 
graduates and 1,000 college graduates dedicated to the Thai MICE sector.

Trade Education ก ร กึ ไมซ์เพื่ ภ คธรุกจิ มุง่ใ ป้ร เท ไทยเป็นเจ้ ภ พจด บรม ลก ตูรด้ นไมซ์
น น ช ตใิ แ้ก่กลุม่ผูป้ร ก บก รไมซ์ใน ข ทง้ก รปร ชมุ ก รจดง นแ ดง นิค้  รื  ก รจดง น เี น้ท์ 
โดยมี ลก ูตร ทิ Certified in Exhibitions Management (CEM) ซ่ึงเป็น ลก ูตรเกี่ย กบก ร
บริ รจดก รด้ นง นแ ดง ินค้ น น ช ติ แล  Certified Meeting Professional (CMP) ซึ่งเป็น
ลก ูตรเกี่ย กบก รบริ รจดก รด้ นก รปร ชุมน น ช ติ

Develop MICE industry potential in four areas:
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 4 ด้าน ได้แก่

MICE Academy ก รด� เนินง นด้ นก ร ึก � รบ ถ บนก ร ึก แล เย ชน ปีนี้ ปน. 
ด� เนินก รพฒน ลก ูตรใ ม่ภ ยใต้ ิช ก รจดง น ีเ ้นท์ รื  Event 101 เพื่ ต่ ย ด งค์ค มรู้ที่
เข้มข้นใน ิช ก รจดง น ีเ ้นท์โดยเฉพ  ซึ่งเป็น ลก ูตรเล่มแรกข งปร เท ไทย พร้ มผลกดน 5 
ถ บน ชี กึ ใ เ้ปิด ลก ตูรปร ก นยีบตร ชิ ชพีชน้ งู ปร เภท ชิ ตุ กรรมท่ งเท่ีย  ข

ก รจดปร ชมุแล นทิรร ก ร โดยตง้เป้ ร้ งบคุล กรไมซ์รุน่ใ ม่ทีม่คีณุภ พ แล เป็นมื ชพีในร ดบ
ุดม ึก จ� น น 4,000 คน แล ในร ดบ ชี ึก  1,000 คน

Trade Education: a MICE education for business focusing on driving Thailand as 
a host for international MICE curriculum training programmes for MICE organisers 
across all sectors of the events business. It adopts the Certified in Exhibitions 
Management (CEM), an international exhibition management curriculum, and 
Certified Meeting Professional (CMP), an international meeting management 
curriculum.

1
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MICE Standards 
� รบแผนง นในปร เท จ ขย ยก รรบร งม ตรฐ น ถ นที่จดง นในปร เท ไทย ภ ยใต้โครงก ร 

Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ปร เภท ้ งปร ชุม (Meeting Room) ใ ้มีจ� น นม ก
ขึน้ โดยเฉพ เมื งไมซ์ซติีท้ง้ 5 แ ง่ แล เมื งทีม่ี กยภ พก รจดง นไมซ์ต มคล เต ร์ข งรฐบ ล แล
เป็นปีทีเ่ริม่ก รปร เมินม ตรฐ น ถ นทีจ่ดง นในปร เท ไทยปร เภท ถ นทีแ่ ดง นิค้ แล นทิรร ก ร 
(Exhibition Venue) พร้ มด� เนินก รจดท� ม ตรฐ นปร เภท ถ นที่จดง นพิเ  (Special Event 
Venue) 

� รบแผนง นในต่ งปร เท ในก รขย ยม ตรฐ น ถ นทีจ่ดง นไมซ์ ูร่ ดบ เซยีนนน้ รฐมนตรท่ี ง
เท่ีย เซียนท้ง 10 ปร เท มีมติเ ็นช บใ ้ปร เท ไทยโดย ปน. เป็นผู้น� ปร เท เซียนจดท�
ม ตรฐ น ถ นที่จดง นไมซ์ใน เซียน รื  ASEAN MICE VENUE STANDARD (AMVS) แล
ปร เท ไทยจ เป็นเจ้ ภ พก รจด บรม 1st ASEAN MICE VENUE STANDARD AUDITOR Training 
ในร ่ ง นที ่15-18 มนี คม 2560 เพื่ ใ ป้ร เท ใน เซยีนรบทร บ ธีิก รตร จปร เมนิม ตรฐ น
ถ นทีจ่ดง น น กจ กนี ้จดท� ม ตรฐ นใ ม่ Food Waste Prevention เพื่ ใ ผู้ป้ร ก บก รไมซ์ลด

แล จดก รขย จ กก รใ บ้รกิ ร รใ ล้ดน้ ยลง ต บ น งนโยบ ย งค์ก ร ปร ช ช ตทิีก่� นด
เป้ ม ยก รพฒน ที่ย่งยืน รื  Sustainable Development Goals (SDGs)

MICE Standards: 
For domestic plan, TCEB will further extend the adoption of the Thailand MICE 
Venue Standard (TVMS) – Meeting Room, especially in the five MICE Cities, and 
other high potential cities in line with the government’s identified clusters. This 
year will also mark the beginning of the assessment of the exhibition venue cat-
egory and the development of the special event venue category. 

At a international level, the 10 ASEAN tourism ministers voted that Thailand, 
through TCEB, would take the lead role in the development of the ASEAN MICE 
Venue Standard (AMVS). During 15 to 18 March 2017, Thailand hosted the 1st 
ASEAN MICE Venue Standard Auditor Training to provide insights into assessment 
and certification processes. Furthermore, TCEB will develop the Food Waste Pre-
vention Standard to encourage MICE operators to reduce and better manage food 
waste, in accordance with the United Nations’ Sustainable Development Goals 
(SDGs).

3
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MICE Sustainability: TCEB will focus on the Sustainable Events Professional  
Certificate (SEPC) to help expand the knowledge and skills of sustainability  
professionals in the context of environment, society, and economy for the MICE 
industry. This programme will be launched in Thailand in 2018.  In addition, the 
Farm to Functions campaign will further encourage MICE operators to use organic 
produce from farmers who have adopted organic cultivation principles. TCEB will 
also promote Carbon Neutral Events this year. Five events have been identified, 
this year that will reduce carbon emission by 100 tons, through the implementation 
of TCEB’s recommendations.

• Develop alliance network
• Meeting with public and private partnerships (Team Thailand)
• Meeting with the government agencies for the ASEAN framework to develop  
 Thailand’s MICE industry
• Activate MICE Fast track service for MICE travellers that TCEB supports
• Organise seminars about government policies and measures to solve 
 problems and obstacles facing the Thai MICE industry and support public and  
 private partnerships to operate MICE activities conveniently and efficiently

MICE Sustainability มุง่พฒน ก ร บรม ลก ตูร Sustainable Events Professional Certificate 
(SEPC) เพื่ ใ ้ งค์ค มรูแ้ก่ผูป้ร ก บก รไมซ์ในก รจดง นโดยค� นงึถงึ ิง่แ ดล้ ม งคม แล เ ร ฐกจิ 
ตง้เป้ จด บรมครง้แรกปี 2561 พร้ มต่ ย ดโครงก ร Farm to Functions ง่เ ริมผูป้ร ก บก รไมซ์ใน
ก รจดซื้ ินค้ เก ตร ินทรีย์จ กเก ตรกรโดยตรง แล ก รจดง นแบบไร้ค ร์บ น (Carbon Neutral 
Events) โดยในปีนีจ้ มกี รจดง นแบบไร้ค ร์บ นจ� น น 5 ง น ค ด ่ จ ช่ ยลดค ร์บ นได้ทง้ ิน้ 100 ตน

• พฒน เครื ข่ ยพนธมิตร
• ปร ชุมร่ มกบ น่ ยง นพนธมิตรภ ครฐแล เ กชน (Team Thailand) 
• ปร ชุมเครื ข่ ย น่ ยง นภ ครฐในกร บ เซียนเพื่ ่งเ ริม ุต กรรมไมซ์ไทย 
• บริ รจดก รช่ งท งพิเ � รบนกเดินท งกลุ่มไมซ์ (MICE Fasttrack) เพื่ ต้ นรบ
 นกเดินท งกลุ่มไมซ์ที่ ปน. ใ ้ก ร นบ นุน 
• ปร ชุม มมน เกี่ย กบนโยบ ยแล ม ตรก รภ ครฐ เพื่ แก้ไขปัญ แล ุป รรคข ง
 ุต กรรมไมซ์ไทย เพื่ นบ นุน น่ ยง นพนธมิตรภ ครฐแล เ กชนด� เนินกิจกรรมไมซ์ได้ 
 ย่ ง ด กร ดเร็ แล มีปร ิทธิภ พ

4
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แผนง นบูรณ ก รก ร ร้ งร ยได้จ กก รท่ งเที่ย
แล บริก ร โครงก ร ่งเ ริมก รจดปร ชุมแล
นิทรร ก รภ ยในปร เท  เป็นก รบูรณ ก รก ร
ท� ง นร่ มกน เพื่ เพิ่มแล เ ริม ร้ งก รจดง นไมซ์
ภ ยในปร เท  (Domestic MICE) ใ เ้ป็นธรุกจิ � คญ
ที่ช่ ย ่งเ ริมก รกร จ ยร ยได้ กร ตุ้นเ ร ฐกิจข ง
ปร เท แล เป็นกลไกในก รพฒน ช ติที่ � คญ 

