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กองทนุการเงนิระ า่งประเท  รอื IMF ได้ประเมนิภาพร ม 
เ ร ฐกจิในปี 2560 า่เ ร ฐกจิโลกขยายตั ได้ดกี า่ปีทีผ่่านมา 
แต่ยงัมทีิ ทางทีไ่ม่แน่นอน โดย IMF คาด า่จะเตบิโตได้ร้อยละ 
3.4 ในปี น้า เทียบกับปีนี้ที่การเติบโตอยู ่ที่ร ้อยละ 3.1 
จากการฟนตั ของประเท เ ร ฐกิจเกิดใ ม่เป็น ลัก อาท ิ
อินเดีย จีน และ Asean-5 ที่เติบโตในปี น้าเฉลี่ยร้อยละ 6.3  
อย่างไรก็ตามในปี 2560 ยังมีค ามผันผ นทางเ ร ฐกิจที่
เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ในโลก อาทิ ค ามไม่แน่นอนทางการ
เมืองในยุโรป ทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีในฝรั่งเ  การ
เลือกตั้งทั่ ไปของเยอรมนีในไตรมา ที่ 3 ของปี และกรณี
การลงประชามตไิม่รบัร่างแก้ไขรฐัธรรมนญูในประเท อติาลี
ซึ่งอาจเป็นชน นใ ้อิตาลีแยกตั จาก ภาพยุโรป แต่ทั้งนี้ 
ยังมีการขยายตั ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ของกลุ่มประเท
เ ร ฐกิจ ลัก

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
และไทย

1

Overview: The Global and 
Thailand Economies

1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกป� 2560
Overview of the Global Economy in 2017

The International Monetary Fund (IMF) has estimated
that 2017 will close with an improved global 
economic outlook when compared with 2016. IMF 
reports a growth of 3.4%, compared with 3.1% 
growth in emerging economies such as India, China 
and Asean-5. Growth is expected to be 6.3% next 
year. However, in 2017 experts observe the volatility 
of global economic uncertainties, such as political
uncertainty in Europe over Brexit,  presidential elections 
in France and a closely contested general election 
in Germany in the third quarter of the year that 
led to protracted confusion over the make-up of 
a coalition government and a referendum over 
constitutional amendments in Italy, which could 
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ที่มา: IMF, World Economic Outlook, ต.ค. 2559
Source: IMF, World Economic Outlook, Oct. 2016

โดยเฉพาะ รัฐอเมริกา แคนาดา ร มทั้งการปรับตั ด้าน
เ ร ฐกจิท่ีดขีึน้ของประเท �าคญัอืน่ ๆ  อย่าง อนิเดยี รั เซยี 
กลุม่ประเท อตุ า กรรมใ ม่ และประเท ก�าลงัพฒันาอืน่ ๆ  
ทีม่กีารฟนตั และกระจายตั เป็น งก า้งอย่างชดัเจนมากขึน้
ตามการขยายตั เร่งขึ้นของปริมาณการค้าโลก และการ
ปรับตั ดีขึ้นของราคา ินค้า ่งออก การปรับตั ทีด่ขีึน้อย่าง
ต่อเนือ่งท�าใ ก้ารขยายตั ทางเ ร ฐกจิของประเท �าคญั ๆ  
เริ่มกลับ ู่ ักยภาพการขยายตั ทางเ ร ฐกิจในระยะยา
มากขึ้น ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรป และ ราชอาณาจักร 
่ง ัญญาณการพิจารณาปรับเปลี่ยนทิ ทางนโยบายการเงิน

อย่างชัดเจนมากข้ึน แม้กระนั้น ค ามต่อเนื่องในการฟนตั
ทางเ ร ฐกิจโลกและราคา ินค้าในตลาดโลก ทิ ทางการ
ด�าเนินนโยบายการเงิน ร มทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนและ
อตัราแลกเปลีย่นระ า่งเงนิ กลุ �าคญั ๆ  ยงัมคี ามผนัผ น
ตามปัจจัย �าคัญ ประกอบด้ ยเงื่อนไข อาทิ

ultimately trigger Italy to secede from the European 
Union. However, major economies continue to expand 
in particular, China, the United States, Canada, India 
and Russia. The recovery and widening of the global 
economy is due to the expansion of world trade 
and the improvement of export prices. Continued 
improvement has led to significant economic growth 
in these countries. Meanwhile, the European Central 
Bank and the United Kingdom are signaling a clearer 
shift in monetary policy against the on-going global 
economic recovery and improved world market 
prices. Monetary policy direction Including capital 
movements and exchange rates between major 
currencies causes fluctuations based on key factors 
as follows:
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ค ามคืบ น้าในการขับเคลื่อนนโยบายทางการคลังของ รัฐฯ การปรับเพิ่ม

เพดาน นี้ าธารณะ

Progress in driving US fiscal policy; rising public debt ceiling

ผลการเจรจา The North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

และผลการพจิารณาและการด�าเนนิมาตรการทางการค้าของ รฐัฯ ทีม่คี าม

ไม่เป็นธรรมทางการแข่งขันกับประเท อื่น ๆ

Direction of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

and the outcome of the US Trade Facilitation and Measures 

that could lead to unfair competition

ค ามคืบ น้าของผลการเจรจา BREXIT (Britain+Exit) อาจท�าใ ้บรรยากา

ค ามไม่แน่นอนทางเ ร ฐกิจในยุโรปและ ราชอาณาจักรเพ่ิมขึ้น

The progress of the Brexit (Britain + Exit) negotiations will cause 

an uncertain economic climate in the UK that will impact on 

EU trade

เง่ือนไขทางการเมืองและการคาดการณ์ผลการเลือกตั้งของอิตาลีในช่ งต้น

ปี 2561

Political conditions and possible dramatic Italian election 

results in early 2018
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"จาก ถานการณ์เ ล่านี้ ่งผลใ ้เ ร ฐกิจและการค้าโลกในป 2560 

มีทิ ทางการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.4 และ 4.0 ตามลําดับ 

ซึ่งมีการเติบโตขึ้นจากป 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.1 และ 2.6"

"As a result, the world economy and trade in 2017 will grow by 3.4% and 4.0%, 

respectively, with growth of 3.1% and 2.6% respectively."

ขยายตั ร้อยละ 2.2 โดยมีปัจจัย นับ นุน ลักมาจากการ
ใช้จ่ายภาคครั เรือนที่ขยายตั ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการ
ปรับตั ของตลาดแรงงาน การเพิ่มขึ้นของราคา ลักทรัพย์
และที่อยู่อา ัย และ ัด ่ นภาระ นี้ต่อรายได้ที่ ามารถ
จับจ่ายใช้ อยของภาคครั เรือนที่อยูในระดับต�่า ุดในรอบ 
12 ปี ร มทัง้การปรบัตั ดขีึน้ของค ามเชือ่มัน่และบรรยากา
ทางเ ร ฐกิจ ที่จะเป็นปัจจัย นับ นุนการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง แม้กระนั้นก็ตาม ค ามล่าช้าในการขับเคลื่อน
กฎ มายทางการคลังและการปรับเพิ่มเพดาน นี้ าธารณะ
ยังเป็นปัจจัยเ ี่ยงที่ �าคัญต่อค ามเชื่อมั่นทางเ ร ฐกิจ

Grew by 2.2%, mainly due to the continued 
expansion of household spending as a result of labor 
market adjustments. The rise in stock prices and 
housing, and the proportion of debt to household 
spending is at the lowest level in 12 years, based 
on improved confidence in the economic outlook 
and continued support for investment. Nevertheless, 
the delay in driving fiscal law and the increase in 
public debt ceilings are also important risk factors 
that could derail economic confidence.

ขยายตั ร้อยละ 2.0 โดยได้รบัปัจจยั นบั นนุจากการ ปรบัตั
ดีขึ้นของ ภาพคล่องในระบบเ ร ฐกิจที่เกิดจากการด�าเนิน
นโยบายการเงนิผ่อนคลายอย่างต่อเนือ่ง ร มทัง้ค ามคบื น้า
ในการปฏิรูปเ ร ฐกิจในประเท ที่เคยประ บปัญ า ิกฤติ

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
United States

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
Eurozone

Increased by 2%, supported by an improvement 
of liquidity in the economy caused by an easing of 
monetary policy. Other factors include progress in 
economic reform in countries that previously 
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ขยายตั ร้อยละ 1.5 ปรับตั ดีขึ้น โดยได้รับปัจจัย นับ นุน
จากการปรับตั ดีขึ้นของการ ่งออกตามการฟนตั ของ
เ ร ฐกิจโลก และการอ่อนค่าของเงินเยน ซึ่ง ่งผลใ ้การ
ลงทุนและภาคการผลิตขยายตั เร่งขึ้น ร มท้ังมีปัจจัย
นับ นุนจากการด�าเนินมาตรการกระตุ้นทางการคลังอย่าง

ต่อเนื่องของภาครัฐ การปรับตั ดีขึ้นของเ ร ฐกิจ ่งผลใ ้
อัตราการ ่างงานปรับตั ลดลงและค ามเชื่อมั่นปรับตั ดีขึ้น 
แม้กระนั้นก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างล่าช้าและ
ยงัไม่มีแน โน้มทีจ่ะ ามารถกลบัเข้า ูเ่ป้า มายของนโยบาย
การเงินได้ในระยะอันใกล้ ซึ่งท�าใ ้ธนาคารกลางญี่ปุนยังมี
แน โน้มคงระดับ การผ่อนคลายนโยบายการเงินทั้งในด้าน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายและขนาดการเข้าซื้อ ินทรัพย์ไ ้ที่
ระดับเดิมอย่างต่อเนื่อง 

Expanding 1.5%, the economy is supported by 
improvement in exports following the recovery of 
the world economy and the weakening of the yen. 
As a result, investment and manufacturing sectors 
accelerated. There are also factors supporting the 
continuation of fiscal stimulus measures by the 
government. The improvement of the economy 
resulted in the unemployment rate dropping, which 
improved the confidence index. Nevertheless 
inflation has continued to rise and is unlikely to 
return to levels closer to monetary policy goals 
in the near term. The Bank of Japan is likely to 
remain stable. The monetary policy easing, both 
in terms of policy rate and asset value, continued 
at the same level.

และในประเท �าคัญ ๆ ที่ท�าใ ้การคลัง ามารถกลับมา
นับ นุนการขยายตั ทางเ ร ฐกิจได้มากขึ้น การปรับตั

ดีขึ้นของภาคการ ่งออกและการค้าในกลุ่มประเท ยุโรป
ร มทั้งการปรับตั ดีขึ้นของค ามเช่ือมั่นทางเ ร ฐกิจ
ภาย ลงัการเลอืกตัง้ในฝรัง่เ  การปรบัตั ดขีึน้อย่างชดัเจน
ของเ ร ฐกิจท�าใ ้มีค ามเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางยุโรปจะ
เริ่มปรับลดขนาด การเข้าซื้อ ินทรัพย์ค บคู่ไปกับการขยาย
ระยะเ ลาการซื้อ ินทรัพย์ ากค ามเ ี่ยงจากผลการเจรจา 
BREXIT ต่อการขยายตั ทางเ ร ฐกิจ ร มท้ังค ามเ ี่ยง
จากการแขง็ค่าของเงนิยโูรและการชะลอตั ของอตัราเงนิเฟ้อ
ลดลงอย่างมีนัย �าคัญ

เศรษฐกิจญี่ปุ�น
Japan

suffered a crisis and in major countries leading 
economic growth. The fiscal sector should improve 
to support more economic growth, while export and 
trade sectors in European countries will grow. As 
well as the improvement of economic confidence 
after the election in France, there have been clear 
improvements in the economic outlook. This has 
made it possible for the European Central Bank to 
start reducing debt. Asset acquisition coupled with 
an extension of the asset acquisition period will 
reduce risks rising from difficult BREXIT negotiations. 
Including the risk of appreciation of the euro while 
deceleration of inflation could significantly slow.
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ขยายตั ร้อยละ 6.8 ตามการปรบัตั ดขีึน้ของภาคการ ง่ออก
ซึ่ง ่งผลใ ้ก�าลังการผลิต ่ นเกินในอุต า กรรม �าคัญ ๆ 
ปรับตั ลดลงและ นับ นุนการขยายตั ของภาคการผลิตได้
มากขึน้ ร มทัง้แรงขับเคลือ่นจากมาตรการกระตุน้เ ร ฐกจิ
ทางการคลังของภาครัฐที่มุ่งเน้นการลงทุนโครง ร้างพื้นฐาน
อย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีเ่ ถยีรภาพเ ร ฐกจิภาคต่างประเท
ปรบัตั ดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง แม้กระนัน้กต็าม การขยายตั ทาง
เ ร ฐกิจในช่ งครึ่งปี ลังยังมีข้อจ�ากัดจาก นี้ ะ มในภาค
ธรุกจิทีย่งัอยูใ่นระดบั งูและค ามพยายามของภาครฐัในการ
แก้ไขปัญ าในภาคการเงิน 

เ ร ฐกิจกลุม่ประเท อุต า กรรมใ ม่ (NIEs) มกีารปรบัตั
ดีขึ้นต่อเนื่อง ตามการ ่งออกซึ่ง ่งผลใ ้ภาคการผลิตและ
อุป งค์ภายในประเท ปรับตั ดีขึ้น โดยคาด ่า เ ร ฐกิจ
ฮ่องกง ิงคโปร์ และไต้ ัน จะขยายตั ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 
2.4 และร้อยละ 2.0 ในขณะท่ีการชะลอตั ของการลงทนุภาค
เอกชนโดยเฉพาะในภาคก่อ ร้างจะยังเป็นข้อจ�ากัดต่อการ
ขยายตั ทางเ ร ฐกิจของเกา ลีใต้ ซึ่งคาด ่าทั้งปีจะขยาย
ตั ร้อยละ 2.6 เช่นเดีย กับเ ร ฐกิจกลุ่มประเท อาเซียน 
โดยคาด ่าเ ร ฐกิจมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปน ์ และ
เ ียดนามจะขยายตั ร้อยละ 4.6 ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 6.3 
และร้อยละ 6.0

Continued improvement with exports expanding 
resulted in better production and supported 
domestic demand.  The growth rate should level off 
at 3.0%, 2.4%, and 2.0% respectively in Hong Kong, 
Singapore and Taiwan. Private companies, especially 
in the construction sector, are still constrained 
by a lack of economic growth in South Korea. It is 
expected that the year will close with an overall 
average growth of 2.6% for the economies of ASEAN 
countries. It is expected that the economy of 
Malaysia, Indonesia, the Philippines and Vietnam 
will grow by 4.6%, 5%, 6.3% and 6%, respectively.

Increased by 6.8% in line with improvements in 
the export sector, resulting in excess capacity in 
key industries. However, there has been a decline 
in support for the expansion of the manufacturing 
sector. The government's fiscal stimulus measures 
focused on mega infrastructure investment. 
Meanwhile, external economic stability has continued 
to improve. Nevertheless economic growth in the 
second half was still limited by the high level of 
corporate debt and efforts to strengthen governance 
of the financial sector.

เศรษฐกิจจีน
China

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) 
The NIEs
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ภาพร มเ ร ฐกิจโลกมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.5 
โดยคาดการณ์ ่าการเติบโตทางเ ร ฐกิจในปี 2561 อยู่ที่
ร้อยละ 1.9 �า รับประเท ที่พัฒนาแล้  ลดลงร้อยละ 0.1 
โดยจะต�่าก ่าเดือนเม ายนปี  2560 และมีตั เลขการเติบโต 
ร้อยละ 4.8 �า รับประเท เ ร ฐกิจเกิดใ ม่ และประเท
ก�าลังพัฒนา เท่ากับปีที่ผ่านมา ซ่ึงตั เลขดังกล่า ได้อิงจาก
มมตฐิานทางนโยบายเ ร ฐกจิของประเท รัฐฯ และจีน

กลุ่มประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง
Countries of High Economic Growth

ประมาณการการเตบิโตทีล่ดลงยงัเกดิขึน้ที่ ราชอาณาจกัร 
ซึ่งมีนโยบายรัดเข็มขัดในช่ งไตรมา แรกเช่นกัน

Lower growth projections are also taking place in 
the United Kingdom. The first quarter of the year 
also had a tightening policy.

แนวโน�มเศรษฐกิจโลกป� 2561
World Economic Outlook for 2018

เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร 
United Kingdom

1.2
The global economy is projected to grow at around 
3.5% this year. Economic growth in 2018 is forecast at 
1.9% for developed countries, down by 0.1% when 
compared with April 2017. Emerging economies 
will grow 4.8%, while developed countries will 
maintain the 2017 level based on the economic 
assumptions of the United States and China.
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ประมาณการการเตบิโตทางเ ร ฐกจิของ รฐัฯ ปรบัลดลง
จากร้อยละ 2.3 เป็นร้อยละ 2.1 ในปี 2560 และจากร้อยละ  
2.5 เป็นร้อยละ 2.1 ในปี 2561 ซึ่งการปรับลดเป้าของ
ประมาณการในปี 2560 ะท้อนใ ้เ ็นถึงการเติบโตที่ 
อ่อนตั ลงในไตรมา แรกของปี ซึ่งมาจากปัจจัยที่ รัฐฯ  
มีนโยบายการรัดเข็มขัดมากขึ้น และไม่ลงทุนอย่างในปีที่
ผ่าน ๆ  มา ร มถึงนโยบายการคลังของ รัฐฯ ก็ใช้มาตรการ
กระตุ้นเ ร ฐกิจที่ลดลงด้ ย 

The U.S. economic growth projections  are down 
from 2.3% to 2.1% in 2017 and 2.5% to 2.1% in 
2018. The downward revision of the 2017 projections  
reflects a weaker growth in the first quarter of 
the year. The U.S. fiscal policy has tightened and  
economic stimulus measures have also been  
reduced.

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
United States

การคาดการณ์การเติบโต �า รับประเท อื่น ๆ ในกลุ่ม
ประเท ยุโรป อาทิ ฝรั่งเ  เยอรมนี อิตาลี และ เปน มี
การเติบโต ูงขึ้นในไตรมา ที่ 1 ของปี 2560 ซึ่งเ นือก ่าที่
คาดการณ์ไ ้ 

Forecasts for other countries. In Europe, France, 
Germany, Italy and Spain, concluded that growth 
was higher than expected in the first quarter of 2017.