ดคล้ งกบนโยบ ยข งรฐบ ลที่มุ่งเน้นใ ้ น่ ยง น
ภ ครฐ ภ คเ กชน แล ปร ช ชนจดปร ชุม มมน
ในปร เท ไทย แล เ ริม ร้ งปร บก รณ์ใ ้กบนก
เดนิท งกลุม่ไมซ์ มผ ถงึ กยภ พค มพร้ มข ง ถ นที่
จดง น แล ก รจดกิจกรรมไมซ์ในปร เท  ด้ ยงบ
ปร ม ณ 90 ล้ นบ ท โดยด� เนินก รผ่ นกิจกรรม
ลก ดงต่ ไปนี้

Integrated plan to generate revenue from tourism 
and service supporting the organisation of 
domestic conventions and exhibitions. This 
integration will increase and support the 
development of domestic MICE to be a key 
business that boosts revenue distribution and 
stimulates the country’s economy. This is a key 
tool for national development in line with the 
government’s policy that focuses on encouraging 
public, private and people to organise meetings 
and seminars in the country and enhance the 
MICE traveller’s experience and knowledge 
about the potential of venues and the readiness 
of the MICE industry to offer a diverse range of 
activities in the country. Through a budget of 
THB90 million, the main activities are as 
follows:

4.4 Integrated Plan to Generate Revenue 
from Tourism and Service
แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ
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เสริมสร้างศักยภาพของ เมืองไมซ์ซิต้ี และเมืองรองท่ีมี
ศักยภาพ

• กึ แล จดท� ข้ มลูยทุธ ตร์ข งไมซ์ซต้ีิแล  
 เมื งที่มี กยภ พ (City  Profile)
• พฒน ินค้ แล บริก รไมซ์จ กท้ งถิ่น ู่ร ดบ 
 กล
• ยกร ดบง นเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events) 
• ท� ตล ด/ก รปร ช มพนธ์/ก ร ร้ งเครื ข่ ย 
 ธุรกิจ
• ร้ งเ ทีแลกเปลี่ยนผ่ นกิจกรรมเชิงปฏิบติก ร 
 ร ่ งไมซ์ซิต้ีเมื งที่มี กยภ พแล  ปน.   
 (MICE City Summit) 
• ่งเ ริมแล ใ ้ค� ปรึก เกี่ย กบก รพฒน  
 โครง ร้ งพื้นฐ น ุต กรรมไมซ์

ส่งเสริมการจัดงาน Domestic  Exhibition และการ
ประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ

• ่งเ ริมก รจดง น Domestic MICE (ปร ชุม 
 เมื งไทย ภูมิใจช่ ยช ติ) ร้ งก รจดง นแล  
 นบ นุนง นข้ มภูมิภ ค จ� น น 68 ง น
• ก รปร ชุม ิช ชีพร ่ มกบ น ่ ยง นภ คี  
 (A l l i ance  Suppor t )  เช ่ น  ก รค ้   
 ภ ุต กรรม โครงก รปร ช รฐ แล  
 ภ คเ กชนในจง ดต่ งๆ

Strengthen the potential of MICE Cities and its 
potential secondary cities

• Study and prepare strategic data of  
 MICE Cities and potential cities (city  
 profile)
• Develop local MICE products and 
 services internationally
• Raise the quality and scope of 
 highlighted events in MICE Cities  
 (flagship events)
• Marketing / Public Relations / Business 
 Networking
• Create a forum for  knowledge  
 exchange through workshops between  
 MICE cities, potential MICE cities and  
 TCEB (MICE City Summits)
• Promote and advise on MICE industry  
 infrastructure development

Promote and organise Domestic Exhibition and 
“Meet in Thailand … Prosperous Thailand”

• Promote the organisation of domestic  
 MICE “Meet in Thailand ... Prosperous  
 Thailand”, to create events, while  
 organising and supporting cross-regional  
 work involving 68 identified events
• Organise professional meetings with  
 partner organisations (alliance and  
 suppor t )  such as  chambers  o f  
 commerce, industry federations,  
 Pracharath project and private sector  
 endeavours in the provinces

1
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ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดประชุมและการแสดง
สินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีตะเข็บชายแดน 
(CLMV)

• นบ นุนแล ่งเ ริมท งด้ นก รข ยแล  
 ก รตล ดกลุ่มปร เท  (CLMV) โดย นบ นุน 
 ท งด้ นก รเงิน
• กร ตุน้ก รจดปร ชมุ มมน แล ก รจดกจิกรรม 
 ก รข ยแล ก รตล ด (CLMVT SEZ) (เทรดโช  ์ 
 โรดโช ์ แล เซล ์มิ ช่น) 
• ร ้ งพนธมิตรธุรกิจไทยผ่ นบริ ทข้ มช ติ  
 ที่มีฐ น ยู่ในปร เท ไทย (EXPAT)
• มมน แล ก ร ร้ งก รรบรู้ในเขตเ ร ฐกิจ 
 พเิ  (SEZ) ใน 6 จง ด ได้แก่ ตร ด นครพนม  
 ก ญจนบุรี งขล  น งค ย เชียงร ย ที่มี 
 เขตเ ร ฐกิจพิเ  
• ร้ งก รรบรู้ ินค้ แล บริก ร (CLMVT FAM  
 Trip) ที่กรุงเทพ

Promote convention and exhibition integration 
in special economic zones (SEZ) and border 
areas identified as CLMV. (Cambodia, Laos, 
Myanmar and Vietnam

• Support and promote sales and marketing  
 in CLMV countries with financial support
• Encourage seminars and sales and  
 marketing activities (CLMVT SEZ)  
 (Trade Show/Road Show / Sales Mission)
• Build Thai-expatriate business partnership  
 through multinational companies based  
 in Thailand
• Organise seminars and raise awareness  
 in special economic zones (SEZ) in six  
 provinces — Trat, Nakhon Phanom,  
 Kanchanaburi, Songkhla, Nong Khai  
 and Chiang Rai
• Create product and service awareness  
 (CLMVT fam trips) in Bangkok

• Organise two editions of the Thailand  
 Domestic MICE Mart 2017 in Khon  
 Kaen and Phuket
• Promote domestic exhibitions by  
 organising new events in various  
 regions of the country that have a  
 strong exhibition content together with  
 seminars in line with Thailand 4.0 
• Support  the second edi t ion o f  
 Empowering Thai Exhibition

• Thailand Domestic MICE Mart 2017 จ� น น  
 2 ครง้ ได้แก่ ก รจดง นทีจ่ง ด ข นแก่น แล   
 ภูเก็ต
• ่งเ ริมก รจดง น Domestic Exhibition  
 นบ นุนก รจดง นใ ม่ๆ ในภูมิภ คเน้นก รจด 
 ง นแ ดง นิค้ แล นทิรร ก รค บคูไ่ปกบก รจด 
 มมน ต มแผน Thailand 4.0 
• นบ นุน Empowering Thai Exhibition  
 ปีที่ 2

3
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กลยุทธ์การตลาดและภาพลักษณ์องค์กรประจ�าปี 2560 
Marketing strategy and TCEB’s Brand image in 2017

TCEB further enhance the Thailand brand internationally through 
its three key strategies and three core strengths.

4.5
Branding Strategy and Communication:
A strategic Plan 2017
Promote branding to position Thailand’s as a MICE destination
ทิศทางกลยุทธ์แบรนด์และการสื่อสารประจ�าปีงบประมาณ 2560
ส่งเสริมแบรนด์และการเป็นจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย

ส่งเสริมแบรนด์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ไทยในระดับ
นานาชาติ

- ่งเ ริมภ พลก ณ์ ุต กรรมก รจด 
 ง นปร ชุมแล ก รแ ดง ินค้ ข งไทย 
 ผ่ นกจิกรรมท งก รตล ดแล ก รร่ มมื  
 กบภ ครฐแล เ กชนทง้ในแล ต่ งปร เท

Promote Branding of Thailand MICE in
international level

Promote Branding of Thailand’s MICE 
Industry through marketing activities 
and cooperation with both domestic 
and international public and private 
sectors

ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจุดหมายไมซ์ระดับท้องถิ่น

- ร้ งแล ก� นดต� แ น่งแบรนด์ที่เป็น 
 เ ก ล ก ณ ์ ป ร จ� ท ้ ง ถิ่ น แ ล  
 ปร ช มพนธ์จุด ม ยไมซ์ร ดบท้ งถิ่น 
 ู่ตล ดเป้ ม ย

Promote the identity of the local MICE 
destination

Create local brand identity and promote 
local MICE destinations to the targeted 
markets
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บูรณ ก รก รท� ง นร ่ มกบภ ครฐ แล  
เ กชน เพื่ รื แน ท งก รท� กิจกรรม
ปร ช มพนธ์ พฒน นิค้ บรกิ ร แล ง่เ รมิ
ก รตล ด ุต กรรมไมซ์

พฒน กิจกรรมท งก รตล ดใ ้ ดคล้ งกบ
ค มต้ งก รข งลูกค้ เป้ ม ย โดยปร น
ง นร่ มกบฝ่ ยง นต่ ง ๆ ภ ยใน ปน. 