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
Euro Area Countries
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กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพและประเทศก�าลังพัฒนา
Emerging and Developing Economies

การเติบโตทางเ ร ฐกิจของจีนนั้น คาด ่าลดลงเพียง
เล็กน้อยในปี 2561 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.4 จากการ
คาดการณ์ในปี 2560 จะมกีารปรบัเพ่ิมร้อยละ 0.1 ซึง่แ ดง า่
ผลประกอบการดีขึ้น ก ่าที่คาดการณ์ไ ้ในช่ งไตรมา
แรกของปี โดยได้รับแรง นุนจากมาตรการผ่อนเดิมและ
การปฏริปูด้านอปุทาน (ร มถงึการลดก�าลงัการผลติ ่ นเกิน
ในภาคอตุ า กรรม) �า รับปี 2561 การปรบัลดร้อยละ 0.2 
ขึ้นไป ะท้อนใ ้เ ็นถึงค ามคาด มาย ่า น่ ยงานต่าง ๆ 
จะชะลอการปรับตั ทางการคลัง (โดยเฉพาะการลงทุน
ภาครฐัทีม่อียูใ่นระดบั งู) เพือ่ใ บ้รรลุเป้า มายของการเพิม่
ขึ้นของ GDP ในปี 2553 เป็น องเท่าในปี 2563 การเพิ่มขึ้น
ของ นี้ ินที่มีขนาดใ ญ่ อย่างไรก็ตามค ามเ ี่ยงที่ชะลอตั
ลงในช่ งนี้ก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน

ด้านการเติบโตของเ ร ฐกิจอินเดียนั้น คาดการณ์ ่าจะมี
การขยายตั ในปี 2561 ด้านเ ร ฐกิจมีการชะลอตั ลงเป็น
ผลจากการปรับนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ท�าใ ้การ
เติบโตในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 7.1 ซึ่ง ูงขึ้นจากนโยบายการ
ใช้จ่ายของภาครัฐ และการทบท นข้อมูลในช่ งไตรมา แรก
ของปี ด้านเ ร ฐกิจของประเท ผู้น�าในอาเซียน 5 ประเท
นัน้ คาดการณ์ า่จะเตบิโตประมาณร้อยละ 5 ในไตรมา แรก 
ซึ่งเติบโต ูงก ่าคาดการณ์ไ ้

The growth of the Indian economy is forecast to pick 
up further in 2018. While activity slowed following 
the currency exchange initiative, growth for 2017
- at 7.1 percent - was higher than anticipated due to 
strong government spending and data revisions that 
show stronger momentum in the first part of the 
year. With a pickup in global trade and strengthening 
domestic demand, growth in the ASEAN-5 economies 
is projected to remain robust at around 5 percent 
in the first quarter.

The economic growth rate for China is expected to 
shrink slightly in 2018 to 6.4 percent. The forecast for 
2017 was revised up by 0.1 percentage point, reflecting 
the stronger than expected outturn in the first 
quarter of the year underpinned by previous policy 
easing and supply-side reforms (including efforts 
to reduce excess capacity in the industrial sector). 
For 2018, the upward revision of 0.2 percentage 
point mainly reflects an expectation that the 
authorities will delay the needed fiscal adjustment 
(especially by maintaining high public investment) 
to meet their target of doubling 2010 real GDP 
by 2020. Delay comes at the cost of further large 
increases in debt, however, so downside risks around 
this baseline have also increased.

เศรษฐกิจจีน
China

เศรษฐกิจอินเดีย
India 
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กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพและประเทศก�าลังพัฒนาในยุโรป 
Emerging and Developing Europe

ด้านเ ร ฐกิจของประเท ในกลุ่มนี้อย่างอาร์เจนตินา และ 
บราซิล จะกลับมาฟนตั ภายในปี 2561 บราซิลจะมีการ
่งออกที่เพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกัน การบริโภคในประเท

จะลดลง เนื่องจากการเมืองภายในประเท และนโยบาย
ด้านเ ร ฐกิจที่ไม่แน่นอน �า รับประเท เม็กซิโกนั้น
การเติบโตทางเ ร ฐกจิจะเพิม่ขึน้จากร้อยละ 1.7 เป็น ร้อยละ 
1.9 เนื่องจากนโยบายเ ร ฐกิจที่เข้มแข็งในไตรมา แรก
ของปี ประเท อื่นในกลุ่มละตินอเมริกานั้นมีการเติบโตทาง
เ ร ฐกิจลดลง 

คาด ่าการเติบโตทางเ ร ฐกิจจะปรับตั ในทิ ทางบ ก
ภายในปี 2561 ทั้งนี้การคาดการณ์ของปี 2560 และ 2561 
นั้นไม่แตกต่างจากที่ได้ประมาณเมื่อเดือนเม ายนของ
ปี 2560 ซึ่งมีผลมาจากราคาน�้าเป็น ลัก ในทางกลับกัน

ากราคาน�้ามันยังไม่มีการปรับตั เพิ่มขึ้นจะ ่งผลต่อระบบ
เ ร ฐกิจของกลุ่มประเท นี้ 

Economic growth is expected to be positive in 
2018. The 2017–2018 forecast is broadly unchanged 
relative to the April 2017. The recent decline in 
oil prices, if sustained, could weigh further on the 
outlook for the region’s oil exporters.

The economies of Argentina and Brazil will begin 
recover in 2018. Brazil will have increased exports. 
But on the other hand, domestic consumption will 
be reduced, due to uncertain economic policies. 
Mexico’s economic growth will increase from 1.7% 
to 1.9% due to strong economic policies in the first 
quarter of the year. Other Latin American countries 
will experience declining economic growth. 

กลุ่มละตินอเมริกา
Latin America

กลุม่ตะวันออกกลางและกลุม่แอฟรกิาเหนือ 
Middle East and North Africa
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เ ร ฐกิจไทยปี 2560 มีการขยายตั อย่างต่อเนื่องโดย
ได้รับปัจจัย นับ นุนจากการ ่งออกและภาคการผลิต
�าคัญ ๆ โดยเฉพาะ าขาการท่องเที่ย  อุต า กรรมการ

ก่อ ร้าง และบริการที่เกี่ย เนื่อง ซ่ึงจะท�าใ ้ฐานรายได้
ของภาคครั เรือน และปัจจัย นับ นุนใ ้การใช้จ ่าย
ภาคครั เรือนขยายตั ในเกณฑ์ดี ในขณะที่การลงทุน
ภาครัฐมีแน โน้มขยายตั เร่งขึ้นตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้กรอบ �าคัญ ๆ และค ามคืบ น้าของโครงการ
โครง ร้างพื้นฐานของภาครัฐเ ถียรภาพทางเ ร ฐกิจ
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต�่าและ
การเกินดุลบัญชีเดิน ะพัดยังอยู่ในระดับ ูงอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ ัด ่ น นี้ ินครั เรือนต่อ GDP ปรับตั ลดลง
ตามการปรับตั ดีขึ้นของฐานรายได้ครั เรือนใน าขา
เ ร ฐกิจ �าคัญ ๆ แม้กระนั้นก็ตาม การขยายตั ของ
เ ร ฐกิจไทยยังมีปัจจัยเ ี่ยง และข้อจ�ากัดจาก ถานการณ์
อุทกภัยที่ ่งผลกระทบต่อการขยายตั ของเ ร ฐกิจ ร มทั้ง
เงื่อนไขทางเ ร ฐกิจและการเมืองในประเท �าคัญ ๆ ที่
่งผลใ ้การฟนตั ของเ ร ฐกิจประเท คู ่ค้าและราคา
ินค้าในตลาดโลกมีค ามผันผ นและล่าช้าก ่าที่คาดการณ์

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป� 2560
Thailand Economic Overview 20171.3

The Thai economy in 2017 continued to grow, 
supported by exports and major manufacturing 
sectors, especially tourism, construction, and retail 
services. Encouraging household spending proved 
to be a sound policy. Meanwhile, public investment 
is likely to accelerate as reflected in a robust budget 
spending and the progress of government 
infrastructure projects. Inflation remains low and 
current account surpluses continue to be positive. 
Meanwhile, the proportion of household debt to GDP 
declined in line with the improvement in household 
income in key economic sectors. Nevertheless 
the expansion of the Thai economy also faces 
challenging factors and limitations at the hands of 
nature in the form of floods and storms that caused 
a negative impact on economic growth. There have 
been signs of economic recovery in leading trading 
partner nations and a strong Thai Baht against 
major currencies has exerted a positive influence 
on imports and consumer pricing.
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ป�จจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
Supporting Factors for the Economic Growth

เ ร ฐกิจโลกและการค้าโลกที่ขยายตั ได้ดี อดคล้องกับ
การปรบัเพิม่ประมาณการการขยายตั ของเ ร ฐกจิโลกและ
ปรมิาณการค้าโลก โดยเฉพาะการปรบัเพิม่อตัราการขยายตั
ทางเ ร ฐกิจของกลุ่มประเท ยุโรป จีน ญี่ปุน และกลุ่ม
ประเท อาเซียน ซ่ึงมี ัด ่ นในตลาดการ ่งออกของไทย
ร มกนัคดิเป็นประมาณร้อยละ 46 ของมลูค่าการ ง่ออกร ม 
ในขณะทีเ่ ร ฐกจิ รฐัฯ ซึง่มี ดั ่ นในการ ง่ออกประมาณ
ร้อยละ 11.4 ของการ ่งออกมีการขยายตั ใกล้เคียงกับการ
ประมาณการครัง้ก่อน น้า ปัจจยัดงักล่า ท�าใ แ้รงขบัเคลือ่น
จากภาคการ ่งออกต่อการขยายตั ทางเ ร ฐกิจทั้งปี ูงขึ้น

การปรับตั ดีขึ้นของการลงทุนภาครัฐและเอกชน แม้ ่าการ
ลงทุนภาครัฐในไตรมา ที่ องจะปรับตั ลดลง เนื่องจาก 

• การลดลงของการเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้กรอบ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี อนัเนือ่งมาจากการเร่งรดั
เบกิจ่ายของ น่ ยงาน �าคญั ๆ  ในช่ งก่อน น้าร มถึง
ค ามล่าช้าที่เกิดจากปัญ าอุป รรคในการเบิกจ่าย 

Improvements in public and private investment, but 
government investment in the second quarter declined.

• Reduced disbursement of funds under the 
annual expenditure framework due to 
accelerated disbursement by key agencies 
during the previous fiscal budget period. 

The world economy and trade volumes have 
expanded in line with the revised global economic 
growth projections, in particular the increase in the 
economic growth rates for exports to Europe, China, 
Japan and ASEAN countries. The share of the total 
export market in Thailand is approximately 46% of 
the total export value. Exports to the US account for 
about 11.4% of total exports, and are expected to 
grow further. These factors have driven the export 
sectors to accelerate growth for the whole year.

1

2
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การขยายตั เร่งขึน้ของ าขาการผลติที่ �าคญั ๆ  ประกอบด้ ย 

• าขาโรงแรมและภัตตาคารซึ่งมีการขยายตั ใน
เกณฑ์ งูและเร่งตั ขึน้ โดยทีจ่�าน นนกัท่องเท่ีย ต่างชาติ
เพิม่ขึน้จากนกัท่องเทีย่ จากอาเซยีน ยโุรป ออ เตรเลีย 
และ รัฐฯ ซ่ึง อดคล้องกับการปรับตั ดีขึ้นของ
เ ร ฐกิจประเท �าคัญ ๆ ในขณะที่จ�าน นนัก
ท่องเที่ย จากจีนซึ่งมี ัด ่ นร้อยละ 27.2 ซ่ึงถือ ่า
ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ย จากจีน
เริ่มปรับตั เข้า ู ่ภา ะปกติอย่างชัดเจนมากขึ้นใน
ช่ งเดือน พฤ ภาคม-มิถุนายน และเป็นปัจจัย �าคัญ
ทีท่�าใ จ้�าน นและรายรบัจากการท่องเทีย่ ขยายตั งู
ก า่ทีป่ระมาณการไ  ้       
   

• แม้ ่าการ ่งออกในช่ งที่ผ่านมา ่ น นึ่งเป็นการ 
ง่ออก นิค้าคงคลงัซึง่ท�าใ ก้ารผลติภาคอตุ า กรรม

ยงัฟนตั ล่าช้ากต็าม แต่การปรบัตั ลดลงอย่างต่อเนือ่ง
ของ ินค้าคงคลังในอุต า กรรม �าคัญ ๆ ท�าใ ้การ
ผลิตภาคอุต า กรรมเร่งตั ขึ้น อดคล้องกับการ
ขยายตั เร่งขึ้นของปริมาณการน�าเข้า ินค้า ัตถุดิบ
ที่ขยายตั  ร มทั้งค ามเช่ือมันของผู้ประกอบการที่
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี 

The acceleration of key production sectors including :

• Hotels and restaurants sector has expanded 
significantly. The number of tourists increased 
from ASEAN, Europe, Australia and the United 
States. This is in line with the improvement of 
major economies. Meanwhile, the number of 
tourists from China was 27.2%, which is slightly 
decreased, and recovered during May-June 
and are a key factor in boosting overall arrivals 
and revenue. Tourism expanded faster than 
expected, mainly due to recovery in the China 
market.         
 

• Despite the fact that exports in earlier periods 
were partly from inventory which caused the 
production sector to recovery slowly, the rundown 
of inventory in major industries signals the 
acceleration of manufacturing production in 
the latter half of the year. Additionally, raw 
materials import increased, and the business 
confidence index remained favorable.

3

    
• The budget for fiscal year 2017 is still in its 

early stages of disbursement for major projects. 
However, government investment during the 
rest of the year is likely to accelerate.  
 

• Disbursement of funds under the annual 
budget including disbursement of expenditure 
will accelerate. This includes contractual 
installments for major investment projects 
funded by both government and private 
investment. The trend is improving in terms 
of investment in machinery, equipment and 
construction. 

     
• งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2560 

ยังอยู่ในระยะแรกของการเบิกจ่าย  
 

• การขอเบิกจ่ายของคู่ ัญญาในโครงการ �าคัญ ๆ ยัง
ล่าช้าก ่าค ามคืบ น้าของงาน แต่การลงทุนภาครัฐ
ในช่ งที่เ ลือของปีมีแน โน้มเร่งขึ้นตามการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีของ น่ ยงานที่การเบิกจ่ายยังมีค ามล่าช้า 
ร มท้ังการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่
จะเร่งตั ขึ้น และการขอรับการเบิกจ่ายเงินง ดของ
คู ่ ัญญาในโครงการลงทุน �าคัญ ๆ ในขณะที่การ
ลงทุนภาคเอกชน มีแน โน้มปรับตั ดีขึ้นและเร่งขึ้น
อย่างช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน ่ นของการลงทุนใน

ม ดเครื่องจักรอุปกรณ์และการก่อ ร้าง อดคล้อง
กับการปรับตั ดีขึ้นของปริมาณการน�าเข้า ินค้าลดลง 
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การปรบัตั ดขีึน้ของฐานรายได้ครั เรอืนทีเ่ริม่มคี ามชดัเจน

และกระจายตั มากขึ้นตามล�าดับ 

• ฐานรายได ้ครั เรือนในภาคเก ตรและบริการท่ี
เกีย่ เนือ่งยงัขยายตั ในเกณฑ์ด ีการเพิม่ขึน้ของผลผลติ

ลังจากภัยแล้ง ิ้น ุดลง ร มทั้งปริมาณน�้าในเขื่อน
�าคัญ ๆ และ ภาพดินฟ้าอากา ที่เอื้ออ�าน ยต่อการ

เพาะปลูกมากขึ้น แม้ ่าปัจจัย นับ นุนด้านราคาจะ
ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในประเท และใน
ประเท ผู้ผลิต �าคัญ ๆ และการขยายตั ของผลผลิต
ินค้าเก ตร �าคัญจะเริ่มชะลอตั ลงตามฐานการ

ขยายตั ที่ ูงขึ้นก็ตาม    
  

• ฐานรายได้ของครั เรือนในภาคอุต า กรรมเพื่อ
การ ่งออกและบริการปรับตั ดีขึ้นตามการขยายตั
ของการ ่งออกและการขยายตั เร่งขึ้นของการผลิต
ภาคอุต า กรรม 

• ฐานรายได้ของครั เรือนในภาคการท่องเที่ย และ
บริการปรับตั ดีขึ้นตามการขยายตั เร่งขึ้นของจ�าน น
และรายได้จากนักท่องเท่ีย ต่างชาติ  และรายได้จาก
นกัท่องเทีย่ ในประเท ทีม่แีน โน้มเร่งขึน้ และกระจาย
ตั มากขึน้ ตามการปรบัตั ดขีึน้ของภา ะเ ร ฐกจิและ
มาตรการ ่งเ ริมการท่องเที่ย ในประเท ของภาครัฐ

The improvement of the household income is 

becoming clearer and more fragmented

• Household income in agriculture and related 
services continued to expand. Increased 
productivity is due to higher water levels 
in major dams. The weather is more 
favorable to multiple crops. Price support 
is likely to decline due to increases 
in domestic production in agriculture. 
     

• The income base of households dependent 
on the industrial sector, exports and services 
has improved.

•  The income base of households relying on the 
tourism and hospitality sector has improved 
due to the accelerated growth in the tourist 
arrival numbers and revenue earned from foreign 
tourists. Income from tourists in the country is 
likely to accelerate. The improvement of the 
economy and measures to promote tourism in  
the country are strong factors favouring tourism.

4

• าขาการก่อ ร้างขยายตั ตั ขึ้นตามค ามคืบ น้า
ของการลงทุนภาครัฐและการก่อ ร้างภาคเอกชนท่ี
ปรับตั ดีขึ้นตาม ัญญาณการเริ่มกลับมาขยายตั
อย่างชัดเจนมากขึ้นของพื้นที่รับอนุญาตก่อ ร้าง
ที่อยู่อา ัยและโรงงานอุต า กรรม ร มทัง้การเพิม่ขึน้
ของโครงการอ ัง าริมทรัพย ์เป ดตั ใ ม ่ในภาค
อ ัง าริมทรัพย์

• The construction sector expanded in line with 
government investment and private sector 
construction, which enjoyed a resurgence of 
housing construction and industrial facilities.
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ข้อจ�ากัด
Limitations and Risk Factors

ถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปัจจัย
เ ี่ยงต่อการขยายตั ของการผลิตภาคเก ตรซ่ึงเป็นปัจจัย
นับ นุนการขยายตั ทางเ ร ฐกิจที่ �าคัญในปี 2560 การ

ผลิตภาคเก ตรเริ่มชะลอตั ลงอย่างช้า ๆ ในขณะที่แรง
ขับเคลื่อน การขยายตั จากการผลิตนอกภาคเก ตรจะ
ขยายตั เร่งขึน้ โดยเฉพาะใน าขาอตุ า กรรม การท่องเทีย่  
การคมนาคมขน ่ง และการก่อ ร ้าง อย่างไรก็ตาม 
ถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติยังเป็นปัจจัยเ ี่ยง �าคัญ

ที่อาจท�าใ ้การผลิต ภาคเก ตรชะลอตั ลงมากก ่าที่
คาดการณ์ไ ้ ร มทั้งเป็นปัจจัยเ ี่ยงที่อาจ ่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางเ ร ฐกิจ าขาการผลิต �าคัญอื่น ๆ ซ่ึงเป็น
ถานการณ์ทีจ่ะต้องตดิตาม เฝ้าระ งั และแก้ไขปัญ าอย่าง

ใกล้ชิด

Floods and natural disasters are a risk factor for 
the expansion of agricultural production, which 
is a major contributor to economic growth. In 
2017, agricultural production began to slow down. 
However, there was a growth of non-agricultural 
products, especially in the field of industry, tourism 
and transportation. On the negative side floods and 
disasters could slow down agricultural production 
more than expected, and may impact on economic 
activity.