ึก � ร จแบรนด์คู่แข่ง แล ทบท นจุดแข็ง
ข งแบรนด์ไมซ์ไทย แล ไมซ์ซติี ้เพื่ พฒน แผน
ง นแล ทิ ท งตล ด

น� เ น ภ พค ม � เร็จข งกิจกรรมก รตล ด
ข ง ุต กรรมไมซ์ไทยในเ ทีร ดบโลก

น� เ น งค ์ ค มรู ้ แล ปร โยชน ์ ข ง
ุต กรรม ลกต่ ย ดจ กง นไมซ์ที่จดขึ้นใน

ปร เท ไทย

Integrate work with the public and 
private sectors to discuss public relations 
activities, develop service products and 
promote the marketing of the MICE 
industry (Hand-in-Hand marketing & 
promotion)

Develop marketing activities to meet 
the needs of target customers by 
coordinating with various departments 
within TCEB (Targeted Activities, Targeted 
Industries)

Explore the competitive branding and 
review the brand strengths of Thai 
MICE and MICE Cities to develop a 
plan and marketing strategic direction 
(Focused Brand, Effective Plan)

Present the success of Thailand MICE 
industry in the international level (Master 
MICE Events, Present to the World)

Present knowledge and benefits of the 
major industries gained from MICE 
events held in Thailand (From International 
MICE Platform to the World of Business)

1

2

3

4

5

แนวทางการด�าเนินงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรประจ�าปี 2560
Strategy and Planning for Marketing and Corporate Image 2017
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กลยทุธ์การตลาดและภาพลกัษณ์องค์กรประจ�าปี 2560

ก รตล ดเจ ลูกค้ เป้ ม ย

Tap targeted markets (Focus on 
customisation, personalisation, and 
storytelling)

ก รตล ดเชิงข้ มูล เนื้ ง น ิจยแล ถิติที่
เชื่ ถื ได้

Informational marketing, reliable 
research and statist ical content 
(emphasise on good data collection 
and reliable statistics)

ก รตล ดจบมื พนธมิตร

Affiliate Marketing (co-create, strategic 
partnership with relevant stakeholders 
to reach wider audiences)

ก รตล ดชูผลง นไมซ์ ทิ ผลต่ เ ร ฐกิจ
ข ง ุต กรรมไมซ์ ก รดึงง นแล ก รเพิ่ม
จ� น นง น ก รพฒน บุคล กรแล ม ตรฐ น 
ก รน� เ น งค์ค มรูก้ รพฒน ตุ กรรม
ต่ ย ดเ ทีไมซ์ เป็นต้น

Marketing MICE success such as the 
MICE impact on the economy, 
bidding for and increasing events, 
personnel and standards development 
and presentation of the industry’s 
knowledge development  (Show 
results of marketing campaigns. For 
example; economic impact, the 
increase in number of participants, 
ROI, job creation)

Marketing strategy and Corporate image 2017

1 3

4

2
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ก รตล ดเทคโนโลยีเพื่ ก รจดง นไมซ์ 

Technology Marketing for MICE events 
(Emphasis on interactive campaigns. 
For example; displays, activities at 
tradeshow)

ก รตล ด ร้ ง ตลก ณ์แบรนด์ไมซ์

Create MICE brand identity (Create 
unique branding and strategic 
positioning plan for local MICE 
destinations)

5

6
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ก ร ่งเ ริมตล ดไมซ์ข งไทยปี 2560 เดิน น้ ย่ ง
เตม็ก� ลงเพื่ ผลกดนใ ป้ร เท ไทยเป็นจดุ ม ยปล ย
ท งเพื่ ก รจดง นเชิงธุรกิจข งภูมิภ ค ภ ยใต้
แคมเปญ “THAILAND CONNECT Your Vibrant 
Journey to Business Success” ซึ่งเป็นก รพฒน
ต่ ย ดม จ กกลยุทธ์ ื่ รแบรนด์ในปี 2559 – 
Thailand Connect..Our Heart, Your World

ภ ยใต้แบรนด์ ‘Thailand CONNECT Your Vibrant 
Journey to Business Success’ จ น� เ น ภ พร ม
ข ง ี นก รเดินท ง ู่ค ม � เร็จท งธุรกิจโดยยงคง
ค มต่ เนื่ งในก รขบเคล่ื น ุต กรรมไมซ์ด้ ย
จุดเด่นข งปร เท ไทยท้ง 3 ด้ น คื  จุด ม ยปล ย
ท ง (destination) โ ก ท งธรุกิจ (business) แล
บุคล กรมื ชีพ (people)

The 2017 MICE marketing promotion will 
be moving forward using the country’s utmost 
potential to mobilise Thailand as the perfect 
destination for business and leisure under 
the “THAILAND CONNECT Your Vibrant 
Journey to Business Success” campaign, 
which has stemmed from the 2016 campaign 
known as THAILAND CONNECT Our Heart 
Your World.

The Thailand CONNECT Your Vibrant Journey 
to Business Success continues to build on 
the strong legacy of the three fundamental 
pillars of Thailand’s MICE industry including 
(1) Destinations (2) Business and (3) People, 
by showcasing the best of all three elements.

ทิศทางกลยุทธ์แบรนด์และการสื่อสาร ประจ�าปีงบประมาณ 2560 ส�าหรับตลาดต่างประเทศ

 Strategic Direction and Brand Communication 2017
for International market 4.5.1
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1. มติทิ งด้ นภมูิ ตร์ - ด้ ยท� เลทีต่ง้ซึง่ ยูใ่นจดุ 
 ร ยต่ ข งภูมิภ คเ เชีย เป็น ูนย์กล ง เซียน  
 แล ยงเป็นปร ตูเปิด ู่กลุ่มตล ดที่ก� ลงเติบโต 
 ย่ งร ดเร็ ดงเช่นปร เท ในกลุ่ม นุภ คลุ่ม 
 แม่น�้ โขง ปร เท ไทยจึงเป็นจุด ม ยข งก ร 
 เดินท งที่มีค มเ ม มม กที่ ุดเพร  
 ม รถต บโจทย์ค มต้ งก รในรูปแบบ  
 “Bleisure” รื  ก รเดินท งท้งด้ น “ธุรกิจ”  
 แล  “ก รพกผ่ น” ไปพร้ มๆ กนได้ ท� ใ ้ทุก 
 กิจกรรมเชิงธุรกิจปร บผล � เร็จ ย่ งน่ จดจ�

2. ร บบโลจิ ติก ์ช้นเลิ  -ก รขย ยโครงข่ ย 
 ธ รณูปโภคข งปร เท ไทย ท้งใน ่ นข ง 
 ร บบคมน คมแล ก รขน ่ง เชื่ มต ่ ก ร 
 เดนิท ง ร้ งค ม � เรจ็ใ ก้บผูจ้ดง นด้ ยโ ก  
 ท งธุรกิจม กม ย

3. ค ม ล ก ล ย เตมิ ี นใ ก้บก รเดนิท งธรุกจิ  
 – จุด ม ยปล ยท งแล ถ นที่จดง นที่ 
 ล ก ล ยข งไทย ร้ งปร บก รณ์ที่เป็น 
 เ กลก ณ์แล น่ ปร ทบใจใ ้กบกิจกรรมเชิง 
 ธุรกิจม กม ยใ ้เลื ก รร

1) Strategic Location: Thailand is a perfect 
stop for bleisure trips (business + leisure). 
Ideally located at the crossroads of Asia, 
Thailand is a gateway and the hub of 
ASEAN. Thailand also serves as the gateway 
to the fast-growing Greater Mekong Sub-region, 
making it a perfect stop for both business 
and leisure.

2) Logistics Excellence: More travelling 
routes, more dynamic possibilities: Thailand 
boasts logistics excellence and excellent 
transportation meaning MICE travellers 
have myriad choices of travel in Thailand. 
Bu s i ne s s  j ou rney  i n  Tha i l and  i s  
geared towards success owing to such  
comprehensive infrastructure and logistics 
excellence.

3) Diversity of Destinations & Experiences: 
Colour Your Business Journey: MICE  
travellers can enjoy a pre-imagined  
meeting themes that can transform a usual 
venues into any theme events as far as you 
can imagine: including fascinating history 
and culture; treasured team building;  
outdoor adventures; CSR and green  
meetings; lavish luxury; culinary journeys; 
and beach bliss theme.

จุดเด่นข งปร เท ไทยในด้ นจุด ม ยปล ยท ง 
(destination) เป็นก รน� เ น ี นข งจุด ม ย
ปล ยท งที่ ร้ งแรงบนด ลใจไม่รู้จบผ่ น 3 มิติ

The three key pillars 
of Thailand’s MICE industry

DESTINATIONS OF THAILAND: Exploring 
vibrant destinations embraced with vivid 
inspirations, highlighting three key attributes, 
which include:
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จุดเด่นของประเทศไทยในด้านโอกาส 
ทางธุรกิจ (Business) เป็นการน�าเสนอ
ความพร้อมของประเทศไทยที่สามารถ

สร้างโอกาสทางธุรกิจใน 
ระดับนานาชาติ ใน 3 ด้าน

BUSINESS IN THAILAND: 
Embarking on the resourceful 
Thailand with vital business 

collaborations for worldwide 
opportunities, highlighting three 

key attributes, which include:
    

1.	 การ นับ นุนจากภาครัฐ – ร บบเ ร ฐกิจข งปร เท ไทย  
 ได้รบก รผลกดนด้ ยนโยบ ยก้ กร โดดข งภ ครฐทง้โมเดล 
 พฒน เ ร ฐกิจ “ปร เท ไทย 4.0” แล ก รขบเคลื่ น 
 เ ร ฐกจิดจิิทล โครง ร้ งเ ร ฐกจิภ ยในปร เท เ ล่ นี ้จ  
 เป็นแรงผลกดนใ ้ผู้ที่เข้ ม จดง นในปร เท ไทยก้ ู่ค ม 
 � เร็จท งธุรกิจ

2.	 ค ามก้า น้าทางเทคโนโลยีและดิจิทัล – โครง ร้ งพื้นฐ น 
 ด้ นร บบดิจิทลข งปร เท ไทยมีก รพฒน เติบโต ย่ ง 
 ร ดเร็  น� ไป ู่ก รพฒน น ตกรรมเพื่ ร้ งก รเชื่ มต่ ที่ 
 ไร้ขีดจ� กด
 
3.	 นูย์กลางของค ามร่ มมอื – ปร เท ไทยได้รบค มไ ้ งใจ 
 ใ ้เป็นที่ต้งข ง � นกง นใ ญ่ข ง งค์กรธุรกิจช้นน� ข งโลก  
 ท ิGoogle, Line, Alibaba, Honda, Ford, Chevron ล

1 Supported by Government: Strongly backed up  
 by the Government policy, MICE industry of  
 Thailand is gearing towards the brighter future,  
 so business event travellers can rest assure that  
 Thailand can help them complete their business  
 missions successfully and efficiently.