การขยายตั ของเ ร ฐกิจโลก ราคา ินค้าในตลาดโลก การ
เคลื่อนย้ายเงินทุน ร มทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กุล
�าคัญ ๆ และค่าเงินบาทยังมีค ามเ ี่ยงที่จะผันผ นตาม

เงื่อนไขทางเ ร ฐกิจและการเมืองที่ �าคัญ ประกอบด้ ย 

• ทิ ทางและค ามคืบ น้าของการด�าเนินนโยบายของ
รัฐฯ ซึ่งอาจจะ ่งผลกระทบต่อค ามเชื่อมั่นของ

นักลงทุน โดยเฉพาะค ามล่าช้าในการผลักดันร่าง
กฏ มายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
2561 และการขยายเพดาน นี้ าธารณะ ร มทั้งการ
ด�าเนินนโยบายและมาตรการการค้า โดยเฉพาะการ
เจรจา The North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) ผลการตร จ อบและการด�าเนินมาตรการ
ทางการค้ากับประเท ที่ รัฐฯ มีค ามเ ็น ่าด�าเนิน
นโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรม   

• ทิ ทางการด�าเนนินโยบายการเงนิของประเท �าคญั ๆ  
ที่ ่งผลใ ้ ภาพคล่องปรับตั เร็ ก ่าปัจจัยพื้นฐาน
ทางเ ร ฐกิจ โดยเฉพาะธนาคารกลาง รัฐฯ มีการ

The global economy, commodity prices, capital 
movement, and foreign exchange rate of major 
currencies including Thai Baht are at risk of become 
fluctuate following key economic and political 
conditions including:

• Direction and progress of the US economic 
policies which might dampen investors’ 
confidence particularly the delay in FY2018 
government budgetary process, the concerns 
over public debt ceiling raising, and the US’s 
trade policy particularly the result from NAFTA 
re-negotiation as well as the implementation of 
the trade measure to limit unfair competitions 
from other foreign countries

• Direction of monetary policy of major countries. 
As a result, liquidity improved faster than 
economic fundamentals, especially those 
of the US Federal Reserve. The balance of 

1

2
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Economic Intelligence Center (EIC) ประเมนิเ ร ฐกจิไทย 
ปี 2561 ขยายตั เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.5 จากแรง นนุการลงทนุทัง้
รัฐและเอกชน นอกจากการลงทุนก่อ ร้างโครง ร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขน ่งของภาครัฐแล้  อีไอซียังเ ็น ลาย
ัญญาณบ่งชี้ ่าภาคเอกชนน่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่าง

เ ็นได้ชัดในปี 2561 ทั้งจากภาคอุต า กรรม ่งออกที่มี
อัตราการใช้ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจาก
ค าม นใจของต่างชาติท่ีจะลงทุนในโครงการระเบียง
เ ร ฐกิจภาคตะ ันออก (EEC) นอกจากนี้ แน โน้มของ
ตลาดผู ้บริโภคยุคดิจิทัลที่ก�าลังเติบโตอย่างร ดเร็ ใน

ลายประเท ในเอเชีย ไม่ ่าจะเป็น อินเดีย จีน และกลุ่ม
ประเท อาเซียนร มทั้งไทยได้ก่อใ ้เกิดโอกา ทางธุรกิจ
อย่างม า าล โดยกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดใ ญ่จาก
ต่างประเท ได้เริ่มเข้ามาบุกตลาดในไทยอย่างเต็มตั ตั้งแต่
ในปี 2560 อีไอซีคาด ่าแน โน้มดังกล่า จะน�าไป ู่ค าม
ต้องการการลงทุนในด้านต่าง ๆ  เช่น การขน ่ง การเก็บและ
กระจาย ินค้า การเก็บและ ิเคราะ ์ข้อมูล เป็นต้น อย่างไร
ก็ดีประเด็นการขาดแคลนแรงงานจากการปรับตั รับ พรก. 
แรงงานต่างด้า ฉบับใ ม่ และก�าลังซื้อของครั เรือนไทย
่ นใ ญ่ที่ยังชะลอตั  เป็นปัจจัย ลักท่ีอาจจะ ่งผลกระทบ

ต่อการลงทุนในปี 2561 ได้

เริ่มปรับลดขนาดงบดุลและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอย่างต่อเนื่อง และธนาคารกลางประเท
เ ร ฐกิจ ลักอื่น ๆ (ยกเ ้นญี่ปุน) ่ง ัญญาณของ
การปรับเปลี่ยนทิ ทางนโยบายการเงินมากขึ้น  

• การเจรจา BREXIT มี ัญญาณของค ามล่าช้า ซึ่งจะ
่งผลกระทบต่อการฟนตั ทางเ ร ฐกิจของ ราช

อาณาจักรและ ภาพยุโรป   
• การคาดการณ์ผลการเลือกตั้งอิตาลีในช่ งต้นปี 2561

แนวโน�มเศรษฐกิจไทยป� 2561
Thailand Economic Overview 20181.4

Economic Intelligence Center (EIC) estimates the 
Thai economy in 2018 grew by 3.5%, driven by both 
state and private investment. In addition to the 
construction of public transportation infrastructure. 
EIC sees several signs that the private sector is likely 
to see a significant increase in investment in 2018, 
both from the export sector with a continuous 
increase in capacity utilisation. In addition, the 
rapidly growing digital consumer market in many 
Asian countries, such as India, China, and ASEAN is 
a trend to watch. Thailand has enormous business 
opportunities to capture foreign investment. Large 
international e-commerce businesses have started 
to penetrate the Thai market. Since 2016, EIC expects 
that this trend will lead to increased demand 
for investment in areas such as transportation, 
storage and distribution. However, the shortage of 
workers due to the adjustment in rules governing 
foreign workers will impact on expansion. Consumer 
spending by Thai households is still slow. 

payments and interest rates increases have 
continued to excalate as major central banks. 
(except Japan) signaled a change of monetary 
policy direction

• BREXIT talks face obstacles, which could affect 
the economic recovery of the United Kingdom 
and the European Union.   

• The expected result of general election in Italy 
during early 2018
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คาด า่จะเตบิโตต่อเนือ่งที ่ร้อยละ 4.8 อดคล้องกบัการฟนตั
ของเ ร ฐกิจโลก บริ ัทเล็กมีจ�าน นผู้ประกอบการมากถึง
ร้อยละ 77 ของระบบ ่ นใ ญ่เป็นผู้ประกอบการไทย 
ขณะที่บริ ัทใ ญ่ ๆ มีจ�าน นผู้ประกอบการเพียงร้อยละ 
23 ซ่ึง ่ นใ ญ่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้ อุต า กรรมท่ีมีแน โน้ม
่งออกดี ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และ

ยานยนต์

Expect a continued growth of 4.8% in line with global 
economic recovery. Much of the growth is driven by 
small companies that have a market share of 77%. 
Most of them are owned by Thai entrepreneurs. The 
remaining 23% are major corporations and most of 
them have foreign investors. The promising sectors 
are chemicals, machinery, electrical appliances and 
motor vehicles. 

แน โน้มในปี 2561 คาด ่าภาพร มการลงทุนภาคเอกชนมี
แน โน้มขยายตั ร้อยละ 3.8 มาจากการลงทนุของบริ ทัใ ญ่
ร้อยละ 3 ซึ่งมีค ามพร้อมที่จะขยายการลงทุน เมื่อพิจารณา
จากอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROE) และกระแ เงิน ด 
(FCF) ร มทัง้ได้รบัปัจจยั นนุจากนโยบาย ง่เ รมิการลงทนุ
ทั้ง BOI โครงการระเบียงเขตเ ร ฐกิจภาคตะ ันออก (EEC) 
และการร่ มลงทุนระ ่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ตลอด
จนเป็นบริ ัทที่อยู่ในอุต า กรรมที่มีแน โน้มเติบโตดี ใน
ม ดบรกิาร อาท ิการ ือ่ ารและโทรคมนาคม การก่อ ร้าง

ของโครงการใ ญ่ และ ม ดอุต า กรรม ได้แก่ ยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิก ์ ปโตรเคมี ในขณะที่บริ ัทเล็กมี ่ นการ
เติบโตของการลงทุนอยู่เพียง ร้อยละ 0.8 เท่านั้น เนื่องจาก
มีค าม ามารถเข้าถึงแ ล่งเงินทุนระดับต�่า อีกทั้งการที่
ผู้ประกอบการ SME ่ นใ ญ่อยู่ในภาคการค้า ท�าใ ้ค าม
จ�าเป็นที่ต้องลงทุนมีไม่มากนัก

The outlook for private investment in 2018 is 
positive with a growth of 3.8%. This is based on 
ROE and cash flow (FCF) as well as support from 
BOI, the Eastern Economic Corridor (EEC) and joint 
investment between the public and private sectors 
(PPP), as well as companies that are in the industry 
with good growth in services such as communications 
and telecommunications. Private investment benefits 
real estate construction, automotive electronics 
and petrochemicals. But small companies have 
only a 0.8% growth in investment, due to their low 
level of access to capital, and the fact that most 
SMEs are in the trading sector, where the need for 
investment is minimal.

การส่งออก 
Exports

การลงทุนภาคเอกชน
Private Investment
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การบริโภคภาคเอกชน เป็นภาพที่เชื่อมโยงจากการ ่งออก
และการลงทุน โดยใช้การจ้างงานเป็นตั บ่งชี้เราพบ ่าแม้ ่า
บริ ทัใ ญ่ทีม่แีน โน้มเตบิโตดกีลบัมี ดั ่ นการจ้างงานทีต่�า่
เพยีงร้อยละ 13 ของแรงงานทัง้ระบบเมือ่เทยีบกบับริ ทัเลก็
และภาคเก ตรที่มีการจ้างงานเป็นจ�าน นมากและกระจาย
ทั่ ภูมิภาค กอปรกับในปี 2561 คาด ่าราคา ินค้าเก ตร
จะทรงตั ในระดบัต�า่ ท�าใ ก้ารบรโิภคภาคเอกชนมแีน โน้ม
ขยายตั ที่ ร้อยละ 3.2 ใกล้เคียงกับปี 2560 

Using employment as an indicator, we find that 
even with large growth companies, the employment 
rate is low at only 13% of the workforce, compared 
with small and agricultural companies that employ 
a large number of people and distribute across the 
region. In 2018, prices for agricultural products are 
expected to remain low. Private consumption is 
expected to expand at 3.2% by the close of 2017.

ภา ะตลาดการเงิน โดยเฉพาะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมี
แน โน้มผันผ นมากขึ้นจากปัจจัยต่างประเท  โดยเฉพาะ 
นโยบายกระตุ ้นเ ร ฐกิจ รัฐฯ นโยบายการเงินของ
ธนาคารกลาง และค ามเ ี่ยงด้านภูมิรัฐ า ตร์ อย่างไรก็ดี 
ค่าเงินบาทจะมีทิ ทางแข็งค่าขึ้นและมีโอกา แตะ 32.50 
บาทต่อดอลลาร์ รัฐ ในช่ งปลายปี 2561 จากแน โน้ม
เงินทุนไ ลเข้าต่อเนื่อง นุนโดยปัจจัยพื้นฐานเ ร ฐกิจ
ไทยที่แข็งแกร่งข้ึน

In particular, the exchange rate market is more 
volatile driven by foreign factors, especially the US 
stimulus, monetary policy of the Central Bank and 
geopolitical risks. The Baht will assume a stronger 
direction and could settle at round 32.50 Baht per 
US dollar in late 2018, supported by stronger Thai 
economic fundamentals. 

การบริโภคภาคเอกชน
Private Consumption

การเงิน 
Financials
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ภาพร มตลาดการประชุมและการท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัล 
(Meetings & Incentives) ในปี 2016 GBTA ได้เผยแพร่
รายงาน 2016 Global BTI Outlook ซึ่งเป็นการ �าร จ
ภาพร มการเติบโตของการเดินทางกลุ่มประชุมและการ
ท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัล ภายใน 5 ปี (พ. . 2559 – 2563) 
พบ า่ประเท ทีม่อีตัราการเตบิโต งู ได้แก่ อนิเดยี อนิโดนเีซยี 
ตุรกี และจีน ่ นประเท ที่มีอัตราการเติบโตในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ รัฐอเมริกา และยุโรป

An overview of the meetings & incentives by GBTA 
published in 2016 “Global BTI Outlook, a survey of 
growth in the meetings and incentives segments, 
showed that during 2016 to 2020 the countries 
with high growth were India, Indonesia, Turkey and 
China, with moderate growth in the United States 
and Europe.

ทิศทางอุตสาหกรรมไมซ์
ในและต่างประเทศป� 2560 และ 2561
Global and Thailand MICE Industry 2017-2018

ภาพรวมสถานการณ์ไมซ์โลกป� 2560
Overview of the Global MICE Industry in 20172.1

2
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นอกจากนี้ จากรายงาน 2017 Global Meetings and 
Events Forecast ซึ่งจัดทาโดย American Express พบ ่า
ในปี 2560 นี้ ระยะเ ลาการพ�านักของนักเดินทางกลุ่ม
ประชุมและการท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัลจะยังคงทรงตั
โดยมีการประชุมน้อยก ่า 12 ช่ั โมงต่อครั้ง และมีระยะ
เ ลาการพ�านักเฉลี่ย 3-3.5 ัน ทุกภูมิภาค ด้านตลาดยุโรป
คาด า่นกัเดนิทางกลุม่การท่องเทีย่ เพือ่เป็นราง ลัจะเดนิทาง
พ�านักลดลงครึ่ง ัน ในขณะที่อเมริกากลางและอเมริกาใต้มี
ระยะเ ลาการพ�านักยา นานก ่าในปีที่ผ่านมา โดยภาพร ม
คาดการณ์ ่าในปี 2560 ระยะเ ลาการพ�านักของนักเดิน
ทางกลุ่มประชุมและการท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัลจะลดลง
ทุกประเภท ใน ่ นของค่าใช้จ่ายต่อคน คาด ่านักเดินทาง
กลุ่มการท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัลจะมีค่าใช้จ่ายต่อคน ูง ุด 
าเ ตุจากการท่ีองค์กรใ ้ราง ัลกับผู้ที่ท�ายอดขาย ูง ่ น

นักเดินทางกลุ่มการจัดประชุมนานาชาติมีค่าใช้จ่ายต่อคนที่
ูงเป็นอันดับ อง

ทั้งนี้ พบ ่านักเดินทางกลุ ่มการจัดประชุมนานาชาติใน
ภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้มีแน โน้มการ างแผน
และค บคมุค่าใช้จ่ายท�าใ ค่้าใช้จ่ายต่อคนลดลง ด้านนกัเดนิทาง
กลุม่ มัมนาและประชมุในองค์กรมแีน โน้มการใช้จ่ายลดลง 
โดยภาพร มค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนในอเมรกิาเ นอืยโุรป และ
เอเชยีแปซฟิกอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั ในขณะทีค่่าใช้จ่ายต่อ
คนในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เพิ่ม ูงขึ้น ซึ่งคาด ่าเป็น

In addition, the 2017 Global Meetings and Events 
Forecast, by American Express, in 2017, the length 
of stay for meetings and incentives remained 
stable. The average length of stay varied from 3 
to 3.5 days in all regions. In Europe the average 
was shorter by a day. In Central America and 
South America had longer length of stays than 
average. Overall, length of stay for meetings and
incentives groups has reduced due to time 
constraints. In terms of spending per person 
incentive travel was the highest as organisation 
linked the travel prize to the highest sales targets. 
Convention organisers have the second highest 
spending per person.

Overall, the average spending per person in North 
America, Europe and Asia Pacific was at a similar 
level, while the spending per person in Central 
and South America was higher. This is being due 
to the trend of staying at high-end hotels such as 
resorts or luxury hotels. The factors MICE travellers 
adopted to consider the venue included the ease 
of getting there and safety factors linked to the 
destination. The report also found that MICE travellers 
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�า รับธุรกิจไมซ์ภาพร มของปี 2560 มีปัจจัยที่เข้ามา
เป็น ่ น �าคัญในการประกอบธุรกิจไมซ์ท่ั โลกในด้าน
ต่าง ๆ ที่ �าคัญ อาทิ ด้านเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล 
เข ้ามามีบทบาทต่ออุต า กรรมไมซ์มากข้ึนใน ลาย
ด้านทั้งการ ่งเ ริมค ามคิด ร้าง รรค์ การ างแผนและ
การด�าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อใ ้เกิดประ บการณ์ �า รับ
ผู้เข้าร่ มงาน เช่น เทคโนโลยีเ มือนจริง Virtual Reality, 
Location Based Technology, Mobile Application 
รือ Social Media เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้ลดค าม �าคัญของ

การพบปะและการ ื่อ ารที่เป็นแบบการเผชิญ น้า (Face 
to Face) อย่างไรก็ตามผู้จัดงานยังคงต้องค�านึงถึงค าม
มดุลของการใช้เทคโนโลยีกับค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้เกิดค าม

คุ้มค่าในการด�าเนินงาน มากไปก ่านั้น แน โน้มที่ �าคัญ
�า รับปี 2560 และในปีต่อ ๆ ไป คือการจัดกิจกรรมไมซ์ที่

เน้น Work Along with Play รือ Business Travel with 
Pleasure (Bleisure) นอกจากนี้กลุ่มนักเดินทางธุรกิจยัง
นใจกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ ังคม (CSR) อีกด้ ย

ผลมาจากการเข้าพกัในโรงแรมทีม่รีะดบัที่ งูขึน้ อาท ิรี อร์ท 
รือที่พ�านัก รู ราในย่าน ูนย์กลางของภูมิภาค ปัจจัยที่

นักเดินทางกลุ่มไมซ์ใช้พิจารณา �า รับการเลือกใช้ ถานที่
จดัประชมุ ประกอบด้ ย ปัจจยั ด้านค าม ะด กในการเดนิทาง 
และปัจจัยด้านค ามปลอดภัย ทั้งนี้ จากรายงานยังพบ ่า
นกัเดนิทางกลุม่ไมซ์ ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิก ยโุรป อเมริกา
กลาง และอเมริกาใต้ ค�านึงถึงปัจจัยด้านค ามปลอดภัยเป็น
อนัดับแรก นอกจากนี้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ในภูมิภาคยุโรป
ยังค�านงึถงึปัจจัยด้านค ามมั่นคงทางเ ร ฐกิจและการเมือง
อีกด้ ย

in Asia Pacific, Europe, Central and South America 
and Europe also take into account economic and 
political security factors

For MICE business success, the overall for 2017 
gave prominence to technology and digital 
applications. The MICE industry has played a with 
experiences such as Virtual Reality, Location Based 
Technology, Mobile Application, or Social Media, but 
it does not diminish the importance of face-to-face 
communications. However, organisers still have to 
take into account the balance of technology with
reference to use and costs to achieve value 
for money. Moreover, major trends during 
2017 and in the future, suggest MICE activities 
that focus on "Work Along with Play" or 
"Business Travel with Pleasure" (Bleisure). 
Business travellers are also interested in social 
activities Corporate Social Responsibility (CSR). 