2 Advanced Technology and Digital Facility: The  
 digital ecosystem in Thailand is growing rapidly  
 nowadays with the continuous development of  
 digital infrastructure, digital service and digital  
 economy paving the way for innovative path of  
 borderless connectivity.

3 International Competency: Trusted as the re 
 gional headquarters for several leading global  
 corporations such as Google, Line, Alibaba,  
 Honda, Ford, Chevron and many more.
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1.	 การ นบั นนุทีน่�าไป ูค่ าม �าเรจ็ – ข้ ดขี งก รจดกจิกรรม 
 เชงิธรุกจิในปร เท ไทย คื  ก รได้รบก รต้ นรบ ย่ งดเียีย่ม  
 แล ก ร � น ยค ม ด ก ย่ งเต็มที่จ กภ ครฐแล  
 ปร ช ชน

2.	 การใ ้บริการที่เ นือก ่ามาตรฐาน – บุคล กรด้ นไมซ์ข ง 
 ไทยเตม็เป่ียมไปด้ ยค มมุง่มน่ แล ทก ค ม ม รถ แล  
 พร้ มที่จ ร้ งค ม � เร็จไปกบผู้จดง นธุรกิจ

3.	 ค ามท้าทายใ ม่จากเจ้าของธุรกิจเกิดใ ม่ – กลุ่มธุรกิจ  
 “ ต ร์ท พ” ข งปร เท ไทย ถื เป็นก� ลง � คญที่จ ร้ ง 
 ค มแปลกใ ม่ใ ้กบธุรกิจแล ได้รบก ร นบ นุนจ กรฐบ ล

1 Ease of doing business: Your vibrant business  
 journeys starts at the very first step of arrival  
 with Premium Lane service at Suvarnabhumi  
 Airport. Wherever you go and do businesses in  
 Thailand, there are helpful and professional  
 people to assist along the journey throughout  
 the trip.

2  Professionalism goes beyond standard: Business  
 event travellers can find it very convenient to  
 stage a successful event in Thailand as industry  
 people are a l l  wel l - t ra ined to del iver  
 professionalism in every step of doing business.

3  Access to New Generation of Business: Thailand  
 is the crossroads of young entrepreneurs and  
 start-ups and the Thai government has the  
 scheme to provide support and facilitate for  
 these start-ups.

จุดเด่นของประเทศไทยในด้านบุคลากร 
มืออาชีพ (People) เป็นการน�าเสนอ 
บุคลากรด้านไมซ์ของไทยที่มีทักษะ 
ความสามารถ มีความมุ่งมั่นและให้
บริการดีเยี่ยมด้วยความเป็นมืออาชีพ
ผสมผสานเสน่ห์แบบไทย และมีทัศนคติ
ในการท�างานที่มุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ  
พร้อมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

PEOPLE OF THAILAND: Engaging 
passionate professionals with a 
touch of Thai vibrancy. Thailand’s 
MICE professionals are more than 
ready to service the needs of any 
business events and make any 
business journey a vibrant 
journey, highlighting three key 
attributes, which include:
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International media strategy

For MICE communications in the international 
market, TCEB sets the media strategy by region 
aligning it with TCEB’s targeted markets. The 
breakdown of media placement are:

1. Media covering Asia 70%
2.  Media covering Europe and America 20%
3.  Media covering worldwide 10%

กลยุทธ์การวางสื่อต่างประเทศ 

ด้ นก ร ื่ ร ตุ กรมไมซ์ในตล ดต่ งปร เท นน้  
ปน. ก� นดกลยุทธ์ก ร ง ื่ แบ่งต มร ยภูมิภ ค

โดยมีกลยุทธ์ก ร ง ื่ ที่ ดคล้ งกบตล ดไมซ์เป้
ม ยข ง ปน.  โดยมี ด ่ นก ร ง ื่  ดงนี้

1.  ื่ ที่คร บคลุมภูมิภ คเ เซียร้ ยล  70
2.  ื่ ทีค่ร บคลมุภมูภิ คยโุรป เมรกิ  ร้ ยล  20
3. ื่ ที่คร บคลุมท่ โลก ร้ ยล  10

แผนงานสื่อสารธุรกิจไมซ์ ในตลาดต่าง
ประเทศตามแบรนด์แคมเปญ 

“THAILAND CONNECT Your Vibrant Journey to 
Business Success” เน้นก รบูรณ ก รง นด้ นก ร
ื่ รทุกปร เภท (Intergrated Marketing Com-

munication) เพื่ มุ่ง ่งเ ริมปร เท ไทยใ ้เป็นจุด
เชื่ มโยงธุรกิจในก รขบเคลื่ นเ ร ฐกิจไป ู ่ค ม
� เรจ็ร ดบโลกด้ ย กยภ พข ง ตุ กรรมไมซ์ไทย

ผ่ นก รใช้แบรนด์แคมเปญก ร ื่ ร “THAILAND 
CONNECT Your Vibrant Journey to Business 
Success”

MICE business communications plan 
in the international market 

under “THAILAND CONNECT Your Vibrant 
Journey to Business Success” emphasises inte-
grated marketing communication to promote 
Thailand as a connecting point to drive the 
economy to global success tapping the full 
potential of the Thai MICE industry.
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ส�าหรับแผนการวางสื่อนั้น
เน้นไปที่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศเป็นหลัก 
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

Media plans will focus on foreign publications 
mainly divided into three parts: นิตย ร Sawasdee

นิตย ร TIMES 
นิตย ร Economist 

นิตย ร CEI 
นิตย ร CEI Venue

นิตย ร Biz Events Asia
นิตย ร Business Traveller
นิตย ร TTG MICE (ASIA)

นง ื พิมพ์ 21st Century Business Herald 
นิตย ร Tradefair 

นิตย ร Exhibition World 
นิตย ร AMI 
นิตย ร M&IT 

นิตย ร HQ Europe 
ื่ โทรท น์ CNN  

Sawasdee Magazine
TIMES Magazine

Economist Magazine
CEI Magazine

CEI Venue Magazine
Biz Events Asia Magazine

Business Traveller Magazine
TTG MICE (ASIA) Magazine

21st Century Business Herald Newspaper
Tradefair Magazine

Exhibition World Magazine
AMI Magazine
M&IT Magazine

HQ Europe Magazine
CNN Television

ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ 
Examples of print media and television

ื่ ธุรกิจในเ เชีย
Business media in Asia (Business Asia)

ื่ ุต กรรมไมซ์ในเ เชีย   
MICE industry in Asia (MICE Asia)

ื่ ุต กรรมไมซ์ท่ โลก
MICE industry media around the world 

(MICE Worldwide)
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กิจกรรมด้านการสื่อสารต่างประเทศ 
ก รบูรณ ก รง นด้ นก ร ื่ ร จ งงบปร ม ณกิจกรรมด้ นก รโฆ ณ ร้ ยล  50 กิจกรรมด้ นก ร
ปร ช มพนธ์ร้ ยล  30 แล กจิกรรมด้ นก รจด เี นต์ร้ ยล  20 โดยมกีจิกรรม � คญด้ นก ร ื่ รท่ีด� เนนิก ร
ในปีงบปร ม ณ 2560 โดย รุปปร ก บด้ ย 

International Communication Activity
The breakdown of the communication activity budget shows integrated marketing 
communications represents 50% of the spending, public relations activities 30% and event 
organising activities 20%. The major communication activities undertaken during the fiscal 
year 2017 are summarised as follows: 

โครงการ Thailand’s MICE United: ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย สร้างสรรค์ธุรกิจไมซ์ย่ังยืน 

ปีที่ 4 ปร จ� ปีงบปร ม ณ 2560 โดย ปน. ริเริ่ม
แคมเปญนีค้รง้แรกเมื่ ปีพ. . 2557 ในชื่ ่  “Thailand’s 
MICE UNITED: ฟื้นฟูเ ร ฐกิจไทย ร่ มใจธุรกิจไมซ์” 
โดยมเีป้ ม ยทีจ่ ร้ งค มเชื่ มน่ใ ก้บ ตุ กรรมไมซ์
ไทย โดยบรูณ ก รค มร่ มมื กบ น่ ยง นภ ครฐแล
เ กชน ่งเ ริม ุต กรรมไมซ์ ด้ ยก รน� เ น ถึงจุด
เด ่นข งไทยต มแน ท งก ร ื่ ร Thailand 
CONNECT ชูค มพร้ มปร เท ไทยในก รเป็น
ูนย์กล งก รด� เนินธุรกิจข งภูมิภ ค ก รเป็น ถ นที่

จดกิจกรรมไมซ์ที่มีค ม ล ก ล ย ก รใ ้บริก รแล
ม ตรฐ น ย่ งมื ชีพ พร้ มน� เ น กยภ พข ง
เมื งไมซ์ซิตี้ นจ ่งผลต่ ก ร ่งเ ริมภ พลก ณ์
ปร เท  แล ด� เนินก ร ย่ งต่ เนื่ ง ด้ ยกิจกรรม
ท งก รตล ดร่ มกนกบภ คี ตุ กรรมไมซ์ทง้ภ ครฐ
แล ภ คเ กชน แล ปร บค ม � เร็จด้ ยดี ด� เนิน
ก รแคมเปญต่ เนื่ งเป็นปีที่ 4 Thailand’s MICE 
United : ขบเคลื่ นเ ร ฐกจิไทย ร้ ง รรค์ธรุกจิไมซ์
ย่งยืน” โดยมีเป้ ม ยเพื่ ผลกดนปร เท ไทยในก ร

Thailand’s MICE United: Drive Thai Economy  
Create Sustainable MICE Industry Year 4 for 2017 

TCEB introduced ‘Thailand’s MICE UNITED: 
Recover Thai Economy Join MICE Business ’, a 
strategic initiative to boost confidence in 
Thailand’s MICE industry. It also integrates 
partnerships with the government and the 
private sector to promote the MICE industry. 
This is achieved through presenting 
Thailand’s core MICE assets based on the 
communications direction of the Thailand 
CONNECT campaign. Highlights are: Showing 
Thailand’s readiness to be a regional business 
hub, mixed-use event venue, while offering 
professional services and standards; 
presenting the potential of MICE Cities to 
support the country’s image building; and 
continuing joint marketing activities with 
MICE industry partners, in both public and 
private sectors. 
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การบูรณาการการท�างาน 3 กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ ประกอบด้วย

(1) แพคเกจ ่งเ ริมก รตล ด Thailand CONNECT Welcome Package 2017 
(2) ื่ ่งเ ริมก รตล ดแล ก รข ย
(3) กิจกรรม ื่ ม ลชนในแล ต่ งปร เท
(4) กิจกรรมโรดโช ์ในต่ งปร เท

เป็นจุด ม ยปล ยท งก รจดกิจกรรมไมซ์ภ ยใน
ภมูภิ ค ผ่ นก รผนกึก� ลงค มร่ มมื ร ่ ง ปน. 
แล น่ ยง นภ คี ตุ กรรมไมซ์ท้งภ ครฐแล ภ ค
เ กชน เพื่ เป็น ่ น นึ่งในก รขบเคลื่ นปร เท ไทย
ู่ก รเป็นผู้น� ด้ นก รปร ชุมแล ง นแ ดง ินค้ ใน

ภูมิภ คเ เชีย ต กย�้ ก รพฒน ุต กรรมไมซ์ไทย
ย่ งย่งยืน

Based on successful achievements, the campaign 
is continuing for its fourth year. Thailand’s 
MICE United: Drive Thai Economy Create 
Sustainable MICE Industry Year 4 aims to 
promote Thailand as a destination for MICE 
activity organising across the region 
through partnerships between TCEB and 
MICE industry partners, both public and 
private. This is part of the drive to ensure 
Thailand becomes a leader of conventions 
and exhibitions in Asia, which in turn will 
reinforce and develop further the Thai 
MICE industry.

Integration of 3 main activities under the project consists of:

(1)  Thailand CONNECT Welcome Package 2017
(2)  Marketing and sales promotions
(3)  Media activities in the country and overseas
(4)  Overseas roadshows

2. Strategic plan and MICE marketing  

 direction 2017

3.  Thai MICE industry brand recognition  

 survey

4.  Explor ing customer and travel ler  

 preferences for the Thai MICE industry

5.  MICE market analysis report

2. แผนกลยุทธ์และทิศทางการตลาดไมซ์ 2560
3. การส�ารวจอตัราการรบัรูข้องแบรนด์อตุสาหกรรม 

 ไมซ์ ไทย
4. การส�ารวจความช่ืนชอบท่ีลูกค้าและนักเดินทางมี 
 ต่อแบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ ไทย
5. การจัดท�ารายงานวิเคราะห์ตลาดไมซ์
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6. Organising Thailand Pavilions at 6 Trade  

 Shows -- IMEX AMERICA, IBTM World, AIME,  

 IT & CM, IMEX FRANKFURT and ITCMA  
 & CTW
7. Organising two road shows in Japan and  

 China

8. Public relations activities in international  

 markets through foreign media at six  

 trade shows -- IMEX AMERICA, IBTM World,  

 AIME, IT&CM, IMEX FRANKFURT and  
 ITCMA&CTW and public relations  
 activities during the road shows in Japan  

 and China

9. Testimonial activities through international  

 publications and international television media,  

 information integration activities and  

 collaboration with various agencies,  

 producing a television scoop to promote  

 Thailand’s image through international  

 television such joining hands with the  

 Tourism Authority of Thailand (TAT) to extend  

 c ommun i c a t i o n s  a nd  ma r ke t i n g  

 promotions.

10.  Promotions through activities and  

 communications overseas such as  

 targeting media attending trade shows.  

 This will include presentations of  

 Thailand’s branding communications  

 campaign, as well as highlighting  

 activities to give participants a unique  

 experience. They could include activities  

 such as painting an umbrella, creating a  

 Thai flower brooch from gold plate,  

 watching Thailand 360 degree virtual  

 reality videos via MICE Cities and using  

 mobile booths (Pop-up Thailand Booth)  

6. การจดัพาวลิเลยีนประเทศไทยในกจิกรรมเทรดโชว์ รวม 
 6 ครัง้-- IMEX AMERICA, IBTM World, AIME,  
 IT & CM, IMEX FRANKFURT and ITCMA  
 & CTW
7. การจัดโรดโชว์ ในตลาดต่างประเทศ จ�านวน  
 2 ครั้ง ได้แก่ ญี่ปุ่น และจีน
8. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในตลาดต่างประเทศ 

 ผ ่านกลุ ่มสื่อมวลชนต่างประเทศในกิจกรรม 

 เทรดโชว์ รวมจ�านวน 6 ครั้ง IMEX AMERICA,  
 IBTM World, AIME, IT&CM, IMEX FRANKFURT  
 และ ITCMA&CTW และกิจกรรมประชาสัมพันธ ์

 ในงานโรดโชว์ตลาดเป้าหมาย รวมจ�านวน 2 ครั้ง  
 ได้แก่ ญี่ปุ่น และจีน
9. กิจกรรมการจัดท�า Testimonial เพ่ือเผยแพร่ 
 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ และสื่อโทรทัศน์ต่าง 
 ประเทศ กิจกรรมการบูรณาการข้อมูลและท�างาน 

 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผลิตสกู๊ปโทรทัศน์เพ่ือ 

 เผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสื่อโทรทัศน ์

 ต่างประเทศ เช่น ด�าเนินงานด้านการสื่อสารและ 
 ส ่งเสริมการตลาดร่วมกับการท่องเท่ียวแห่ง 
 ประเทศไทย (ททท.)
10. การส่งเสริมการขายผ่านกิจกรรมและการสื่อสาร 
 ในต่างประเทศ เช่น สือ่ท่ีตดิตัง้ภายในงานเทรดโชว์  
 พร้อมน�าเสนอแคมเปญสือ่สารแบรนด์ประเทศไทย 

 ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมงานได้รับ 

 ประสบการณ์สุดพิเศษ อาทิ การวาดระบายสีร่ม,  
 การประดิษฐ์เข็มกลัดดอกไม้ ไทยจากแผ่นเงิน 

 แผ่นทอง, การสัมผัสมุมมองประเทศไทยผ่านภาพ 

 วิดีโอเสมือนจริง 360 องศา (VR) ผ่านเมืองไมซ ์

 ซิตี้ของประเทศไทย อีกท้ังยังมีการจัดท�าบูธ 

 ประชาสมัพนัธ์เคลือ่นท่ี (Pop-up Thailand) เพือ่ 

 สนับสนุนการจัดงานไมซ์
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11. การเ ชิญสื่อมวลชนต ่างประเทศร ่วมสัมผัส 

 ประสบการณ์ไมซ์ในประเทศไทยประจ�าปี 
12. การผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการตลาดต่าง 
 ประเทศภายใต้แคมเปญประเทศไทย อาทิ การจัด 

 ท� า ช้ินงานโฆษณา ช้ินงานโฆษณาประ เภท  
 Advertorial การจัดท�าวิดิทัศน์ และเอกสารส่ง 
 เสริมการขาย เป็นต้น
13. การส่งเสริมการตลาดผ่านการสนับสนุนการจัดงาน 

 ของสื่อมวลชนในและต่างประเทศ อาทิ
• World Flim Festival 2017
• Honda LPGA Thailand 2017

 to support Thailand’s MICE events.