ที่มา: MPI Meetings Outlook  2016

Source: MPI Meetings Outlook  2016
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ภาพรวมตลาดไมซ์แบบรายอุตสาหกรรม
MICE Industry Overview

ตลาดการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป�นรางวัล
Meetings and Incentives

การขยายตั ของเ ร ฐกจิขัน้ งูท�าใ เ้ ร ฐกจิเริม่ฟนตั ขึน้
ในปี 2560 การบริโภคภาคเอกชนเริ่มดีขึ้น การลงทุนและ
การค้าเร่ิมดีข้ึน ในขณะที่ตลาดเกิดใ ม่เน้น ร้างโอกา ใน
การเติบโตใ ้แก่นักเดินทางธุรกิจทั่ โลก ซึ่งท�าใ ้การใช้จ่าย
ของนักเดินทางธุรกิจอยู่ในระดับที่ ูงก ่าระดับการเติบโต
ที่ร้อยละ 3 โดยเน้น นักท่ีกิจรรมการลงทุน การ ่งออกที่
จะผลักดันการเติบโตทั้ง มดในช่ ง ้าปีข้าง น้า อย่างไร
ก็ตาม การเติบโตของการลงทุนที่ร้อยละ1.6 ในปี 2560 จะ
เพิ่มขึ้นตลอดระยะเ ลาคาดการณ์ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 4.4 ใน
ปี 2563 ซึ่ง ะท้อนถึง ัฏจักรการเปลี่ยน ินค้าทุนที่ล่ งล�้า
มาเป็นเ ลานาน

Economic recovery in 2017 has improved 
discretionary and consumer spending. Investment 
and trade has also improved while emerging
markets are driving growth their opportunities for 
business travellers around the world. This led to a 
3% increase in business travellers spending, with 
a focus on investment. Exports will drive total 
growth. However, the investment growth of 1.6% 
in 2017 will increase throughout the forecast 
period, which is 4.4% in 2020, reflecting the long-term 
capital change cycle.

Business Travel Spending

July 2017
© July 2017 GBTA and its affiliates. All rights reserved.

GBTA Members may copy this publication in its entirety for internal company use.
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The ratio of spending in the region remains 
unchanged. Asia-Pacific and Western Europe have 
slightly increased market share. North America lost 
market share slightly. In other regions the Asia Pacific 
and Western Europe will see an increase in market 
share around 1% around the year 2064, while North 
America will lose 1% of market share. (source: 
GBTA BTI ™ Outlook ANNUAL GLOBAL REPORT & 
FORECAST, July 2017).

อัตรา ่ นการใช้จ่ายในรายภูมิภาคยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
จากเดิม โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและยุโรปตะ ันตกมี
่ นแบ่งทางตลาดที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ภูมิภาค

อเมริกาเ นือเ ียการครอง ่ นแบ่งทางตลาดไปเล็กน้อย  
่ นในภูมิภาคอ่ืน ๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้คาด ่าทั้ง

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกและยโุรปตะ นัตก จะมี ่ นแบ่งตลาด
ทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 1 ภายในปี 2564 ในขณะทีอ่เมรกิาเ นอืจะ
ญูเ ยี ่ นแบ่งตลาดร้อยละ 1 (ทีม่า: GBTA BTI™ Outlook 

ANNUAL GLOBAL REPORT & FORECAST, July 2017)

Asia Pacific

42%
North 
America

25%
Middle East 
& Africa

2%
Latin 
America

4%
Emerging
Europe

4%
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Europe

24%

“จากกราฟจะเ ็นได้ ่า การใช้จ่ายในการประชุมและการท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัล

ทั่ โลกเติบโตขึ้น 3.5% ในป 2559 และมีแน โน้มที่จะเติบโตถึง 5.2% ในป 2560 

โดยมีปจจัย นับ นุนทางด้านการผลิต การเติบโตทางเ ร ฐกิจ 

และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินและมีแน โน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง”                          

“As seen in graph, global meetings and

 incentives spending grew 3.5% in 2016 and should grow 5.2% in 2017, 

with production support linked to economic and financial stability.”                         
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แน โน้มการประชุมนานาชาติขนาดใ ญ่จะมีขนาดใ ญ่ขึ้น 
แต่จะมกีารประชมุทีแ่ยกเป็นรายภมูภิาคเพิม่ขึน้ การประชมุ
มขีนาดเลก็ลงแต่มคี ามถ่ีเพิม่ขึน้เช่นเป็นรายปี และแน โน้ม
จ�าน น นัจดังานลดลง ค ามน่าดงึดูดของจดุ มายปลายทาง
ยังคงเป ็นป ัจจัย นับ นุนในการเลือก ถานที่จัดงาน 
การแข่งขันในระดับโลกมีค ามรุนแรงข้ึน มีคู่แข่งใ ม่ ๆ ทั้ง
จากในภมูภิาคเอเชียแปซิฟค รอืตะ นัออกกลาง เทคโนโลยี
ทัน มัยมีค าม �าคัญมากขึ้นทั้งใน ่ นที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน 
เช่น WIFI รือ Smart Meeting Technology อ่ืน ๆ 
มากขึ้น การปรับเปลี่ยน ถานที่ประชุมท่ีมีค ามยืด ยุ่น
ในการใช้งาน เป็นต้น (ท่ีมา: JWC Report)

จาก ถิตกิารประชุมนานาชาตขิอง International Congress 
and Convention Association (ICCA) พบ ่าตลอดช่ ง
ระยะเ ลา ลาย ิบปี ภูมิภาคยุโรปเป็นภูมิภาคที่ได้ ่ นแบ่ง
ตลาดในธรุกจิการจดัประชมุนานาชาตมิากที่ ดุมาโดยตลอด 

ากพิจารณาเป็นรายประเท จะพบ ่า รัฐอเมริกาเป็น
ถานที่ที่ได้รับค ามนิยม ูง ุดในการจัดประชุมนานาชาติ 

โดยมีเยอรมัน อังกฤ  ฝร่ังเ  และ เปน เป็น ถานที่ที่
ได้รับค ามนิยมรองลงมา 

ในปี 2559 รัฐฯ มีการจัดการประชุมนานาชาติมากท่ี ุด
เป็นอันดับ 1 กล่า คือ มีการจัดประชุมถึง 934 ครั้ง อันดับ
ที่ 2 คือเยอรมัน มีการจัดประชุม 689 ครั้ง และรองลงมา
คือ อังกฤ  ฝรั่งเ  และ เปน ได้รับค ามนิยมเป็นอันดับ
ที่ 3-5 มีการจัดประชุม 582 ครั้ง 545 ครั้ง และ 533 ครั้ง 
ตามล�าดับ �า รับประเท ในเอเชียที่ได้รับค ามนิยมใน 30 
อันดับแรกของโลกในปี 2559 ได้แก่ จีนและญี่ปุน อันดับที่ 
7 เกา ลีใต้ อันดับที่ 13 ขณะที่ประเท ไทยได้รับค ามนิยม
เป็นอันดับที่ 24 ของโลก ซ่ึงขึ้นมาจากปี 2558

The mega international conference trend will 
continue to grow, but there will be more regional 
conventions. Smaller conventions will be held more 
frequently, or at least annually but the number 
of convention days will decline. The destination’s 
attractions continue to be a factor in choosing the 
venue as this adds value and appeals to business 
travellers. Global competition is more intense. 
There emerging competitors in the Asia Pacific 
and the Middle East Modern and in these regions 
technology is more important in terms of fundamentals 
and conference requirements such as WIFI or other 
Smart Meeting Technology. Flexible meeting place 
modifications are also important. (Source: JWC 
Report) 

Based on international conference's statistics by the 
International Congress and Convention Association 
(ICCA) it was concluded that following the dominant 
trend of past decades, the United States will continue 
to host the most conventions when compared 
with other competition countries. However, the 
regional picture indicates, Europe will continue to 
host the largest share of international conventions, 
with Germany, England, France and Spain being the 
most popular.

In 2016, the United States holds the largest number of 
international conferences, with 934 conventions. The 
second is Germany, with 689 conventions, followed 
by the UK, France and Spain. with 582, 545 and 533, 
respectively. For the top 30 destinations in Asia, 
China and Japan ranked 7th. The South Korea ranked 
13th, while Thailand ranked 24th.

ตลาดการประชุมนานาชาติ
Conventions
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RANK
COUNTRY

2015 2016

#MEETINGS COUNTRY #MEETINGS

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

28

29

30

U.S.A

Germany

Unted Kingdom

Spain

France

Italy

Japan

China-P.R.

Natherlands

Canada

Brazil

Potugal

Republic of Korea

Austria

Australia

Belgium

Sweden

Turkey

Denmark

Switzerland

Poland

Mexico

Atgentina

Singapore

Czech Republic

Greece

Norway

Finland

Colombia

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

144

141

138

U.S.A

Germany

Unted Kingdom

France

Spain

Italy

China-P.R.

Japan

Natherlands

Canada

Potugal

Austria

Republic of Korea

Sweden

Brazil

Australia

Poland

Belgium

Atgentina

Switzerland

Mexico

Denmark

Finland

Thailand

Greece

Iceland

Czech Republic

Singapore

Colombia

Norway

934

689

582

545

533

468

410

410

368

287

287

268

267

260

244

211

195

194

188

184

182

180

178

174

168

157

156

151

147

144

TOTAL 9,078 TOTAL 9,161

27 Thailand 151

จ�านวนการประชุมของประเทศในระดับนานาชาติ
Number of International Meetings
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จ�านวนการประชุมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
Number of Meetings in Asia

RANK COUNTRY #MEETINGS

1 Japan 355

2 China-P.R. 333

3 Republic of Korea 267

4 Singapore 156

5 Thailand 151

6 India 132

7 Chinese Taipei 124

8 Malaysia 113

9 Hong Kong, China-P.R. 112

10 Indonesia 78

RANK COUNTRY #MEETINGS

1 China-P.R. 410

2 Japan 410

3 Republic of Korea 267

4 Thailand 174

5 Singapore 151

6 India 143

7 Chinese Taipei 141

8 Malaysia 115

9 Hong Kong, China-P.R. 99

10 Indonesia 94

5 Thailand 151
4 Thailand 174

จ�านวนการประชุมของเมืองในภูมิภาคเอเซียแปซิฟ�ค
Number of Meeting in Asia Pacific by City

ที่มา: ICCA Statistics Report 2016,International Congress and Convention Association (ICCA)

RANK COUNTRY #MEETINGS

1 Singapore 151
2 Seoul 137
3 Bangkok 121
4 Beijing 113
5 Hong Kong 99
6 Tokyo 95
7 Taipei 83
8 Shanghai 79
9 Kuala Lumpur 68
10 Kyoto 58

28 Chiang Mai 20
48 Phuket 13
92 Pattaya 5

3 Bangkok 121

28 Chiang Mai 20
48 Phuket 13
92 Pattaya 5

20162015

จาก ถิติของ ICCA ในปี 2559 พบ ่าเมืองในเอเชียที่ได้รับ
ค ามนิยม ูง ุดในการจัดการประชุมนานาชาติ คือ ิงคโปร์ 
รองลงมา คือ กรุงโซล และกรุงเทพฯ ได้รับค ามนิยมเป็น
อันดับที่ 3 ของเอเชีย โดยเชียงใ ม่ ภูเก็ตและพัทยาได้รับ
ค ามนิยมเป็นอันดับที่ 28 อันดับที่ 48 และอันดับที่ 92 ของ
ท ีปเอเชีย ตามล�าดับ 

According to ICCA statistics in 2016, the most
popular Asian cities worldwide were Singapore, 
Seoul and Bangkok was the 3rd. More detailed Asian 
comparisons indicated the rising popularity of Chiang 
Mai, Phuket and Pattaya. They were ranked 28th, 
ranked 48th and 92nd in Asia, respectively. 

Source: ICCA Statistics Report 2016,International Congress and Convention Association (ICCA)

จาก ถติขิอง ICCA ในปี 2559 พบ า่ประเท ในภมูภิาคเอเชยี
ที่ได้รับค ามนิยม ูง ุด ในการจัดการประชุมนานาชาติมี 
2 ประเท  คือ จีนและญี่ปุน รองลงมา คือ เกา ลีใต้ ่ น
ประเท ไทยได้รับค ามนิยมเป็นล�าดับที่ 4 ของภูมิภาค 

According to ICCA statistics in 2016, the two most 
popular Asian countries in the region were China 
and Japan, followed by South Korea and Thailand 
was the 4th. 
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การจัดการแ ดง ินค้าในระดับโลก จะมีการขยาย รือ
ทดแทนด้ ยงานในระดับภูมิภาค รือระดับประเท
มากขึ้น ผู ้จัดงานระดับนานาชาติจะมีการด�าเนินการใน
ลกั ณะพนัธมติรกบัผูจ้ดังานในท้องถิน่มากข้ึน ท้ังในลกั ณะ
ที่เป็น M&A (Merger & Acquisition) โดยธีมของงาน
จะ อดคล้องกับการเติบโตของเ ร ฐกิจและอุต า กรรม 
แต่จะมแีน โน้มในการจดักจิกรรมท่ีครบ งจร ทัง้การประชมุ 
และการแ ดง ินค้าและนิทรร การด้ ยกันในงานเดีย  
การค�านึงถึงค ามคุ้มค่าในการลงทุน (ROI) จะมีมากข้ึนทั้ง
ในด้านของผู้จัดงาน ผู้ขายและผู้ซื้อ

UFI ได้เผยแพร่รายงาน The Trade Fair Industry in 
Asia, 13th edition ซึ่งเป็นรายงานการ �าร จตลาด
งานแ ดง ินค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกปี 2559 พบ ่า 
จ� าน นพื้นที่ ในการจัดแ ดง ินค ้าในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และมีพื้นที่จัดงานแ ดง
ินค้าที่ขายได้มากถึงก ่า 20.9 ล้านตารางเมตร โดย

ร้อยละ 57 ของพื้นที่ในการจัดงานแ ดง ินค้าเกิดขึ้น
ในประเท จีน รือคิดเป็นพื้นที่ 12 ล้านตารางเมตร 
่ นประเท ญี่ปุน เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาค มีพื้นท่ีจัดงาน

แ ดง ินค้าทั้ง มด 2.06 ล้านตารางเมตร รือร้อยละ 10 
ของภูมิภาค ท้ังนี้ จากงานแ ดง ินค้ามากก ่า 2,200 งาน
ที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เกือบ 1,000 งานถูกจัดที่
ประเท จีนและญี่ปุน รือคิดเป็น ร้อยละ 44 ของงานแ ดง
ินค้าทั้ง มดที่จัดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกปี 2559 ประเท

อินเดีย เป็นประเท ที่มีพื้นที่จัดงานแ ดง ินค้าเป็นอันดับ 
3 ของภูมิภาค อยู่ที่ 1.07 ล้านตารางเมตร ่ นประเท
เกา ลี และฮ่องกงมีพื้นที่จัดงานแ ดง ินค้าเป็นอันดับ 4 
และ 5 ของภูมิภาค อยู่ที่ 0.98 ล้านตารางเมตร และ 0.95 
ล้านตารางเมตร ตามลาดับ ในขณะที่ประเท ไทย มีพ้ืนที่
จัดงานแ ดง ินค้าเป็นอันดับ 8 ของภูมิภาค มีพื้นที่อยู่ท่ี 
0.59 ล้านตารางเมตร

Exhibitions will expand with regional editions 
as international exhibitions will partner with 
local organisers. M & A (Merger & Acquisition) says 
this is consistent with the growth in industry and 
regional economies. However, there is a trend 
towards integrated activities. The meetings and 
exhibitions segments will be presented as 
a single event offering better value and a return on 
investment (ROI) for the organisers and participating 
sellers and buyers.

UFI has published the 13th edition of the Trade Fair 
Industry Report Asia, which surveys the Asia Pacific 
region. In 2016 it shows the gross exhibition space 
rented in the Asia Pacific region increased by 5.5%. 
Fair organisers sold more than 20.9 million square 
meters in exhibition space. 57% of the gross sold 
space in Asia was for exhibitions held in China. 
Japan had the second largest trade fair sold space 
with an area of 2.06 million square meters or 10% 
of the region’s total. More than 1,000 exhibitions 
were held in China and Japan, about 44% of all the 
exhibitions held in the Asia-Pacific region. India was 
the region's third largest with sold exhibition space of 
1.07 million square meters. Korea Hong Kong were 
the region's 4th and 5th with 0.98 million square 
meters and 0.95 million square meters, respectively. 

ตลาดการแสดงสินค้านานาชาติ
International Exhibitions
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จ�านวนของสถานที่และพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าในเอเซียป� 2560
Table Number of Venues and Exhibition Space in Asia in 2017

COUNTRY EXHIBITION SPACE (M ) #Of Venues

China 5,761,039 112

Japan 373,409 14

India 337,392 16

Korea 308,368 12

Singapore 219,970 4

Australia 172,092 12

Hong Kong 149,820 2

Malaysia 125,342 6

Indonesia 120,135 9

5Taiwan 117,178

Total 8,122,044 218

2Pakistan 37,191

5Philippines 33,635

3Vietnam 22,278

3Myanmar 13,000

2Cambodia 11,156

2Macau 76,715

2

Thailand 244,323 9

ปี 2560 จะมี ถานที่จัดแ ดง ินค้าและนิทรร การในเอเซีย
จ�าน น 218 แ ่ง จากเดิมที่มีจ�าน น 101 แ ่งในปี 2548 
จ�าน นของพืน้ทีจ่ดัแ ดง นิค้ามากก า่ร้อยละ 70 จะอยูท่ีจ่นี 
ซึ่งมีขนาดใ ญ่ก ่า 15 เท่าของตลาดใ ญ่อันดับถัดไป 
คือ ญี่ปุน โดยในปี 2561 นั้น มาเลเซีย ออ เตรเลีย จีน 
อินเดีย จะมีการเพิ่มขนาดของ ถานที่ ทั้งนี้มาเลเซียมีแผน
จะเพ่ิมพื้นที่การแ ดง ินค้าของ Malaysia International 
Trade and Exhibition Centre (MITEC) ใ ้ได้ถึง 50,000 
ตารางเมตร ในขณะที่จีนถ้า ถานที่จัดงานขนาดใ ญ่ของ
เซินเจิ้นเปดใ ้บริการในเ ลานี้จะมีการเพิ่มพื้นท่ีจัดงาน
แ ดง ินค้าถึง 400,000 ตารางเมตรในปี 2561 

There will be 218 exhibition halls, or centers, in Asia 
of which 101 of the venues were established since 
2005. Of the total 70% of the venues are located 
in China, the top destination in terms of available 
exhibition space, 15 times greater than the exhibition 
space available in second placed Japan. Starting in 
2018, Malaysia, Australia, China, India will be the key 
drivers of growth in the exhibition sector. Malaysia 
plans to increase its exhibition space at the Malaysia 
International Trade and Exhibition Center (MITEC) to 
50,000 square meters, while China will add a new 
large exhibition venue in Shenzhen. The overall 
available exhibition space will increase 400,000 
square meters in 2018.

ที่มา: งาน ิจัยของ BSG
Source: BSG research
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ภาพร มอุต า กรรมไมซ์ต่างประเท ในปี 2560 เน้นการ
ท�างานที่ อดคล้องกับ ิ ัยทั น์รัฐบาล มุ่งพัฒนาประเท
อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการก�า นดยุทธ า ตร์
อุต า กรรมไมซ์ใ ้ อดรับการพัฒนายุทธ า ตร์ชาติไมซ์ 
20 ปี ชู 3 แน ทาง ลัก คือ การ ร้างรายได้ การพัฒนา
ประเท ด้ ยน ัตกรรม และการ ร้างค ามเจริญเพื่อมุ ่ง
ประโยชน์ ่ นร มในทุกภาค ่ นของ ังคม ตั้งเป้าดันไมซ์
ใ ้เป็นอุต า กรรม ลักพัฒนาเ ร ฐกิจประเท  กระจาย
ค ามเจริญและรายได้ ู่ทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

ด้ ยบทบาทของอุต า กรรมไมซ์ที่เป็นกลไกในการ ร้าง
รายได้ด้ ยเม็ดเงินก ่าแ นล้านบาทในแต่ละปี และมีการ
เติบโตอ่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2559 ซึ่งมีการเติบโต
เฉลีย่ร มร้อยละ 13 อตุ า กรรมไมซ์ไทยมบีทบาท �าคญัใน
การน�ารายได้เข้าประเท ค บคูก่บัอตุ า กรรมการท่องเทีย่
ตลอด ลายปีที่ผ่านมา  ด้ ยเ ตุการณ์ �าคัญช่ งไตรมา
ุดท้ายของปี 2559 ผลกระทบจาก ภา ะเ ร ฐกิจโลก

ชะลอตั ใน ลายประเท ของกลุ่ม ภาพยุโรป (อียู) ร ม
ถึงบรรยากา ภายในประเท ไทย ่งผลต่อการฟนตั ของ
ภาคอุต า กรรมไมซ์ในต้นปี 2560 โดยมีงาน �าคัญ
ที่ประเท ไทยเป็นเจ้าภาพก ่า 14 งาน ทั้งกลุ ่มการ
ประชุมและการท ่องเที่ย เพื่อเป ็นราง ัล กลุ ่มการ
ประชุมนานาชาติ และการแ ดง ินค้านานาชาติ อาทิ 
Herbalife Southeast Extravaganza, การประชุม
กลุ่มบริ ัท Infinitus, PCMA Global Professionals 
Conference, Asia Pacific 2017, UIA Round Table Asia 
Pacific เป็นต้น

This overview of the MICE industry in 2017, illustrates 
the strong commitment that is in place to reach 
out to the government’s vision for stability 
prosperity and sustainability in line with a 20-year 
MICE strategy. There are three major directions that 
are being adopted by developing countries; build 
with innovation, generate more revenues and create 
prosperity for the benefit of all sectors of society. 
This vision targets MICE industry as a major economic 
development and spreads the prosperity and 
income to all regions sustainably.

The MICE industry has an important role to play, as 
a mechanism to generate revenue of 1 billion Baht 
annually. The industry has continued to expand 
between 2004 and 2016 at an average growth of 
13%. This has generated revenue over the past 
decade. In the last quarter of 2016, the impact of 
an economic slowdown in many EU countries and 
the situation in Thailand, the MICE industry rose 
to the challenge in 2017, hosting over 14 events 
including incentives, international conferences 
and exhibitions such as Herbalife Southeast 
Extravaganza, Infinitus Group Conference, PCMA 
Global Professionals Conference, Asia Pacific 2017, 
UIA Round Table Asia Pacific.

ภาพรวมธุรกิจไมซ์ต่างประเทศ
MICE Global Business Overview 

ภาพรวมสถานการณ์ไมซ์ ไทยป� 2560
Overview of MICE Thailand in 20172.2

2.2.1
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ภาพรวมการด�าเนินงานตลาดไมซ์ต่างประเทศป�งบประมาณ 2560
Overview of MICE Market Fiscal Year 2017

ในปีที่ผ่านมา ประเท ไทยมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ร มทั้ง ิ้น 
1,047,950 คน ร้างรายได้ 86,188 ล้านบาท โดยคิดเป็น
นกัเดินทางกลุม่การประชมุ จ�าน น 259,901 คน ร้างรายได้ 
24,478 ล้านบาท นักเดินทางกลุ่มการท่องเที่ย เพ่ือเป็น
ราง ัล จ�าน น 271,793 คน ร้างรายได้ 16,696 ล้านบาท 
นักเดินทางกลุ่มการประชุมนานาชาติ จ�าน น 300,273 คน 
ร้างรายได้ 26,145 ล้านบาท และนกัเดนิทางกลุม่งานแ ดง
ินค้านานาชาติ จ�าน น 215,992 คน ร้างรายได้ 18,869 

ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีที่แล้  6.23%

ตลาดไมซ์ไทยยังใ ้ค าม �าคัญที่ตลาดเอเชียเป็น ลัก 
โดยเฉพาะประเท จีน ซึ่งมี ักยภาพ ามารถดึงผู้เข้าร่ ม
งานได้ก ่า 1 มื่นคนขึ้นไป และมีก�าลังซื้อ ูง มีนักเดินทาง
กลุม่ไมซ์มาจดังานในประเท ไทย ลายปีอย่างต่อเนือ่ง ตลาด
นี้เป็นตลาด �าคัญที่ช่ ยขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ไทยในปี 2560  
�า รับประเท อื่น ๆ ยังคงมีแน โน้มด้านบ ก เช่น ยุโรป 

น�าโดย ราชอาณาจักร เยอรมนี ที่ยังแข็งแกร่ง เ ริมด้ ย
ตลาดใ ม่ในยุโรปตะ ันออก อาทิ โปแลนด์ าธารณรัฐเชก 
และตลาดรั เซีย ลังผ่าน ิกฤติเ ร ฐกิจที่ผ่านมา

In the past year, there were 1,047,950 MICE travellers 
who delivered revenue of 86,188 million Baht. 
Meetings delivered 259,901 visitors and created 
revenue of 24,478. Incentives delivered 271,793 
visitors and revenue of 16,696 million Baht. 
Conventions attracted 300,273 delegates and 
generated 26,145 million Baht. Exhibitions attracted 
215,992 participants and generated revenue of 
18,869 million Baht. The total average growth rate 
for all sectors was 6.23%.

Thailand’s MICE market is drawn mainly from 
Asian markets.  China is the top market and has 
performed well in 2017. For other countries, there 
are positive trends mainly in Europe, led by the 
United Kingdom, Germany that high potential 
for growth. New markets in eastern Europe, such 
as Poland, the Czech Republic and the Russian 
market are showing signs of recovery after a recent 
economic downturn.

M

  2016

No. of MICE Visitors (pax) 

0652 ณามะรปบง�ปศทเะรปงา่ต์ซมไดาลตงาทนิดเกันมวรมาภ

2017

258,483 259,901 0.55% 23,445 24,478 4.41%

 2016 2017

E

Total

I

C 298,564

263,556 271,793 3.13% 16,217 16,696 2.95%

300,273 0.57%

180,480 215,992 19.68% 15,686 18,869 20.29%

1,001,083 1,047,950 4.68% 81,137 86,188 6.23%

25,789 26,145 1.38%

Revenue (Million Baht)

Growth (%)Growth (%)
MICE Industry
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10 อันดับประเท ที่มีจ�าน นนักเดินทางกลุ ่มไมซ์เข ้า
ประเท ไทย งูที่ ดุในปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ จีน จ�าน น 
153,312 คน อินเดีย จ�าน น 129,717 คน ิงคโปร์ จ�าน น 
97,683 คน มาเลเซีย จ�าน น 84,352 คน  เกา ลี จ�าน น 
51,790 คนญีป่นุ จ�าน น 50,226 คน ฮ่องกง จ�าน น 44,424 
คน อินโดนีเซีย จ�าน น 37,328 คน รัฐอเมริกา จ�าน น 
35,783 คน และฟลิปปน ์ จ�าน น 29,085 คน ซึ่งจ�าน น
คนในแต่ละประเท มีจ�าน นเพิ่มขึ้นจากปี 2559

10 countries with the highest number of MICE 
travellers entering Thailand in fiscal year 2017 were 
China 153,312, India 129,717, Singapore 97,683, 
Malaysia 84,352, South Korea 51,790, Japan 50,226, 
Hong Kong 44,424, Indonesia 37,328, United States 
35,783 and 29,085 in the Philippines. The number 
of MICE travellers in each country has increased 
from 2016.

อันดับประเทศที่มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์มาประเทศไทยในป� 2560
MICE Travellers Entering Thailand in 2017

Country

Top 10 MICE Markets 
for Thailand in 2017 

 No. of MICE 
Travelers (pax)

China 153,312

India 129,717

Singapore 97,683

Malaysia 84,352

Korea 51,790

Japan 50,226

Hong Kong 44,424

Indoneisa 37,328

U.S.A 35,783

Philippines 29,085
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การ ่ ง เ ริมประชุม ัมมนาและการแ ดง ินค ้ า ใน
ประเท ไทย เป็นธุรกิจ �าคัญที่ช่ ย ่งเ ริมการกระจาย
รายได้ กระตุ้นเ ร ฐกิจของประเท และเป็นกลไกในการ
พฒันาชาตทิี่ �าคญั อดคล้องกบันโยบายของรฐับาลทีมุ่ง่เน้น
ใ ้ น่ ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดประชุม
และ มัมนาในประเท ไทย เพือ่ผลกัดนัใ เ้กดิการเตบิโตของ
ธุรกิจไมซ์ในประเท  

ด้ ย ิ ัยทั น์ 20 ปี ของทีเ ็บที่จะเดิน น้าเป็นองค์กร ลัก
ในการพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ เพ่ือเป็นกลไกในการ ร้าง
เ ร ฐกิจที่มั่นคงของประเท  กระจายค ามเจริญไป ู่ทุก
ภาค ่ น และ ร้างค ามยัง่ยนืด้ ยปรชัญาเ ร ฐกิจพอเพยีง
นั้น จึงได้จัดท�าโครงการ “ก้า ตามรอยพ่อ ประชุมเมือง
ไทย อิ่มใจตามรอยพระราชด�าริ” เพื่อกระตุ้นองค์กรและ

น่ ยงานเอกชนจัดประชุม ัมมนาในประเท ในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่กระจายอยู ่ทุกภูมิภาคทั่
ประเท  ซ่ึงโครงการนี้นับเป็นโครงการแรกที่เป็นค าม
ร่ มมือระ ่าง 3 น่ ยงาน คือ �านักงาน ่งเ ริมการ
จัดประชุมและนิทรร การ (องค์การม าชน) มาคมโฆ ณา
แ ่งประเท ไทย และ มาคมธุรกิจท่องเที่ย ภายในประเท  
โดยใช้แน คิด “ก้า ตามรอยพ่อ” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากการพัฒนา “โมเดลการจัดประชุม ัมมนาในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” ตาม ลักแน คิด 3 พอ ได้แก่ 
พอเพียง เพิ่มพูน และพัฒนา ผ่านการด�าเนิน 3 กิจกรรม 
คือ การ ัมมนาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
การท�ากจิกรรมในพืน้ทีโ่ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  
และการจดัช่ งแลกเปลีย่น รปุองค์ค ามรูเ้พือ่ปรบัใช้ในการ
ท�างานและการใช้ชี ิต  มาใช้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ โดย
คัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 3 โครงการ
ต้นแบบ ได้แก่ ูนย์ ึก าพัฒนาอ่า คุ้งกระเบน (จ.จันทบุรี) 
ในเรื่อง “พอเพียง” โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในเรื่อง “เพิ่มพูน” และ
ูนย์ ึก า ิจัยและพัฒนาแ ลมผักเบี้ย (จ.เพชรบุรี) ใน

เรื่อง “พัฒนา” และได้รับเกียรติจากพันธมิตรองค์กรภาค

The promotion of meetings and exhibitions in 
Thailand is an essential factor to distribute income 
and stimulate the economy of the country as well 
as meet key national development objectives. 
This is in line with the government's policy of 
focusing on both public and private sectors to 
deliver prosperity to every province in Thailand 
rather than just key urban centres. Growing the MICE 
business will diversify the benefits beyond  popular 
tourist resorts and cities to emerging destinations. 

TCEB's 20-year vision focuses on turning the nation 
into a major player in the MICE industry at both 
domestic and interntional levels. The MICE industry 
provides a mechanism to create and encourage a 
stable economy in the country. It will spread  
prosperity to all sectors and create sustainability 
that meets the objectives of a sufficiency 
economic philosophy. The project "Follow the 
King's Footsteps...A Royal Trail Inspiration" It has 
been developed to encourage both government 
agencies and the private sector to organise 
meetings on royal initiative projects and by doing 
so provide tuition in the princicples of sustainable 
living. To launch the initiative, the first project is 
a collaboration between the three organisations; 
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public 
Organization), the Advertising Association of 
Thailand and the Association of Domestic Travel 
Thailand. The meetings concept behind the "Follow 
the King's Footsteps" module and the "Model for the 
Royal Project" is based on three concepts: 
Sufficiency, Growth and Development. The three 
concepts provide the themes for learning models 

ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
Overview of Domestic MICE in Thailand

2.2.2
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เอกชนระดับประเท  เป็น น่ ยงานน�าร่องเข้าร่ มขยาย
องค์ค ามรู ้ ู ่กลุ ่มพนักงานและลูกค้าที่เข้าร่ มโครงการ 
เพือ่จดัประชมุ มัมนาในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยทีเ ็บได้จัดท�าแพคเกจ นับ นุนการ
จัดประชุม ัมมนา รือท�ากิจกรรมในโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ ใ ้กับ น่ ยงานภาคเอกชนทั่ ประเท ที่
พากลุ่มพนักงาน รือลูกค้าเข้าร่ มไม่ต�่าก ่า 30 คน ใน 19 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทุกภูมิภาคทั่ ประเท  
ที่มี ักยภาพค ามพร้อมรองรับกลุ่มผู้ประชุม ัมมนา โดยจะ
ได้รบัการ นบั นนุค่าเดินทางกลุม่ละ 30,000 บาทต่อ น่ ย
งาน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560–เดือนกันยายน 2561 

นอกจากนี้ทีเ ็บได้ านต่อโครงการไทยแลนด์โดเม ติก
ไมซ์มาร์ท (Thailand Domestic Mice Mart) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็น นึ่งในกิจกรรมภายใต้แผน ่งเ ริม
อุต า กรรมไมซ์ไทยในเมืองไมซ์ซิต้ี โดยเป็นการยกระดับ
การจัดงาน ขยายค ามร่ มมือ และ ร้างโอกา ทางธุรกิจใน
กลุ่มผู้ประกอบการอุต า กรรมไมซ์ ซึ่งท�าใ ้มีนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์เดินทางเข้า ู่เมืองไมซ์ซิตี้ที่จัดงานเพิ่มมากขึ้น และ
ก่อใ ้เกิดรายได้จ�าน นมาก ซึ่งจะ ามารถช่ ยขับเคลื่อน
อุต า กรรมไมซ์ได้ต้ังแต่ระดับย่อยไปจนถึงใ ญ่ระดับ
นานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการด�าเนินงานเพ่ือ ่งเ ริมการ
ประชุม ัมมนาและงานแ ดง ินค้าในพื้นที่เ ร ฐกิจพิเ  
และจัง ัดที่มี ักยภาพรองรับตลาด GMS อาทิ จัดกิจกรรม
มัมนาเชงิปฏบิตักิาร กจิกรรม Roadshow ทีป่ระเท ในกลุม่ 

CLMV ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกประเท ใน CLMV 
โดยมี ตัถปุระ งค์ ลักเพ่ือเ รมิ ร้างค ามร่ มมอืและค าม
แข็งแกร่งในการพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ระ ่าง ผู้ประกอบ
การไมซ์ในกลุ ่มประเท  CLMV เป็นเ ทีรับฟังข้อมูล 
แลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็นและประ บการณ์ ร มทั้งการ
ก�า นดนโยบายเพ่ือพัฒนาด้านการค้า การลงทุนร่ มกัน 
การ ร้างค ามร่ มมือเพ่ือพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ร่ มกัน
ระ ่างกลุ่มประเท  เพื่อใ ้อุต า กรรมไมซ์ในภูมิภาค
มีค ามแข็งแกร่ง และ ามารถดึงเม็ดเงินเข้า ู่ทุกประเท ใน
ภูมิภาคได้มากขึ้น

demonstrating specific activities in the Royal 
Development Projects Area and provide 
a platform for the exchange of knowledge that 
can be appled to work and life. Projects under 
the Royal Initiative that are highlighted in this 
program are; Kung Krabaen Bay Development 
Study Center (Chantaburi), the "Sufficiency" Project, 
Doi Tung Development Project, in Chiang Rai 
province, the "Growth" Project and Laem Phak Bia 
Research and Development Center (Phetchaburi), 
the “Development” Project. With honored by the 
national private sector partners. It is a pilot agency 
to expand the knowledge to the employees and 
the participating clients. To organise a symposium 
on the Royal Project. To organise a symposium on 
the Royal Projects, TCEB has prepared a package 
to support meetings, incentives, or activities that 
are hosted on site in one of 19 Royal Projects. To 
encourage private sector organisations to host an 
event at a Royal Project, TCEB offers a meeting grant 
of 30,000 Baht, began on October 2017 up until 
September 2018, for groups of 30 people or more. 

In addition, TCEB continues its Thailand Domestic 
Mice Mart project for the fourth year, which is part 
of a wider MICE Thailand programme to support 
MICE Cities around the country by raising the quality 
of event services and creating business networking 
opportunities. The objective of the marts is to 
create business opportunities among MICE industry 
operators and to encourage both domestic and 
international event organisers to host meetings in 
an emerging MICE cities that will generate revenue 
and boost the local economy. This will drive the 
nation’s MICE industry to achieve recognition 
at international level for a wide variety of MICE 
destinations across the country. In the Greater 
Mekong Sub-region market, meetings have been 
organised and well received by Cambodia, 
Laos, Myanmar and Vietnam (CLMV) to enhance 
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จากตารางด้านบน จะเ ็นได้ ่า ในปี 2560 มีจ�าน น
นักเดินทางกลุ ่มไมซ์ในประเท ร มท้ัง ิ้น 35,316,508 
คน ร้างรายได้ 91,142 ล้านบาท คิดเป็นนักเดินทางกลุ่ม
การประชุม จ�าน น 2,776,453 คน ร้างรายได้ 4,229 ล้านบาท 
นักเดินทางกลุ ่มการท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัล จ�าน น 
153,492 คน ร้างรายได้ 438 ล้านบาท นักเดินทางกลุ่ม
การประชุมนานาชาติ จ�าน น 3,416,462 คน ร้างรายได้ 
4,661 ล้านบาท นักเดินทางกลุ่มการแ ดง ินค้านานาชาติ 
จ�าน น 28,970,101 คน ร้างรายได้ 81,814 ล้านบาท

Table above shown, in 2017 there are 35,316,508 
MICE travellers in the country, generated revenue 
of 91,142 million Baht, Meeting business travellers 
2,776,453, generated 4,229 million Baht. For Incentive 
travellers 153,492 people generated revenue of 
438 million Baht. And International Convention 
travellers 3,416,462 people generated revenue of 
4,661 million Baht. International Exhibition travellers 
28,970,101 people and revenue of 81,814 million 
Baht.