11.  Invitations to foreign media to experience  

 MICE in Thailand (international media  

 familiarisation trips) 

12. P r oduc t i o n  and  d i s t r i b u t i o n  o f  

 international promotional media under  

 c ampa ign s  s uch  a s  adve r t i s i ng ,  

 advertorial advertising, video and  

 promotional documents

13. Promoting marketing through sponsorship  

 of domestic and international media  

 events (media event sponsorship) such as:

• World Film Festival 2017
• Honda LPGA Thailand 2017
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“ประชุมเมืองไทย	 ภูมิใจช่ ยชาติ” เป็นแคมเปญ
ื่ รก รตล ดต่ เนื่ ง � รบ ่งเ ริมตล ดไมซ์

ภ ยในปร เท  รื  Domestic MICE มุง่เน้นใ ้ น่ ย
ง น งค์กรเ กชน ร ชก ร แล รฐ ิ กิจ ่งเ ริม
แล จดปร ชุม มมน  ก รเดินท งเพ่ื เป็นร ง ลแล
ง นแ ดง ินค้ ภ ยในปร เท ไทย โดยชูค มพร้ ม
ข งปร เท ไทยท้ง ถ นที่จดปร ชุม แล ง นแ ดง
ินค้ ที่มีม ตรฐ น กล ม รถร งรบก รจดง นได้
ล ยรูปแบบ โรงแรม ถ นที่พกมีคุณภ พ มีกิจกรรม

ม กม ย � รบก รปร ชุมแล ง นแ ดง ินค้  ร้ ง
โ ก ท งธรุกิจ ตล ดจนมบีรกิ รทีด่ใีนร ค คุม้ค่ แล
มีบุคล กรมื ชีพที่ ม รถร งรบค มต้ งก รข ง
นกเดินท งกลุ่มไมซ์

“Prachum Muangthai Pumjai Chuay Chart” 

(Meet in Thailand … Prosperous Thailand) is 
an on-going marketing communications 
campaign to promote the domestic MICE 
ma r ke t  f o c u s i n g  on  e n cou r a g i n g 
organisations, private and public sectors and 
state enterprises to organise seminars, 
conventions and exhibitions in the country. 
The campaign presents Thailand’s readiness 
to host events across a variety of event 
venues. Exhibitions can be hosted that will 
meet the highest international standards with 
a wide range of quality support features and 
components including hotels and accommodation 
options. There are opportunities to offer 
various activities for conventions and 
exhibition participants. They will deliver 
business opportunities and good service at 
exceptional prices. Professional staff will 
ensure all the needs of MICE travellers are 
met with quality service.

Brand and Communication strategic direction for
the domestic market 2017

ทิศทางกลยุทธ์แบรนด์และการสื่อสาร ประจ�าปีงบประมาณ 2560 ส�าหรับตลาดในประเทศ  4.5.2
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The campaign divides content to promote 
meetings, seminars and exhibitions in various 
dimensions including:

ประชมุเมอืงไทย	ภมูใิจช่ ยชาต ิ เน้นก ร ื่ รภ ยใต้
เนื้ ที่เก่ีย ข้ งกบก รมี ่ นร่ มข งปร ช ชนใน
ด้ นต่ งๆ ปร ก บด้ ย 

• เ ร ฐกิจ ภูมิใจ ร้ งง น กร จ ยร ยได้ท้งใน 
 เชิงเ ร ฐกิจแล ก รท่ งเที่ย ท่ ปร เท
• อุต า กรรมไมซ์ ภูมิใจยกร ดบค มพร้ ม 
 พฒน พื้นที่ เพิ่มขีดค ม ม รถก รจดง น
• ิง่แ ดล้อม ภมูใิจเปิดมติิก รจดปร ชมุ ก รท่ ง 
 เที่ย เพื่ เป็นร ง ล แล ง นแ ดง ินค้ ที่เป็น 
 มิตรกบ ิ่งแ ดล้ ม
•	 งัคม ภมูใิจต่ ย ดกจิกรรมม กม ย ท่ี ร้ งก ร 
 มี ่ นร่ มข งผูเ้ข้ ร่ มปร ชมุแล เป็นปร โยชน์ 
 ใ ้กบชุมชน

“Meet in Thailand … Prosperous Thailand” 

campaign focuses on communications 
through content related to public participation 
in various fields.

• Economy: Proud to create jobs,  
 distributes income both economic and  
 tourism related, nationwide
• MICE industry: Proud to elevate  
 readiness to develop space and increase  
 event capability
• Environment: Proud to open up new  
 dimensions linked to conventions and  
 exhibitions that are environmentally  
 friendly
• Society: Proud to enhance activities  
 that create people participation and  
 are beneficial to the community

แคมเปญ ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ แบ่งการน�า
เสนอเน้ือหาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการประชุม สัมมนา และ
แสดงสินค้าภายในประเทศในมิติต่างๆ ประกอบด้วย

1
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Bangkok:
A MICE metropolis offers full-service for 
conventions and exhibitions with venues, 
accommodation, tourist attractions and full 
recreational activities.

Pattaya:
A colourful MICE City packed with leisure 
activities such as soft adventure activities, 
colourful festivals and sports events.  The 
resort ci ty has top quali ty venues , 
transportation and communication networks 
and convenient highway access to two 
airports.

Chiang Mai:
A MICE hub of the North that provides 
everything for MICE organisers. It is filled 
with the charm of creative space and urban 
development that is coupled with a distinct 
way of life, architecture and Lanna culture.

กรุงเทพ:
ม นครแ ่งไมซ์ ที่ ร้ ง รรค์ก รจดง นปร ชุมแล
ง นแ ดง ินค้ ที่ครบ รรถร พร้ มรูปแบบข ง ถ น
ที่จดง น ที่พก แ ล ่งท ่ ง เที่ย  แล กิจกรรม
นทน ก รเต็มรูปแบบ

พัทยา: 
ี นเมื งแ ง่ไมซ์ ทีเ่ตม็เป่ียมด้ ยบรรย ก ดทร ย

แ งแดด กจิกรรมแน ผจญภยร มถงึโครง ร้ งที่ ล ก
ล ย ก รคมน คมขน ่ง แล เครื ข่ ยก ร ื่ ร 

แล มีค มโดดเด่นด้ นก รจดง นแบบเฟ ติ ลแล
กิจกรรมกี

เชียงใหม่: 
ูนย์กล งแ ่งไมซ์ภ คเ นื  ที่มีทุก ิ่งใ ้เลื ก รร
� รบก รจดง นไมซ์ที่เต็มเปี่ยมด้ ยเ น่ ์ข งพื้นที่

ค มคิด ร้ ง รรค์ข งก รพฒน เมื งค บคู่กบก ร
ร้ ยเรียง ิถีชี ิต ถ ปัตยกรรม แล ฒนธรรมล้ นน
ที่เป็นเ กลก ณ์

2
ประชุมเมืองไทย	ภูมิใจช่ ยชาติ	 เน้นก รน� เ น จุดแข็งข ง 5 เมื งไมซ์ซิตี้ในปร เท ไทย กรุงเทพ  / พทย  / 
เชียงใ ม่ / ภูเก็ต แล  ข นแก่น
“Meet in Thailand … Prosperous Thailand” campaign focuses on presenting the strengths of 
five MICE Cities in the country — Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Phuket and Khon Kaen.
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Phuket:
A MICE City of the Andaman Sea that gathers 
a variety of activities both on land and sea. 
The island destination provides the splendour 
of the ocean, while offering top quality 
hotels, resorts and restaurants as well as 
the convenience of an international airport 
with direct flights from major cities in Asia.

Khon Kaen:
Gateway to the Mekong linking MICE business 
and a city of culture and local wisdom. 
This regional hub of the northeastern region 
is strategically located to link travel to and 
from the Mekong region.  It is an important 
access point on the East-West Economic 
Corridor and provides comprehensive 
transport options, a variety of convention 
and exhibition venues and quality services.

In 2017, TCEB will expand targeted cities 
covering the provinces for a distance of 
around 300 km from Bangkok. This will 
cover provinces that have the potential to 
host conferences and seminars such as 
Chiang Rai, Nakhon Ratchasima.
   

ภูเก็ต: 
เมื งไมซ์แ ง่ นด มน ทีร่ บร มกจิกรรม ล กรปูแบบ
ทง้บนบกแล กจิกรรมท งน�้  มคี มงดง มข งท เลที่
ตดิ นดบโลก แล ยงครบครนด้ ยโรงแรม รี ร์ท ร้ น

รครบทุกค มต้ งก ร 

ขอนแก่น: 
ปร ตู ู ่ลุ ่มน�้ โขงเช่ื มโยงธุรกิจไมซ์เป็นดินแดนแ ่ง
ฒนธรรมแล แ ล่งภูมิปัญญ ท้ งถิ่น เป็น ูนย์กล ง

ร ชก รภูมิภิ คต น กเฉยีงเ นื แล จดุยทุธ ตร์
� คญไป ูภ่มูภิ คลุม่น�้ โขง เป็นจดุเชื่ ม � คญข งเ น้

ท งร เบยีงเ ร ฐกจิแน ต น ก-ต นตก ครบครน
ท้งในด้ นคมน คม ถ นที่จดปร ชุมแล นิทรร ก ร 
ที่พกแล ก รบริก รที่ได้ม ตรฐ น

โดยในปีพ. . 2560 นีย้งขย ยพ้ืนทีเ่ป้ ม ยคร บคลมุ
ถงึจง ดทีม่รี ย ท ง 300 กโิลเมตรจ กกรงุเทพ แล
จง ดที่มี กยภ พในก รจดปร ชุมแล มมน ใน
ปร เท  เช่น เชียงร ย นครร ช ีม  เป็นต้น
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ประชุมเมืองไทย	ภูมิใจช่ ยชาต ิเน้นก รน� เ น แน คิดข งก รจดง นไมซ์ที่ใ ้ปร บก รณ์ที่แตกต่ งแบ่งเป็น

“Meet in Thailand … Prosperous Thailand” campaign promotes MICE event themes and 
concepts that offer a differentiated experience including:

Adventure: 
Presenting a common challenge to the 
group, learning to work together, strength-
ening unity

Historical and Culture: 
It presents a place in terms of its cultural 
conservative that can be studied for its 
historical impact in the past through to its 
role in today’s world.

Experiential: 
Offering visits to factories, production lines 
and the opportunity to listen to the viewpoints 
of personnel who work there

Green: 
Presenting ways to organise sustainable eco 
MICE events with conservation of natural 
resources the main theme of activities

CSR: 
Offering social activities that will provide 
benefits for local communities

Luxury: 
Offering an exclusive experience of five-star 
recreational activities, accommodation and 
venues for top executives

3

การผจญภัย
น� เ น ปร บก รณ์ท้ ท ยร่ มกนเป็น มู ่คณ  
เรียนรู ้ก รท� ง น เ ริม ร้ งค ม มคคี ร้ ง
มิตรภ พ

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
น� เ น ถ นทีใ่นเชงิ นรุก ์ ฒนธรรมที่ กึ เรื่ งร
ใน ดีต ่งต่ ค มภ คภูมิใจในปัจจุบน

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู ้
น� เ น ก รเข้ เยีย่มชมโรงง น ยง นก รผลติต่ งๆ 
พร้ มก รรบฟังข้ มลู มมุม งค มคดิเ น็กบบคุล กร
ใน ยง นที่เกี่ย ข้ ง

ปลูกจิตส�านึกหัวใจสีเขียว
น� เ น ก รจดง นไมซ์เชิงนิเ ย่ งย่งยืนพร้ มด้ ย
กิจกรรม นุรก ์ทรพย กรธรรมช ติ 

รับผิดชอบต่อสังคม
น� เ น กิจกรรมเพื่ งคมแล เป็นปร โยชน์ต่ ชุมชน
ในท้ งถิ่น

ประสบการณ์พิเศษ
น� เ น กจิกรรมร ดบ ้ ด  ทง้ ถ นทีพ่ก จดปร ชมุ 
แล กิจกรรม นทน ก รร ดบพิเ ุด
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Royal Projects: 
Offering visits to experience community projects 
of the late King Bhumibol Adulyadej of Thailand 
that focus on sustainable development. The 
Royal Projects provide a variety of learning 
experiences such as farming processes, the 
study of rare birds and viewing highland fisheries, 
orchards and flower nurseries.

Tourist attractions in military camps: 
Offering visits to military camps that allow 
attendees to experience military-style fun 
activities and teambuilding soft adventure or 
endurance games, as well as learning more 
of the military history of the nation and its 
war heroes. Activities focus on building unity, 
expanding creative thinking, building friendships 
and learning more about the local way of life 
around the military camp visited.

Border areas: 
The main trade gateways offer valuable 
insights into local trading practices, commercial 
history, investment and the wider economic 
impact of border trade with neighbours. TCEB 
is ready to promote seminars, conventions and 
exhibitions in five special economic zones 
that are important areas for economic development 
in Thailand. These major trading gateways 
are examples of the high value of border 
trade and the role frontier cities play to support 
expansion of the ASEAN Economic Community.

โครงการพระราชด�าริ 
น� เ น พืน้ทีท่ีร่ ม งค์ค มรูจ้ กพร ม ก ตรย์ิข ง
ปร เท ไทย ท่ีมุ ่งเน้นก รพฒน ย่ งย่งยืน โดย
โครงก รพร ร ชด� รมิี ล ก ล ย ท ิก รเรยีนรูก้ ร
ท� น ขน้บนได ก ร กึ ดนูก ย ก ก รดงู นปร มง
บนพื้นที่ ูง เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร 

น� เ น พืน้ทีใ่นเขตท รทีใ่ ผู้เ้ข้ ร่ มปร ชมุได้ มผ
กจิกรรม นกุท้ ท ยแบบท ร เ รมิ ร้ งค ม มคคี
แล ทีมเ ิร์ค ล ก ล ยรูปแบบ ทิ กิจกรรม ไตล์
ผจญภย กจิกรรมเรยีนรูป้ร ติ ตร์ต มร ยเ น้ท ง
ข งเ ล่ ผูก้ล้ รีชน กิจกรรมรู้รก มคค ีทล ยก� แพง
ค มคิด ร้ งมิตรภ พ กิจกรรมเรียนรู้ชี ิต ึก แล
มผ ผู้คนในท้ งถิ่น 

พื้นที่ตะเข็บชายแดน 
เป็นพืน้ท่ีปร ตกู รค้ ลกทีม่มีลูค่ ก รค้ ช ยแดน ก ร
ลงทุน แล ธุรกิจก รค้ โดย ปน. พร้ ม ่งเ ริมก ร
ปร ชุม มมน  ก รท่ งเที่ย เพื่ เป็นร ง ล แล ก ร
จดง นแ ดง นิค้ ใน 5 เขตพฒน เ ร ฐกจิพิเ ท่ีเป็น
พืน้ที่ � คญข งปร เท  เป็นปร ตกู รค้ ลกทีม่มีลูค่
ก รค้ ช ยแดน แล ผ่ นแดน งู ดุข งไทย ร มถงึเป็น
เมื ง น้ ด่ นเพื่ ร งรบก รเปิดปร ช คมเ ร ฐกิจ

เซียน
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1. ยกร ดบรูปแบบ แล ม ตรฐ นก รจดง นแ ดง 
 ินค้ ในท้ งถิ่นใ ้เป็นง นแ ดง ินค้ ร ดบ 
 ภูมิภ ค รื ร ดบปร เท  (Upgrade)

2. กร จ ยง นแ ดง ินค ้ ในปร เท ที่ ได ้รบ 
 ค ม � เร็จ ไปจดในภูมิภ คต่ งๆ เพื่ ช ่ ย 
 กร ตุ้นเ ร ฐกิจในท้ งถิ่นท่ ปร เท  (Clone)

3. ร ่ มกนคิด แล ร้ ง รรค์ก รจดง นแ ดง 
 ินค้ ใ ม่ใ ้เกิดขึ้นในพื้นที่ท่ ปร เท  (Invent)

 ภมูใิจคนไทย ร่ ม ร้ งม ตรฐ นไมซ์ เน้นก รน�  
 เ น ้ งปร ชุมก รจดง นดีไมซ์ที่ได้ร ดบ 
 ม ตรฐ น กลท้งบุคล กร งค์ค มรู ้ แล  
 ก รบริ รจดก ร

 

     ปร ชมุเมื งไทย ปน. พร้ มใ บ้รกิ ร เน้นก ร 
 น� เ น บทบ ทข ง ปน. ในก ร � น ย 
 ค ม ด กแล ใ ก้ ร นบ นนุทกุ น่ ยง นใน 
 ก รจดง นไมซ์ท้งด้ นก ร นบ นุนด้ นก รเงิน  
 ก ร นบ นุนกิจกรรมก รตล ดข งง น ก รจด 
 กิจกรรมเลี้ยงรบร ง กิจกรรม นทน ก ร  
 แพคเกจเพื่ ก รท่ งเที่ย ก่ น รื ลงปร ชุม 

1. Upgrade local exhibitions to the same  
 standard across regional and national  
 levels (Upgrade)

2. Extend successful domestic exhibition  
 events to be organised in other regions  
 to stimulate local economy (Clone)

3. Think together and co-create new 
 exhibitions to take place across the  
 country (Invent)

   Thais Proudly Establish MICE Standards  
 highlights the presentation of the  
 meeting room and organising skills for  
 D-MICE events to reach an international  
 standard in personnel, knowledge and  
 management.

     Meeting in Thailand with TCEB Ready to  
 Serve highlights the role of TCEB in  
 facilitating and supporting all MICE  
 organisations with financial support,  
 marketing activity support, such as a  
 welcome reception, recreation activity and  
 pre and post tours.

4
งานแ ดง ินค้า	 ภูมิใจ ร้างธุรกิจไทย เน้นก รชกช นใ ้ปร ช ชนร่ มภูมิใจไปง นแ ดง ินค้  แล ภ ครฐแล
เ กชนร่ มกนจดง นแ ดง ินค้ ในปร เท ไทย เป็นท ง นึ่งที่จ ช่ ยช ติได้ท้งจ� น นก รจ้ งง น แล ร ยได้
เ ร ฐกิจที่ มุนเ ียนในท้ งถิ่นทุกภูมิภ คเป็นผลที่ได้ต มม จ กก รขย ยต ข งธุรกิจก รจดง นแ ดง ินค้ ใน
ปร เท  ต ม 3 แน ท งที่ ปน. ได้ งไ ้ คื
Exhibition Proud: This theme has a business objective to persuade people to take pride in 
joining exhibition events and to encourage public and private sectors to jointly organise  
exhibition events in Thailand. This provides support for the nation to improve employment 
opportunities and increase income for communities in each region. It also results in the  
expansion of the domestic exhibition business following TCEB’s three approaches as follows:

5

6
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� รบแผนง นในก ร ื่ รธุรกิจไมซ์ในปร เท จ
เน ้นก รบูรณ ก รง นด ้ น ื่ รทุกปร เภท 
(Intergrated Marketing Communication) เพื่ มุ่ง
่งเ ริมใ ้ปร ช ชนช ไทยร่ มจดปร ชุม มมน  

แล ร่ มง นแ ดง ินค้ ในปร เท ไทยผ่ นก รใช้
แคมเปญก ร ื่ ร “ปร ชมุเมื งไทย ภมูใิจช่ ยช ติ”

For communications in the country, TCEB 
sets up a regional media strategy aligned 
with the bureau’s target markets. The 
proportion of budget spend for the plan 
has the following breakdown:

1. Media cover nationwide 70%
2. Media cover MICE Cities 30%
 Breakdown of media placements is as  
 follows: Television 50%; radio 30%;  
 and print media 20%.