Industry
Sector Accumlate No. of Domestic MICE Travellers and Revenue FY 2017 Categorize by Industry

No. of D - MICE Travellers  (pax) Revenue (Million Baht)

Fiscal Year 2016 Fiscal Year 2017 Growth Fiscal Year 2016 Fiscal Year 2017 Growth

571,659 2,776,453 385.68% 720 4,229 487.36%M

181,548 153,492 -15.45% 641 438 -31.67%I

3,713,680 3,416,462 -8.00% 5,321 4,661 -12.40%C

24,387,174 28,970,101 18.79% 66,640 81,814 22.77%E

28,854,061Total 35,326,508 22.40% 73,322 91,142 24.30%

cooperation and strengthen the development 
of the industry. MICE operators in the CLMV countries 
attended forums to exchange ideas and discuss 
policies for trade development as well as joint 
investment cooperation. It had encouraged 
stronger ties between the MICE industries in 
neighbouring countries. Subsequently, the MICE 
industry in the region is stronger and this ensures 
revenue growth and benefits for the region.
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�า รับแน โน้มและทิ ทางของธุรกิจไมซ์ในปี น้านั้น 
ยังคงมีการพัฒนาและขยายตั ในทิ ทางบ ก อย่างไรก็ตาม
ผู้ างแผนการจัดงานค รค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจน
รปูแบบใ ม่ ๆ  ของการจดังานซึง่จะช่ ยท�าใ ก้�า นดแผนการ
จัดงานที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น เช่น การจัดงานแบบ
ยั่งยืน ตั้งแต่การก่อ ร้าง การปรับปรุง ถานที่ การเดินทาง
ของผู้ร่ มประชุม อา ารและค ามบันเทิง การจัดงานเชิง
ธรุกจิทีม่มีาตรฐานด้าน ิง่แ ดล้อม การพฒันาเทคโนโลยกีาร
ื่อ าร และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จะช่ ยใ ้ผู้จัดประชุม
ามารถ ร้างระบบออนไลน์เพื่อแบ่งปันข้อมูลและค ามรู้

ที่เป็นประโยชน์กับผู้ร่ มประชุม การใช้ระบบลงทะเบียน
แบบ มาร์ทที่ช่ ยอ�าน ยค าม ะด กใ ้ผู้จัดงาน และ ร้าง
มูลค่าเพิ่มใ ้แก่การจัดงาน โดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดีย 
เช่น การเผยแพร่กิจกรรม การ ร้าง ิดีโอแบบ real time 
จะเข้ามามี ่ นช่ ยในการเพิ่มประ ิทธิภาพของงานมาก
ยิ่งขึ้น และยังพบ ่าในโลกปัจจุบัน มีแน โน้มที่น่า นใจใน
อตุ า กรรมไมซ์ คอืการจดังานที่ ามารถ ร้างประ บการณ์
เฉพาะตั และการประชุมที่ ออกแบบเฉพาะบุคคล 
โดยการใ ้ค าม �าคัญกับประ บการณ์ของผู้เข้าประชุม 
ดังนั้นผู้จัดงานต้อง ากลยุทธ์เพื่อตอบ นองค ามคาด ัง
ของผู้เข้าร่ มประชุม โดยในอนาคตนั้นผู้จัดงานไมซ์ ต่าง
มอง า ถานทีจ่ดังานทีเ่ มาะ มและไม่ซ�า้กนั ค ามต้องการ
�า รับ ถานที่พิเ แปลกใ ม่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าใ ้การ

จัดงานไมซ์มากย่ิงขึ้น อาทิ การจัดงานใน ภาพแ ดล้อมที่มี
ค ามยืด ยุ่น ผ่อนคลาย อากา บริ ุทธิ์ ถานที่ท่องเที่ย  
ร มทั้งอา ารก็เป็น ่ น �าคัญที่ ผู้เข้าร่ มประชุมคาด ัง 
แน คิดการรับประทานอา าร เพิ่มน ัตกรรม ร ้าง
ประ บการณ์จะเป็นการ ร้างแรงดึงดูด อาทิ อินทรีย์
มัง ิรัติ อา ารที่มีแ ล่งผลิตในประเท  ผู้จัดงานยังลด
จ�าน นอา ารรูปแบบบุฟเฟต์แต่เน้นเ นออา าร ไตล์
ครอบครั มากขึ้น

2.3 แนวโน�มอุตสาหกรรมไมซ์โลกป� 2561
MICE Global Bussiness Overview 2018

MICE trend in 2018, provides indicators that show 
the industry is expanding in a positive direction. 
However, meeting planner and organisers should 
take into account various factors such as adopting 
new formats to draw more clients, and events need 
to be sustainable. Organisers can use new locations 
and add new food and entertainment experiences 
to make events more attractive. The development 
of communications technology and internet 
access will help organisers create systems that share 
information and knowledge with attendees. The 
use of smart registration systems and social media 
technology such as real-time video also add value. 
By focusing on enhancing the experience of 
participants, organisers will meet the expectations 
of attendees that are changing. This will require 
an organiser to find new venues, to add value and 
make it unique. It could involve the use of outdoor 
venues weather permitting that offer fresh air and 
a variety of organic foods. Attendees will expect 
innovative ideas and getting new experiences while 
organisers will want to reduce the standard offer of 
buffet meals, for more family-style meals and dining.
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คาดการณ์ ่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางธุรกิจจะมีมูลค่าถึง 
342.9 พันล้านเ รียญ รัฐภายในปี 2564 โดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.7% ระ ่างปี 2560 ถึง 2564 การ
ขยายตั ของธุรกิจท่องเที่ย ในช่ ง 5 ปีข้าง น้าจะเป็นธุรกิจ
ที่เกี่ย ข้องกับ การกลั่นปโตรเลียม การ ึก าการผลิตยาง 
และพลา ติกอุปกรณ์ การขน ่ง บริการทาง ังคมและ ่ น
บุคคล อ ัง าริมทรัพย์และโรงแรม และภัตตาคารโดยเฉลี่ย
อัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายทั้ง มดในการเดินทางธุรกิจใน ราชอาณาจักร
มีมูลค่าถึง 50.4 พันล้านเ รียญ รัฐในปี 2560 ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 6.9 ในช่ ง ้าปีถัดไป คาด ่าจะมีก�าไรเพิ่มขึ้น
จากการใช้จ่ายด้านการเดินทางเพื่อธุรกิจซึ่ง ่ นใ ญ่มา
จากธุรกิจ การขน ่งอุปกรณ์ บริการทาง ังคมและ ่ น
บุคคล อ ัง าริมทรัพย์ การ าธารณูปโภค การผลิตยาง
และพลา ติก และอุต า กรรมโรงแรมและภัตตาคาร 
ซึ่งคาด ่าจะขยายตั ได้มากก ่าร้อยละ 10 ต่อปี ในช่ งปี 
2560 ถึง 2564 โดยคาด ่าจะใช้จ่ายได้ถึง 78.9 พันล้าน
เ รียญ รัฐในปี 2564 โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.2 
ต่อปีในอีก 5 ปีข้าง น้า

Total expenditures of MICE Travellers of $50.4 
billion in 2017 increased by 6.9%. The next 
five years, should generate more profit from 
business traveller's expenses, mainly from business, 
transportation equipment, social and personal 
services, real estate, rubber and plastic production, 
hotel and the restaurant industry. The expected 
growth forecast suggests plus 10% per year between 
2017 and 2021. Revenue will grow to $ 78.9 billion in 
2021 with a 11.2% growth over the next five years.

Business traveller's spending is expected to reach 
$342.9 billion by 2021, with an average growth rate 
of 3.7% according to forecasts for 2017 to 2021. The 
expansion of the industry over the next five years 
will see industries such as petroleum refining, tire 
and plastic production, transportation equipment, 
social and personal services, real estate, hotel and 
restaurants expanding at an average growth rate of 
5% per year.

สหรัฐอเมริกา
United States

สหราชอาณาจักร
United Kingdom
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ตลาดการเดนิทางเพือ่ท�าธรุกจิของจนีมมูีลค่า 318.0 พนัล้าน
เ รียญ รัฐในปี 2559 และ 26.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 
2558 การชะลอตั ของเ ร ฐกจิจนีอย่างต่อเนือ่งคาด า่การ
เดินทางเพื่อท�าธุรกิจจะยังคงมีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 
ร้อยละ 5.9 ต่อปี คิดเป็นรายได้ 433.5 พันล้านเ รียญ

รัฐภายในปี 2564 การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ย ในช่ ง
ปี 2560-2564 จะอยู่ท่ีธุรกิจไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
อ ัง าริมทรัพย์ รัฐบาล การผลิตยางและพลา ติกและ
กระดา โดยจะมีการเติบโตขึ้นในอัตรามากก ่าร้อยละ 7 
ต่อปี ในช่ ง ้าปีถัดไป

การเดินทางเพื่อธุรกิจในญี่ปุนมีมูลค่าถึง 65.2 พันล้าน
เ รียญ รัฐในปี 2559 ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 คาด ่าการ
ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางธุรกิจในอีก ้าปีข้าง น้าซึ่งจะเพิ่ม
ขึ้นประมาณร้อยละ 1 ต่อปีระ ่างปี 2560 และ 2565 
อุต า กรรมที่คาด ่าจะช่ ยรัก าการใช้จ่ายด้านการ
ท่องเที่ย ของญี่ปุนในปี 2564 จะเป็นจากอุต า กรรม
ปโตรเลียมและการกลั่น เครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้า 
าธารณูปโภคและ ังคม และบริการ ่ นบุคคลเติบโตขึ้น

ทุกปีร้อยละ 3 ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564

Business travelling in Japan was valued at $ 65.2 
billion in 2016, an increase of 4.4%. MICE spending in 
the next five years should increase by approximately 
1% per year during 2017-2022. Industries that will 
contribute the biggest benefits are petroleum and 
refining industries, machinery and electrical utilities 
and personal services that have been growing 3% 
every year from 2017 to 2021.

The MICE market is estimated at $ 26.7 billion 
in 2015 and $ 318.0 billion in 2016. The Chinese 
economy is expected to continue with a business 
growth averaging 5.9 annually and is estimated to 
reach $ 433.5 billion by 2021. Industry will expand 
during 2017-2021, with an emphasis on machinery 
equipment, real estate, government, rubber and 
plastics and paper production and grow by more 
than 7% per year over the next five years.

จีน
China

ณี่ปุ�น
Japan
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ตลาดการเดินทางเพื่อธุรกิจของเกา ลีใต้มีมูลค่า 33.4 
พันล้านเ รียญ รัฐในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ในปี 
2558 ในอีก 5 ปีข้าง น้าคาด ่าจะมีการใช้จ่ายเงินถึงปีละ
ประมาณร้อยละ 3.6 และเข้าถึงการใช้จ่าย 40.4 พันล้าน
เ รียญ รัฐในขณะที่เ ร ฐกิจยังคงเติบโตต่อไป การ
เดินทางเพื่อธุรกิจเติบโตในอุต า กรรมปโตรเลียมร้อยละ 
8.8 ต่อปี ตามด้ ยบริการทาง ังคมและ ่ นบุคคล ร้อยละ 
6.5%, การผลิตโล ะข้ันพื้นฐานร้อยละ 6.0%, เครื่องจักร
ไฟฟ้าร้อยละ 5.8 และ าธารณูปโภคร้อยละ 5.5% ระ ่าง
ปี 2560 ถึง 2564

การใช้จ ่ายด้านการเดินทางทางธุรกิจของอินเดียยังคง
ขยายตั ต่อเนื่องตลอดปีโดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.4 ในช่ งปี 2558 และ ร้างรายได้ 33.0 พันล้าน
เ รียญ รฐัเมือ่ปีทีแ่ล้  คาด า่ในอกี 5 ปีข้าง น้าจะมคี าม
ก้า น้าใกล้เคียงกันโดยมีมูลค่าถึง 59,500 ล้านเ รียญ

รัฐภายในปี 2564 อุต า กรรมที่ ร้างรายได้จากการ
เดนิทางธรุกจิ ได้แก่ การกลัน่น�า้มนัปโตรเลยีมและบรกิารทาง
ังคมและ ่ นบุคคล คาด ่าทั้ง องอุต า กรรมจะมีอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 15 ในช่ งปี 2560  ถึง 2564 
อุต า กรรมอื่น ๆ  ที่จะ ่งผลต่อตลาดการเดินทางเพื่อธุรกิจ
ของอินเดีย ได้แก่ อ ัง าริมทรัพย์ การผลิตโล ะพื้นฐาน 
บริการขน ่ง บริการด้าน ื่อ ารโทรคมนาคม ยาง การผลิต
พลา ติก การก่อ ร้าง ิ่งทอและบริการ

The business travel spending in India continued to 
grow at 11.4% in 2015 and revenue reached $ 33.0 
billion last year. The next few years should see 
annual revenue reach $ 59.5 billion. The industries 
that generate income for business travelling are 
refining, social and personal services. It is expected 
that these industries will grow at an average 
annual rate of 15% between 2017 to 2021. Other 
industries showing growth are real estate, metal, 
transportation, telecommunication, rubber and 
plastics, construction, textile and services.

The South Korean MICE market was worth $ 33.4 
billion in 2016, an increase of 2.4% over 2015. In 
the next five years, spending is expected to grow 
by 3.6% to reach $ 40.4 billion, while the economy 
continues to grow. Industries that will create MICE 
travelling growth are petroleum up 8.8%, followed 
by social and personal services up 6.5%. Industries 
expanding are basic metal production 6%, electrical 
machinery 5.8% and utilities 5.5% during 2017-2021.

เกาหลีใต้
South Korea

อินเดีย
India

ที่มา: Outlook Annual Global Report & Forecast Prospects For Global Business Travel 2017-2021.pdf
Source: Outlook Annual Global Report & Forecast Prospects For Global Business Travel 2017-2021.pdf
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ผูป้ระกอบการในอตุ า กรรมการประชมุ และการท่องเทีย่
เพื่อเป็นราง ัลจ�าเป็นต้องมอง า ิ่งใ ม่ เพื่อ นองค าม
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตาม ถานการณ์ของ
โลกและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการตัด ินใจของ
ลูกค้าไมซ์มากขึ้น แน โน้มที่ผู ้ประกอบการจ�าเป็นต้อง
เตรียมตั และเรียนรู้ เนื่องจากมี ่ น �าคัญต่อการตัด ินใจ 
มีดังนี้

ทั้งค ามปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์ ิน ไม่ ่าจะเป็น
การเดนิทางเข้าร่ มงานของผูเ้ข้าร่ มประชมุ ค ามปลอดภยั
และ ะอาดของอา ารทีต้่องรบัประทานระ า่งเข้าร่ มงาน 
นอกจากนั้น ิ่งที่ �าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต
คือค ามค ามมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ิ่งที่เป็นปัจจัย ลักต่อการตัด ินใจมายังประเท ไทย รือ
เลือกจัดประชุมในจัง ัดต่าง ๆ ของประเท ไทยนั้น ได้แก่
ถานที่จัดงานประชุม ัมมนา รือแ ดง ินค้า เพราะ าก
ถานที่จัดงานไม่ตอบ นองค ามต้องการของลูกค้าแล้ นั้น

จะท�าเ ยีโอกา ในการรบังานต่าง ๆ  ถานทีจ่ดังานในปัจจบุนั 
และที่จะการ ร้างใ ม่ในอนาคตจึงมีค ามจ�าเป็นที่ต้อง
ามารถรบังานได้ ลาก ลาย รอืทีเ่รยีก า่ Multipurpose 

Venue เนื่องจากค ามต้องการของลูกค้านั้นมีค าม
ลาก ลายและปรับเปลี่ยนตลอดเ ลา

The key factors favouring Thailand is the variety 
of MICE venues. The emergence of multi-purpose 
venues is an important factor to be considered 
as organisers look for convenience. The more 
requirements are met, the higher opportunities for 
that venue holding MICE events. Current venues or 
in the future are necessary for variety of functions 
called Multi-purpose venue. Customers are diverse 
and constantly changing their requirements.

Meetings and incentives stakeholders need to look 
for new elements to offer business travellers. New 
technology plays a greater role in the decision-making 
of MICE clients. Trend that stakeholders need to 
prepare themselves and learn as there are essential 
factors for decision makers as following;

Personal safely and belongings for delegates, 
food hygiene during an event is very important. 
In addition, the presence of strong cyber security 
service is now a vital issue for event organisers.

แนวโน้มด้านการประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป�นรางวัล
Meetings and Incentives Trends

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
Safety & Security

สถานที่ที่จัดงานได้หลากหลายรูปแบบ
Multipurpose Venue
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The key factor in today's business is technology, 
which is being used to streamline processes in MICE 
management such as registration using QR Code 
technology, or mobile phone. In terms of the 
organiser, running the activities as scheduled is very 
important. Technology plays an important role in 
helping organisers manage their work flow with 
the use of Applications tracking their workload in a 
systematic way.

การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการประชุม
และการท่องเที่ยวเพื่อเป�นรางวัล
Use of Technology to Apply for Meetings and Incentives

เครื่องมือ �าคัญในการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันร มถึง
ในอนาคตนั้น คือเทคโนโลยี โดยในการประชุมนั้น ามารถ
น�าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมากมาย 
ยกตั อย่างเช่น การลงทะเบียนโดยใช้เทคโนโลยี QR Code 
เพียงแค่ใช้มือถือยืนยันก็ ามารถเข้าร่ มงานได้ และยัง
ามารถประ ยัดเ ลาการต่อแถ ลงทะเบียนเข้าร่ มงาน

อีกด้ ย ในแง่ของผู้จัดงานการ างแผนด�าเนินกิจกรรมใ ้
ทันตามก�า นดเป็นเรื่องที่ �าคัญมาก และเทคโนโลยีเข้าก็มี
บทบาท �าคัญมากข้ึนในการช่ ยใ ้ผู้จัดงานบริ ารจัดการ
งานได้อย่างรอบคอบมากขึ้น เพราะมี Application ในการ
ติดตามภาระงานในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
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การจัดงานแบบไฮบริด
Hybrid Events

ความคาดหวังที่สูงขึ้นในผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
Higher expectations for return on investment (ROI)

การประชุมแบบไฮบริดที่ได้รับค ามนิยม คือ การร มการ
ถ่ายทอด ดกับรายการเ มือนจริง ตั อย่างเช่นเมื่อทีเ ็บ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอุต า กรรมการประชุมใน
ปี 2558 ก็มีการเชื่อมโยงกับโครงการ ิจัยการขายและการ
ตลาดประจ�าปีของ ICCA ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองอัม เตอร์ดัม 
อีกตั อย่าง นึ่งคือ Australian Veterinary Association 
แม้ า่จะยงัไม่ได้เพิม่จ�าน นกจิกรรมของ มาชกิทีจ่ดัขึน้ทกุปี 
แต่ก็มีการจัด ัมมนาผ่านเ ็บบ่อยครั้งขึ้นในช่ ง ลายปีที่
ผ่านมาเพ่ือที่จะเข้าถึง มาชิกได้มากขึ้น เทคโนโลยีท�าใ ้
การผลิตของการ ัมมนาผ่านเ ็บง่ายและราคาไม่แพงใ ้กับ
ผู้ที่พลาดการประชุม ด

The popular hybrid meeting is a live event with 
virtual reality. For example, when TCEB organised a 
conference workshop in 2015, it was linked 
real-time to the ICCA's annual sales and marketing 
research program held in Amsterdam. Another 
example is the Australian Veterinary Association. 
Although it offers yearly activities for member the 
number of events has not increased. Webinars 
are now more popular to reach more members. 
Technology makes the production of webinars easy 
and affordable for those who cannot attend the 
conventions.