The plan focuses on integrated marketing 
communications to encourage Thais to 
organise seminars and attend exhibition 
events in Thailand through “Meet in Thailand 
... Prosperous Thailand” campaign.

ด้ นก ร ื่ รในปร เท น้น  ปน. ก� นดกลยุทธ์
ก ร ง ื่ แบ่งต มร ยภูมิภ คโดยมีกลยุทธ์ก ร ง ื่
ที่ ดคล้ งกบตล ดไมซ์เป้ ม ย แล มี ด ่ นข ง
ก รใช้งบปร ม ณ ง ื่ แบ่งเป็น 

1. ื่ ที่คร บคลุมท่ ปร เท  ร้ ยล  70 
2.  ื่ ที่คร บคลุมเมื งไมซ์ ร้ ยล  30
 โดยก ร ง ื่ น้น จ เน้นก รใช้ ื่ โทรท น์ 
 ร้ ยล  50 ื่ ิทยุร้ ยล  30 แล ื่ ิ่งพิมพ์  
 ร้ ยล  20

     นบ นุนแล ่งเ ริมก รจดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที ่
 โครงก รพร ร ชด� ริ ก รเข้ ไป ึก ดูง น  
 ภ ยใต้โครงก ร “ปร ชุมเมื งไทย ิม่ใจต มร ย 
 พร ร ชด� ริ” ซึ่ งเน ้นก รน� เ น พื้นที่ ใน 
 โครงก รพร ร ชด� ริที่มี กยภ พในก รร งรบ 
 ก รปร ชุม มมน

    Support and promote MICE activities at  
 Royal Projects such as planning a study  
 of Royal Projects under “DOMESTIC  
 MICE: A Royal Trail Inspiration”  
 campaign. This also emphasises the  
 presentation of areas under the royal  
 initiative that have the potential to  
 organise meetings and incentives.

แผนงานสื่อสารธุรกิจไมซ์ในประเทศตามแคมเปญ ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ
MICE communications plan for the domestic market under the 
“Meet in Thailand ... Prosperous Thailand” campaign

กลยุทธ์การวางสื่อในประเทศ
Domestic media strategy

7
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1. Organise a Domestic MICE MART to  
create a business negotiations platform for 
buyers and sellers as well as to provide 
knowledge on how to organise MICE events 
in the country.

2. Organise events to expand meetings and 
exhibitions in the special economic zones 
(SEZ). The zones are: Chiang Rai; Tak;  
Mukdahan; Nakhon Phanom; Sa Kaeo;  
Kanchanaburi; Songkhla; Narathiwat; Trat 
and Nong Khai. In addition, support is  
offered to extend the footprint of events to 
Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam 
(CLMV).

3. Promote the hosting and organisation of 
conventions and exhibitions in Royal Project 
areas that have the potential and capability 
to arrange meetings and seminar groups under 
“DOMESTIC MICE: A Royal Trail Inspiration” 
campaign.

4. Produce City DNA and MICE Cities Profiles 
for all five 5 destinations: Bangkok; Chiang 
Mai; Phuket; Khon Kaen and Pattaya.

1. ก รจดกจิกรรม Domestic MICE MART เพื่ ร้ ง
เ ทเีจรจ ธรุกจิใ ก้ลุม่ผูซ้ื้ แล ผูข้ ยร มถงึก รใ ค้ ม
รู้ค มเข้ ใจเกี่ย กบก รจดง นไมซ์ในปร เท  

2. ก รจดกิจกรรมเพื่ ขย ยตล ดก รปร ชุมแล ง น 
แ ดง นิค้ ในพืน้ทีเ่ขตเ ร ฐกจิ พเิ  (SEZ) เชียงร ย 
ต ก มกุด ร นครพนม ร แก้  ก ญจนบรุ ี งขล  
นร ธิ  ตร ด น งค ย แล กลุ่มปร เท  กมพูช  
ล  พม่  แล เ ียดน ม (CLMV)

3. ง่เ รมิก รจดปร ชมุแล ก รเดนิท งเพื่ เป็นร ง ล
ในพืน้ทีโ่ครงก รพร ร ชด� ร ิทีม่ี กยภ พในก รร งรบ
กลุม่ปร ชมุแล มมน  ภ ยใต้โครงก ร “ปร ชมุเมื ง
ไทย ิ่มใจต มร ยพร ร ชด� ริ”

4. ก รจดท�  City DNA แล ข้ มูลโพรไฟล์ไมซ์ซิตี้ท้ง 
5 เมื ง คื  กรุงเทพ เชียงใ ม่ ภูเก็ต ข นแก่น พทย

5. ก รผลติ ื่ ง่เ รมิก รตล ด � รบตล ดในปร เท
คร บคลุมเมื งไมซ์ซิตี้ท้ง 5 เมื ง ปร ก บด้ ย ก ร
จดท� เ ก ร ่งเ ริมก รข ยภ พร ม ุต กรรมใน
ปร เท  / ก รผลติ ดิทิ น์น� เ น ตุ กรรมไมซ์ใน
ปร เท แล ไมซ์ซิตี ้/ Testimonial เผยแพร่ผ่ น ื่ ิง่
พิมพ์ในปร เท

กิจกรรมด้านการสื่อสารในประเทศ
Domestic Communication Activity

ด้ นก รบูรณ ก รง นด้ น ื่ รในปร เท น้น มุ่งเน้นกิจกรรมด้ นก รโฆ ณ ร้ ยล  40 กิจกรรมด้ น 
ก รปร ช มพนธ์ร้ ยล  40 แล กิจกรรมด้ นก รจด ีเ นต์ร้ ยล  20 โดยมีกิจกรรม � คญด้ นก ร ื่ รที่
ด� เนินก รในปีงบปร ม ณ 2560 โดย รุปปร ก บด้ ย

Integrated marketing communications will focus on advertising 40%, public relations 40% 
and organising events 20%. The major communications activities carried out in the 2017 
fiscal year consists of:
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ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์
Examples of television, radio and print media

TV Media:

Business Watch programme Channel TNN 24

MICE Inside programmes on Modern 9 Channel; 

Thai Rath TV Channel 32; Amarin TV Channel 34; 

The Nation TV Channel 22 and Spring News 

Channel 19

Radio:

Radio programmes in Bangkok such as FM 93.5, 

FM 96.5 and FM 100.5; FM 98.0 in Chiang Mai; 

FM 98.5 in Khon Kaen; FM 102.25 in Phuket; FM 

104.75 in Pattaya; and FM 93.75 in Udon Thani

Print Media:

Bangkok biz newspaper

The Nation newspaper

Kom Chad Luek newspaper

Opt News newspaper

Nee Krung Magazine 

247 Magazine

5. Create collateral marketing materials for 
the domestic market covering 5 MICE cities 
such as providing an overview of the country’s 
MICE industry for promotional documents, 
video clips presenting the MICE industry and 
MICE Cities and testimonial published 
through local print media.

6. Produce and distribute marketing promotional 
materials for the local market via television, 
printing media and radio covering MICE Cities.

7. Organise public relations activities such as 
press conferences in MICE Cities, Domestic 
MICE MART and trade show activities to 
stimulate economic trade in border areas. 

8. Publish the organisation’s in-house media 
to support MICE marketing such as TCEB 
Newsletter, MICE Journal and the Annual 
Report for wide distribution to the industry.

6. ก รผลิต แล เผยแพร่ ื่ ่งเ ริมก รตล ด � รบ
ตล ดในปร เท ผ่ น ื่ โทรท น์ ื่ ิ่งพิมพ์ แล ื่
ิทยุคร บคลุมไมซ์ซิตี้ 

7. ก รจดกิจกรรมปร ช มพนธ์ ทิ ก รจดง น
แถลงข่ แก่ ื่ ม ลชนในเมื งไมซ์ซิตี้ ทิ กิจกรรม 
Domestic MICE MART/กจิกรรม ร้ งง นแ ดง นิค้
กร ตุ้นก รค้ เ ร ฐกิจบริเ ณพื้นที่ต เข็บช ยแดน 
เป็นต้น

8. ก รจดท� ื่ งค์กรเพื่ ่งเ ริมก รตล ดไมซ์ เช่น 
ร ร (TCEB Newsletter) ไมซ์ เจ ร์นล (MICE 

Journal) ร ยง นปร จ� ปี (Annual Report)  

 focus on advertising 40% 
  public relations 40%
 organising events 20%





Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
Siam Piwat Tower Building, 25, 26 Fl., Unit A2, B1 and B2

989 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: +66 (0) 2 694 6000 Fax: +66 (0) 2 658 1411

E-mail: info@tceb.or.th

Website: www.tceb.or.th

ำ�นักง�น ่งเ ริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รม �ชน)
อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25, 26 ยูนิต เอ2, บี1 และ บี2 
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 694 6000 โทรสาร : +66 (0) 2 658 1411
อีเมล์ : info@tceb.or.th
เว็ปไซต์ : www.tceb.or.th