แม้ ่าจะมีประโยชน์มากมายจากการจัดประชุมและการ
ประชุม มาคมที่ยากที่จะ ัดผล แต่ก็มีค ามต้องการจาก
มาคมและนัก างแผนการประชุมในการ ัดผลตอบแทน

จากการลงทุน (ROI) เพื่อใ ้เ ็นคุณค่าและค ามเกี่ย ข้อง
กับ มาชิกและผู ้เข้าร่ มประชุมได้อย่างมีประ ิทธิภาพ 

Although many of the benefits of conferences and 
meetings are difficult to measure in value, there is 
a need for associations and organisers to measure 
the return on investment (ROI) in order to effectively 
value and engage members and attendees. 

เนือ่งจากลกูค้ากลุม่การประชมุนานาชาตเิป็นลกูค้ากลุม่ใ ญ่ 
มีจ�าน นมาก และมีค ามคาด ังมากขึ้นในโลกปัจจุบัน 
จงึท�าใ ผู้ป้ระกอบการในอตุ า กรรมการประชมุนานาชาติ
ต้องมอง าแน ทางการจัดงานแบบใ ม่ ๆ เพื่อ นองค าม
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยลูกค้ากลุ ่มการ
ประชุมนานาชาติจะใ ้ค าม นใจกับแน ทางการจัดงาน 
ดังนี้

International convention delegates have more 
expectations in today's world. As a result, organisers 
must seek for new ways to deliver creative events. 
To meet the changing needs of delegates and 
associations, international conference should focus 
on the following trends;

แนวโน้มด้านการประชุมนานาชาติ
Conventions Trends
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ผู้เข้าร่ มงานคาด ่าจะได้รับประโยชน์เชิงปริมาณมากขึ้น 
ผู ้จัดงานต้องท�างาน นักข้ึนเพื่อมอบประ บการณ์ที่ดียิ่ง
ขึ้นด้ ยผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่จับต้องได้มาก
ขึ้น พร้อมกับรัก าผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง 
มกีารเน้นไปท่ี ROI การ ร้างฐานข้อมลูและการตดิตามอย่าง
มีประ ิทธิภาพมากขึ้น ทางเลือกดิจิทัลจ�าน นมาก �า รับ
การจัดแ ดง ินค้าที่ท�าใ ้เข้าถึงกลุ่มเป้า มาย ามารถ ัด 
ROI ได้อย่างง่ายดาย

Exhibitors are expected to gain more quantifiable 
benefits. Organisers must work harder to provide 
a better experience with more tangible ROI, with 
strong financial results. There is an emphasis on 
ROI, database management and tracking system.  
There are numerous digital options for product 
displays that reach the target audience and can 
easily measure ROI.

อุต า กรรมการแ ดง ินค้านานาชาติเป็นอีกอุต า กรรม
นึ่งที่มีการขยายตั ค่อนข้างร ดเร็  และ ร้างรายได้เป็น

จ�าน นมาก ซึ่งท�าใ ้ผู้ประกอบการในอุต า กรรมนี้ ต้อง
พัฒนางานอยู่ตลอดเ ลา เพื่อ นองค ามต้องการของลูกค้า 
โดยลูกค้ากลุ่มการแ ดง ินค้านานาชาติจะใ ้ค าม นใจใน
แน โน้มต่าง ๆ ดังนี้

The International Exhibition Industry is another 
fast-growing industry generating high volume 
of income for stakeholders in this industry, 
who need to improve quality of the shows to 
meet the requirements of customers. International 
trade exhibitors will be interested in the following 
trends;

แนวโน้มการแสดงสินค้านานาชาติ
Exhibitions Trends

มาชิกต้องการค่ามากขึ้นก ่าเดิมในช่ งเ ลาที่มีข้อจ�ากัด
ด้านงบประมาณและการค บคุมค่าใช้จ่าย �า รับ มาคม
การ ัด ROI ช่ ยใ ้พ กเขาระบุค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นและ ิ่ง
ที่ ามารถท�าได้เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่ มและรายได้มากขึ้น

Members need more values with the limitation of 
budget and cost controlling. For associations, ROI 
measurement helps them identify unnecessary costs 
and what can be done to attract participants and 
generates more revenues.

ผลตอบแทนการลงทุนจากผู้ร่วมงาน (ROI)
Exhibitors Benefits for Return on Investment (ROI)

การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
Technology

ในปัจจบุนัการลงทนุในระบบดจิทิลั ่ นใ ญ่ได้รบัการก�ากบั
เพื่อปรับปรุงประ ิทธิภาพการแ ดง เทคโนโลยี ามารถใ ้
โอกา �า รับรายได้ใ ม่ที่มีค าม มาย �า รับผู ้จัดงาน 
เครื่องมือด้านดิจิทัลมี ่ น �าคัญใ ้เกิดประ ิทธิภาพในงาน
มากขึน้ การใช้แอพ็พลเิคชัน่ทีแ่ ดงใ เ้ น็ถงึค ามเคลือ่นไ
บนพืน้ทีแ่ ดง นิค้า จะช่ ยผูจ้ดังานใ ม้ปีระ ทิธภิาพมากขึน้ 

The investments in digital system are being 
improved to provide a new revenue stream for the 
organiser. Digital tools play an important role in 
improving performance of the shows. Applications 
that demonstrate the movement on the exhibition 
floor also help organisers to be more efficient.
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อตุ า กรรมไมซ์ในประเท ไทย เป็นธรุกจิภาคบรกิารทีมี่ ่ น
�าคัญในการขับเคลื่อนเ ร ฐกิจของประเท  ช่ ยต่อยอด

และ ร้างเครอืข่ายการค้าการลงทนุของนกัธรุกจิไทยและชา
ต่างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ท�าใ ้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล องค์ค ามรู้ น ัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จาก
การ ึก าเรื่องผลกระทบเ ร ฐกิจของอุต า กรรมไมซ์
ในประเท ไทยพบ ่า มูลค่าการใช้จ่ายทั้ง มดในระบบ
เ ร ฐกิจจากการด�าเนินกิจกรรมของอุต า กรรมไมซ์ 
คิดเป็นจ�าน น 2.2 แ นล้านบาท อุต า กรรมไมซ์ยัง ่งผล
ต่อการจ้างงานในระบบเ ร ฐกิจประมาณ 164,427 อัตรา 
จากการเตบิโตอย่าง �าคญัดงักล่า ท�าใ ร้ฐับาลได้ก�า นดใ ้
อตุ า กรรมไมซ์ เป็น นึง่ในอตุ า กรรมภาคบรกิารที่ �าคญั
ในแผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ. . 
2560-2564) และยุทธ า ตร์ชาติ 20 ปี (พ. . 2560-2579) 
นึง่ในกลยทุธ์ของการขบัเคลือ่นไมซ์ตามแผนแม่บท คอื การ

ด�าเนินงาน ่งเ ริมตลาดไมซ์โดยใ ้เป็นไปตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ที่มุ่ง ่งเ ริมค ามรู้ ร้างน ัตกรรมและมูลค่า
เพื่อใ ้ประเท ไทยก้า ู ่เป้า มายแ ่งการประเท ที่มี
รายได้ ูง ซ่ึงอุต า กรรมไมซ์ถือเป็น 1 ในฐานเ ร ฐกิจ
ใ ม่ของโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยน
องค์ค ามรู้ใน าขา ิชาชีพ ที่ผู้ร่ มงานไมซ์ ามารถใช้เป็น
ฐานพัฒนาขีดค าม ามารถ �า รับต่อยอดน�าไปพัฒนา

ระบบเครือข่าย
Networking

การเชื่อมต่อเครือข่ายได้กลายเป็นจุด �าคัญของผู้เข้าร่ ม
งานแ ดง ินค้า เพื่อใ ้ประ บค าม �าเร็จอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยา  ถานที่ที่ได้รับเลือกใ ้เป็นที่จัดงานต้องพิจารณา
ิธีที่ดีที่ ุดที่จะ ามารถอ�าน ยค าม ะด ก ลาก ลาย

มากขึ้น ซึ่งจะช่ ยเพิ่มประ บการณ์เครือข่าย การเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ตที่ร ดเร็ และ ามารถเข้าถึงได้ ตลอดจน
ค าม ามารถในการใช้ดิจิทัลจะเพิ่มค ามได้เปรียบด้านการ
แข่งขัน (ที่มา: Overview of the Meetings Industry in 
Asia (UNWTO), June 2017)

Networking has become necessary for exhibitors, in 
order to be successful in the long term. Organisers 
must consider the best solutions that will increase 
the network experience. A fast and accessible 
internet connection for all participants will increase 
competitive advantage. (Source: Overview of the 
Meetings Industry in Asia (UNWTO), June 2017)

2.4
The MICE industry in Thailand is a service sector that 
plays an important role in propelling the country's 
economy forward. It contributes and helps to build 
investment networking between Thai and foreign 
companies directly and indrectly. In addition it 
encourages Information exchange leading to 
innovation. According to a study on impact of the 
MICE economy showed that it generates revenue 
estimated at 2.2 trillion Baht and creates 164,427 
jobs. It is one of the key service industries in the 
National Economic and Social Development Plan, 
No. 12 (2017-2021) and the 20-year National Strategy 
(2017-2036). One of the strategies of the MICE 
industry, according to the master plan is to promote 
MICE market in accordance with the Thailand 4.0 
policy aimed at creating knowledge, innovation 
and added value for Thailand that will ultimately 
achieve the goal of a high-income economy. MICE 
industry is part of the Thailand 4.0 model because of 
the exchange of knowledge in professional fields for 
developing capabilities to further the development 
of products and services or innovation including 

แนวโน�มอุตสาหกรรมไมซ์ไทยป� 2561
Thailand's MICE Industry in 2018



Thailand’s MICE Industry Strategy in FY 2018      49

โดยเปลีย่นจากทีล่งมือท�ามากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็น
ลงมือท�าน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากขึ้น โดยการเอาค าม
คิด ร้าง รรค์เป็นแรงผลักดัน และน�าน ัตกรรมเข้ามาช่ ย 
เปลี่ยนจากการผลิต ินค้าไป ู่การบริการมากขึ้น ภายใต้
นโยบายประเท ไทย 4.0 ซ่ึงเป็นนโยบายในการขับเคลื่อน
ประเท ไทย โดยเน้นการ ร้าง รรค์ธรุกจิใน 5 กลุม่เทคโนโลยี
และอุต า กรรมเป้า มาย ประกอบด้ ย

กลุ่มอา าร เก ตร และเทคโนโลยีชี ภาพ เช่น ร้าง
เ ้นทางธุรกิจใ ม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยี
การเก ตร  เทคโนโลยีอา าร เป็นต้น

กลุม่ าธารณ ขุ ขุภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย์ 
เช่น พัฒนาเทคโนโลยี ุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ 
ปา เป็นต้น

กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ ุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลท่ีใช ้ระบบอิเล็กทรอนิก ์ค บคุม เช ่น 
เทคโนโลยี ุ่นยนต์ เป็นต้น

กลุ ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิ ฐ์และเทคโนโลยี
มองกลฝังตั  เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์

เชือ่มต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยกีาร กึ า 
อี–มาร์เก็ตเพล  อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น

กลุม่อตุ า กรรม ร้าง รรค์ ฒันธรรม และบรกิารทีม่ี
มูลค่า ูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ ไตล์ 
เทคโนโลยีการท่องเที่ย  การเพิ่มประ ิทธิภาพการ
บริการ เป็นต้น

By moving from producing commodities to high 
valued products; emphasizing on promoting 
technology, creativity and innovation as a driving 
force to achieve Thailand 4.0 goals that focus on 
five target industries.

Food, agriculture & Bio-Tech, such as new 
startups in agricultural and food technology

Health and wellness & Bio-Med, such as health 
technology development, medical and spa 
technology

Smart devices, robotics and mechatronics, such 
as Robotic Technology.

Digital, loT, Artificial Intelligence & Embedded 
Technology Internet technology group that 
connects and enforces various devices. The 
device connects online without using human 
intervention. Educational technology, e-market 
place, e-commerce, etc.

Creative, Culture & High Value Services. Lifestyle 
Travel Technology and enhanced services

นโยบายประเทศไทย 4.0 คอื การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ด้วยนวตักรรม

Thailand 4.0 is an Innovation-Driven Economy

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

professional networking for callaboration in the 
future.

นิค้าและบรกิาร รือ ร้างน ตักรรมใ ม่ ๆ  ร มทัง้การ ร้าง
เครือข่ายของผู้ร่ ม าขา ิชาชีพเดีย กันต่อยอดไป ู่การ
ร่ มมือในการพัฒนาในอนาคต
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โครงการระเบยีงเขตเ ร ฐกจิภาคตะ นัออก รอื (EEC) เป็น
แผนยุทธ า ตร์ต่างประเท ภายใต้นโยบายประเท  4.0 ที่
ต่อยอดค าม �าเร็จมาจากแผนพัฒนาเ ร ฐกิจภาคตะ ัน
ออก รือ Eastern Seaboard และเพื่อ นับ นุนนโยบาย

การท่ีรัฐบาลมีเป้า มายชัดที่จะ “พลิกโฉม” ประเท ไทย 
ู ่“Thailand Economy 4.0”  รอืจากเ ร ฐกจิทีขั่บเคลือ่น

ด้ ยฐานแรงงานเข้มข้นในอุต า กรรม นัก ไป ู่การพัฒนา
อุต า กรรมที่ใช้น ัตกรรม เพื่อ ร้างอุต า กรรมไฮเทค 
ขับเคลื่อนเ ร ฐกิจในอนาคต โดยมี 10 อุต า กรรม 
เป็นเครื่องยนต์ตั ใ ม่ (New Engine of Growth) แบ่ง
เป็น First S-curve รือการต่อยอด 5 อุต า กรรมท่ีมี
กัยภาพ ได้แก่ อตุ า กรรมยานยนต์ มยัใ ม่ อตุ า กรรม

อิเล็กทรอนิก ์อัจฉริยะ อุต า กรรมการท่องเที่ย กลุ่ม
รายได้ดี และการท่องเที่ย เชิง ุขภาพ การเก ตรและ
เทคโนโลยีชี ภาพ และอุต า กรรมการแปรรูปอา าร และ 
New S-curve อีก 5 อุต า กรรมแ ่งอนาคต ประกอบ
ด้ ย อุต า กรรม ุ ่นยนต์ อุต า กรรมการบินและ
โลจิ ติก ์,อุต า กรรมเชื้อเพลิงชี ภาพและเคมีชี ภาพ 
อุต า กรรมดิจิทัล และอุต า กรรมการแพทย์ครบ งจร 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเดิน น้ายกระดับขีดค าม ามารถใน
การแข่งขันของประเท ไทยอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น เพื่อ ่งเ ริมใ ้นักลงทุนมีค ามมั่นใจมากข้ึน โดย
ใ ้มีการจัดตั้งเขตเ ร ฐกิจการลงทุนพิเ ภาคตะ ันออก 
รือ ระเบียงเ ร ฐกิจภาคตะ ันออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) ท�าใ ้พื้นที่ชายฝังทะเลภาคตะ ันออก 
3 จัง ัด ครอบคลุมจัง ัดเป้า มายไมซ์ของไทย รือ 
พัทยา ไมซ์ซิต้ี ร มถึงการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่โดยรอบ 
ไม่ ่าจะเป็นการคมนาคมทางบก ทางน�้า และทางอากา  
่งผลใ ้พื้นท่ีชายทะเลดังกล่า จะ ร้างโอกา ทางธุรกิจไมซ์

ได้อย่างมาก

The government has a clear goal to "turn Thailand" 
into "Thailand Economy 4.0" graduating from a 
labor-intensive economy to innovative industries. 
To create a new high-tech industries, new 
areas have been idendtified. They include New 
Engine of Growth, First S-curve or five existing industrial 
sectors which can be developed by adding value 
through advanced technologies; Next-Generation 
Automotive, Smart Electronics, High-Income Tourism 
and Medical Tourism, Efficient Agriculture and 
Biotechnology and Food Innovation. The New 
S-curve or five sectors which can serve as growth 
engines to accelerate Thailand’s future growth; 
Automation and Robotics, Aerospace, Bio-Energy and 
Bio-chemicals, Digital and Medical and Healthcare.
In addition, the government continues to enhance 
the competitiveness of Thailand and  facilitate 
investment in the Eastern Special Economic Zone 
(Eastern Economic Corridor: EEC) will be established 
through expedited development of public utilities, 
transport infrastructure, human resources. Three 
eastern coastal areas are in Rayong, Chon Buri, 
and Chachoengsao provinces. The development 
in the coastal area will create tremendous MICE 
opportunities.

โครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก กบัการกระจาย
ศกัยภาพอตุสาหกรรมไมซ์ไทยจากกรงุเทพฯ สูพ่ทัยา

Eastern Economic Corridor Project Thailand MICE Industry 
from Bangkok to Pattaya

The Eastern Economic Corridor (EEC) comes under 
the Thailand 4.0 banner, outlined in the Eastern 
Seaboard Economic Development Plan and 
supports the government's policy of building a 
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ของรัฐบาลในการ ร้าง ูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เ ร ฐกจิพเิ  ภาคตะ นัออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) ได้แก่ จัง ัดฉะเชิงเทรา จัง ัดชลบุรี และจัง ัด
ระยอง ใ เ้ป็น นูย์กลางทางธรุกจิการค้าและการท่องเทีย่ ที่
ทนั มยั โดย EEC จะเป็นพืน้ทีน่�าร่องการพฒันาเขตเ ร ฐกจิ
พิเ ของประเท  เพื่อ ่งเ ริมการพัฒนาอุต า กรรม
อย่างก้า กระโดดของภูมิภาค ทั้งนี้พื้นที่ในบริเ ณนี้ นับเป็น
ประตู ู่อาเซียน จีน และอินเดีย เป็นฐานอุต า กรรมด้าน
พลังงาน และโครง ร้างพื้นฐาน ประกอบด้ ยโรงกลั่นน�้ามัน
ขนาดใ ญ่ 5 โรง, กลุ่มอุต า กรรมกลุ่มปโตรเคมี 3 แ ่ง, 
โรงผลติไฟฟ้า 20 โรง, นคิมอตุ า กรรม 29 แ ง่ เชือ่มโยงด้ ย
โครง ร้างพืน้ฐานการขน ง่ทีเ่พยีบพร้อม ระยะทาง 200 กม. 
จากกรุงเทพฯ เชื่อมผ่านเ ้นทาง าย ลัก, ท่าเรือพาณิชย์
แ ลมฉบัง, นามบินอู ่ตะเภา และท่าเรืออุต า กรรม
มาบตาพดุ โดยมกีารคาดการณ์เมด็เงนิลงทนุในพืน้ทีด่งักล่า
ูงถึง 1.505 ล้านล้านบาท ในช่ งระยะเ ลา 5 ปีข้าง น้า

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงการระดับใ ญ่ ลายโครงการ  
อาทิ การยกระดับ นามบินอู่ตะเภาและท่าเรือแ ลมฉบัง 
โครงการพัฒนารถไฟค ามเร็ ูง โครงการพัฒนาโครงข่าย
ด้านคมนาคมและโครง ร้างพื้นฐาน ร มไปถึงการจูงใจนัก
ลงทุนด้ ยมาตรการทางภา ี เพื่อ ่งเ ริมใ ้ อีอีซี เป็นฐาน
ของ 10 อุต า กรรมแ ่งอนาคตตามเป้า มายนโยบาย
ประเท  4.0 

ซึ่งโครงการทั้ง มดนี้จะ ่งผลดีต่อพัทยาในการเป็นจุด มาย
ของนักธุรกิจและนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ผน กกับค ามพร้อม
ในด้าน ิ่งอ�าน ยค าม ะด กที่พัทยามีรองรับอยู่แล้  เช่น 
ูนย์แ ดงนิทรร การ ถานที่จัดงานประชุม ัมมนาที่มีใ ้

เลอืก ลาก ลาย โรงแรม อ้งพกั ลายระดบั แ ล่งท่องเท่ีย
ชายทะเลอนัเป็นทีน่ยิม  และแ ล่งกิจกรรมผ่อนคลาย �า รบั
นกัเดนิทางกลุม่ไมซ์ โดยโครงการทีเ่กดิขึน้ใ ม่ในพทัยา อาทิ 
ูนย์การจัดประชุมและนิทรร การนานาชาติแ ่งใ ม่ที่ น

นงนุช พร้อม อประชุมขนาดใ ญ่ รองรับผู้เข้าร่ ม ัมมนา
ได้เป็นจ�าน นมาก คานโช ์ (KANN Show) ซึ่งเป็นการแ ดง
ไลฟโช โ์ดยประยกุต์เรือ่งรา จาก รรคดไีทย และเฮลท์แลนด์ 
ปา พัทยา (Health Land Spa Pattaya) ซึ่งเป็น นึ่ง

ในด้านการน ดและ ปาในระดับภูมิภาค EEC จึงเป็น
แรงเกื้อ นุนที่ �าคัญใ ้นโยบายการกระจายรายได้ของ

center for economic development. Eastern Economic 
Corridor (EEC): Chachoengsao, Chonburi and Rayong. 
This is a pilot area for the development of the 
special economic zone for the country, to promote 
regional industrial development. It is the gateway 
to ASEAN, China and India for the energy industry 
and infrastructure. There are five large oil refineries, 
three petrochemical industry groups, 20 power 
plants and 29 industrial estates linked by a 
well-developed transport infrastructure stretching 
for 200 km from Bangkok. Connect via U-Tapao 
Airport and Map Ta Phut Industrial Port. Investment 
in this area is projected to reach Bt1,505 trillion over 
the next five years.

There are also large-scale projects under 
development, such as U-Tapao airport and Laem 
Chabang port, a high speed rail project and transport 
infrastructure. The plan promotes the ECEC as the 
base for priority industries outlined in the Thailand 
4.0 policy, all of which will benefit Pattaya as a 
destination for business and leisure travellers. 

Pattaya is well-equipped with facilities including an 
exhibition center.  There is a wide range of conference 
and seminar facilities and a comprehensive 
range of hotels, restaurants, shopping malls and 
support services . New projects in Pattaya include 
an international convention and exhibition center 
at Nong Nooch Garden, Kann Thai culture show 
and the Thai and Health Land Spa Pattaya, that 
offers one of the most popular massage therapies 
in Thailand. EEC is a significant contributor to the MICE 
sector's revenue distribution policy and is outlined 
in the TCEB policy for support and promotions. The 
continued support has been in place over the past 
several years to encourage sustainable development 
of the Thai MICE industry. This may reduce the 
concentration of MICE activities in Bangkok, while 
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ecouraging growth and demand for new venues in  
Special Economic Zones identifed in 33 provinces 
and spread across the country. Ultimately this will 
take the pressure off Bangkok’s infrastructure by 
diverting MICE events to Chiang Mai, Khon Kaen, 
Phuket and other provinces that have the potential 
to become a future MICE industry hubs.

อุต า กรรมไมซ์ ู ่ภูมิภาคบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งแน ทางดังกล่า เป็น ิ่งที่ทีเ ็บ ได้ นับ นุนมาอย่าง
ต่อเนื่องในช่ ง ลายปีที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนาอุต า กรรม
ไมซ์ไทยอย่างยั่งยืน ลดการกระจุกตั ของกิจกรรมไมซ์ใน
กรุงเทพฯ และเติมเต็มช่อง ่างทาง ักยภาพที่เ ลืออยู่ของ
พัทยา นอกจาก EEC ที่ก�าลัง ่งผลเชิงบ กโดยตรงต่อพัทยา 
เขตเ ร ฐกิจพิเ ในรูปแบบคลั เตอร์ซึ่งครอบคลุม 33 
จัง ัดกระจายอยู่ทั่ ประเท  ก�าลังจะ ่งแรงกระเพื่อมต่อ
เมอืงไมซ์อืน่ ๆ  ของไทย ทัง้เชยีงใ ม่ ขอนแก่น ภเูกต็ ตลอดจน
จัง ัดอื่น ๆ ที่มี ักยภาพเ มาะ มต่อการพัฒนาเป็น
ูนย์กลางอุต า กรรมไมซ์ในอนาคต
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With analysis of MICE global market trends that will 

drive the Thailand MICE strategy, TCEB has set its 

2018 target at 174 billion Baht in revenue earned 

from 30.19 million domestic and international MICE 

travellers. This includes 1,192,000 international MICE 

travellers generate revenue of 112 billion Baht. 

Domestic MICE travellers should reach 29 million 

and generate a revenue of 62 billion Baht. By 2021, 

TCEB aims to gain a ranking that places Thailand in 

the top five countries in Asia for MICE Destinations. 

The mission is to promote the development of MICE 

Industry with stability, prosperity and sustainability 

in accordance with government policy.

เป�าหมายทางการตลาดป� 2561
Marketing Goal of 2018

จากการ ิเคราะ ์และการน�าแน โน้มทางด้านตลาดไมซ์โลก

มาเป็นปัจจัยในการก�า นดกลยุทธ์การขับเคลื่อนไมซ์นั้น 

ทเี บ็ตัง้เป้า มาย า่ในปี 2561 อตุ า กรรมไมซ์จะ ามารถ

ร้างรายได้ใ ้แก่เ ร ฐกิจของประเท ทั้ง ิ้น 174,000 

ล้านบาท จากจ�าน นนกัเดินทางกลุม่ไมซ์เป็น 30.19 ล้านคน 

แบ่งเป็น จ�าน นนักเดินทางกลุ ่มไมซ์จากต่างประเท

จ�าน น 1,192,000 คน และ ร้างรายได้ 112,000 ล้านบาท 

ด้านเป้า มายนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเท คิดเป็นจ�าน น 

29 ล้านคน ร้างรายได้ 62,000 ล้านบาท โดยในปี 2564 

นั้น ทีเ ็บได้ก�า นดเป้า มาย ่าจะ ามารถติดอันดับ 1 ใน 

5 ของประเท ในเอเซียที่มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามามาก

ที่ ุด และเป็นไปตาม ิ ัยทั น์ในการด�าเนินงานที่มุ่ง ่งเ ริม

ไมซ์ใ ้ ามารถพฒันาประเท ได้อย่างม่ันคง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

ตามนโยบายของรัฐบาล

*ไม่ร ม Mega-Events

*Excluded Mega-Events

ที่มา: แผนแมบทระยะ 5 ป (2560-2564) ของ ปน.
source: 5-year MICE industry master plan (2017-2021)

Top 5 of Asia* in 2021
 1652 �ป ติลผลผยามหาปเ

Revenue 
(Million Baht)

1,192,000 112,000 8%/11%

29,000,000 62,000

30,192,000

International

Domestic

Total 174,000

8%/11%

4652-0652 ฯทบ่มแนผแมาตยามหา�ปเมุ่ลกอ่�พเ
4652 �ป นใ *aisA fo 5 poT น�ปเ

Treveller 
(pax)

% Growth 
(Traveller/ Revenue)
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การจัดท�าแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ระยะ 
20 ปี (พ. . 2560-2579) ของ �านกังาน ง่เ รมิการจดัประชมุ
และนทิรร การ (องค์การม าชน) รอื ทเี บ็ มี ตัถปุระ งค์
ในการ ึก าทิ ทางการพัฒนาเ ร ฐกิจและอุต า กรรม
ของประเท  เพื่อ ร้างค ามเช่ือมโยงในการก�า นดแผน
ยุทธ า ตร์การพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ใ ้ อดคล้องกับการ
พัฒนาเ ร ฐกิจและอุต า กรรม ลักของประเท  และ
มุ่ง ังที่จะก�า นดยุทธ า ตร์การพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ 
ทั้งในระยะ ั้น ระยะกลาง และระยะยา  เพื่อขับเคลื่อน
อตุ า กรรมของประเท  เพิม่ขดีค าม ามารถ และ กัยภาพ
ทางการแข่งขนัในระดบันานาชาต ิเพิม่รายได้ใ แ้ก่ประชากร 
เกดิการกระจายรายได้ไป ูท้่องถิน่ และพฒันาเ ร ฐกจิและ
ังคมของไทยใ ้เติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

ตามนโยบายของรัฐบาลการขับเคลื่อนเ ร ฐกิจและ
อตุ า กรรมของประเท ไทยใ เ้ติบโตอย่างมัน่คง มัง่คัง่ และ
ยั่งยืน นั้น ามารถใช้กิจกรรมการประชุมและการท่องเที่ย
เพื่อเป็นราง ัล การประชุมนานาชาติ และการแ ดง ินค้า

ทิศทางและการดําเนินงานของทีเส็บ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561
Direction and Operation of TCEB

Fiscal Year 2018

3

3.1
แผนงานในภารกิจหลักของทีเส็บ ระยะ 20 ป� 
พ.ศ. 2560–2579

   Operational Plan Supporting TCEB 20-Year Mission 2017-2036

TCEB’s 20-year strategic plan for MICE industry 
development (2017-2036) will be based on a study 
of the country’s projected economic and industrial 
development trajectory. The plan will create linkages 
in the formulation of a MICE industry strategic plan 
in line with development of the country's major 
economic and industry sectors. A MICE industry 
development strategy will be developed with 
short, medium and long-term goals, in order to 
propel the country's MICE industry and enhance 
competency and competitiveness at international 
level. The plan also aims to boost incomes and 
broaden distribution of MICE employment and 
incomes to reach local communities. Overall, 
the plan contributes to national economic and 
social development to create a stable, prosperous 
and sustainable society, in line with government 

การจัดท�าแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ระยะ 
20 ปี (พ. . 2560-2579) ของ �านกังาน ง่เ รมิการจดัประชมุ
และนทิรร การ (องค์การม าชน) รอื ทเี บ็ มี ตัถปุระ งค์
ในการ ึก าทิ ทางการพัฒนาเ ร ฐกิจและอุต า กรรม
ของประเท  เพื่อ ร้างค ามเช่ือมโยงในการก�า นดแผน
ยุทธ า ตร์การพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ใ ้ อดคล้องกับการ
พัฒนาเ ร ฐกิจและอุต า กรรม ลักของประเท  และ
มุ่ง ังที่จะก�า นดยุทธ า ตร์การพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ 
ทั้งในระยะ ั้น ระยะกลาง และระยะยา  เพื่อขับเคลื่อน
อตุ า กรรมของประเท  เพิม่ขดีค าม ามารถ และ กัยภาพ
ทางการแข่งขนัในระดบันานาชาต ิเพิม่รายได้ใ แ้ก่ประชากร 
เกดิการกระจายรายได้ไป ูท้่องถิน่ และพฒันาเ ร ฐกจิและ
ังคมของไทยใ ้เติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

ตามนโยบายของรัฐบาลการขับเคลื่อนเ ร ฐกิจและ
อตุ า กรรมของประเท ไทยใ เ้ติบโตอย่างมัน่คง มัง่คัง่ และ
ยั่งยืน นั้น ามารถใช้กิจกรรมการประชุมและการท่องเที่ย
เพื่อเป็นราง ัล การประชุมนานาชาติ และการแ ดง ินค้า

TCEB’s 20-year strategic plan for MICE industry 
development (2017-2036) will be based on a study 
of the country’s projected economic and industrial 
development trajectory. The plan will create linkages 
in the formulation of a MICE industry strategic plan 
in line with development of the country's major 
economic and industry sectors. A MICE industry 
development strategy will be developed with 
short, medium and long-term goals, in order to 
propel the country's MICE industry and enhance 
competency and competitiveness at international 
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policy. Thailand's meetings, incentives, conventions 
and exhibitions (MICE) can serve as an important 
driver to realise the government’s aspiration to 
create such a stable, prosperous and sustainable 
economy. The MICE industry is an important driver 
of other industry sectors through MICE events 
to showcase and facilitate business partnerships 
and trade. The MICE industry generates significant 
revenues, contributing to income distribution and 
the national economy, through a diverse range of 
MICE activities and events, attracting large numbers 
of participants and boosting trade and business 
partnerships. MICE events are designed to create 
new business partnerships and expand markets 
for key industry sectors. In addition, the MICE 
industry also generates non-monetary benefits, 
including exchanges of knowledge and technology. 
Altogether, Thailand’s MICE industry contributes 
to strengthen and enhance the competitiveness 
of all Thailand’s industry sectors.

นานาชาติ รือที่เรียก ่าอุต า กรรมไมซ์ (MICE) เป็น นึ่ง
ในกลไกการขับเคลื่อนได้ โดยอุต า กรรมไมซ์ มี ่ น �าคัญ
ในการช่ ยขบัเคลือ่นอตุ า กรรมเป้า มายของประเท ไทย
ผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของไมซ์ เนื่องจาก
อุต า กรรมไมซ์จะก่อใ ้เกิดเงิน มุนเ ียนจ�าน นมากใน
การช่ ยกระจายรายได้และขบัเคลือ่นเ ร ฐกจิของประเท
จากการใช้จ่ายของผูจ้ดังานและผูท้ีเ่ข้าร่ มงาน ร มทัง้ก่อใ ้
เกิดการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน ินค้า การน�าเข้า ่งออก 
และการลงทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ในการจัดงานไมซ์ ยังมี
ประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตั เงิน เช่น การแลกเปลี่ยนค ามรู้และ
เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่า ารต่าง ๆ ตลอดจน
การ ร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ร มไปถึงการขยายตลาด ินค้า
ของแต่ละอุต า กรรม ซึ่งเป็นการเ ริม ร้างค ามเข้มแข็ง
และเพ่ิมขีดค าม ามารถในการแข่งขันของอุต า กรรมใน
ประเท ไทยด้ ย
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MICE Industry Development Goals

National strategy: a stable, prosperous
developed country, under the Sufficiency Economy Philosophy

MICE Industry Development

Development Vision

Prosperous

Sustainable

Stable

Secure in all dimensions (economic, social 

environmental and political)

A sovereign and independent country
administered transparently under good 
governance

A strong and harmonious society based 
on close family values

People have a stable life

Natural resources and environment 
are conserved

Continued economic expansion with 
equitable development

High competitiveness in domestic and
overseas markets

Integration of all types of capital to support 
sustainable development including human 
capital, intellectual capital, financial capital
natural capital, machinery, social capital

Boost livelihoods and improve quality 
of life sustainably.

Eco-friendly, socially responsible production 
and consumption

Sustainable benefits to society

Prioritize public participation by all sectors 
of society, following the Sufficiency Economy

Philosophy

1

Revenue 
generation

2

Innovation-led 
national 

development

3

Create prosperity 
to benefit all sectors 

of society

ในการก�า นดทิ ทางการพฒันาอตุ า กรรมไมซ์เพือ่ใช้เป็น
กลไก �าคญัในการขับเคลือ่นอตุ า กรรมและเ ร ฐกจิของ
ประเท  จึงค รท�าการ ึก าแผนพัฒนาอุต า กรรมและ
เ ร ฐกิจที่เกี่ย ข้อง เพื่อก�า นดยุทธ า ตร์การพัฒนา
อุต า กรรมไมซ์ใ ้ อดคล้องกับการพัฒนาอุต า กรรม 
และเ ร ฐกิจของประเท และ ิ ัยทั น์ในการพัฒนา
ประเท ไทยอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนการ
พัฒนาที่ค ร ึก าได้แก่ ิ ัยทั น์ประเท ไทย แผนพัฒนา
เ ร ฐกจิและ งัคมแ ง่ชาต ิเป้า มาย าระของประเท ไทย 
(Agenda Base) และเป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 
(Sustainable Development Goals)

In order to define the direction of development 
of Thailand’s MICE industry as a key driver of 
national economic development, it is important 
to study sectoral development for key industries. 
This will facilitate a cohesive and targeted 
strategy for MICE industry development in line 
with industrial and economic development 
targets and the government’s vision for stability, 
prosperity and sustainability. Key strategic plans 
to be considered include the Thailand Vision 
2015-2020; National Economic and Social 
Development Plan; Thailand National Agenda 
Base; and Sustainable Development Goals (SDGs).

ความเช่ือมโยงของแผนงานภารกิจหลักของทีเส็บ 20 ป� 
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
Alignment between TCEB's 20-Year Core Mission 
with the Nation’s Development Direction

กรอบแนวคิด
Conceptual Framework
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ที่มา: ยุทธ า ตรชาติ 20 ป อนาคตประเท ไทยเพื่อค ามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ดร ปรเมธี ิมล ิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเ ร ฐกิจ และ ังคมแ งชาติ
Source: Thailand 20-year Strategic Plan and Reform, 
by Dr. Porametee Vimolsiri, Secretary-General of the National Economic and Social Development Board (NESDB)

12  NESDP under 20-Year 
Strategic Framework

Key goals/ Development 
Approaches

20-Year 
MICE Strategic Plan

Strategy 3

Strengthening the economy 
and underpinning sustainable 

competitiveness

Competitiveness in business 
services sector should grow by 
at least 6%

Per capita income should reach  
USD 8,200 by 2021

Strengthening the economy 
by sectors

The annual income from 
tourism > 3 trillion Baht

Strengthen industry by organising 
seminars, trade shows and 
exhibitions to facilitate business 
matching, trade and investment

Increase revenues from 
MICE travellers

Boost revenues for hotel 
businesses and services

Thailand National 
Agenda

Guidelines for 
Thailand's Agenda

20-Year 
MICE Strategic Plan

Agenda 6

Boost Thailand’s 
economic potential

Private sector investment and 
investment in infrastructure

Help farmers, e.g. in reducing 
production costs and help 
with farm inputs

Attract foreign tourists

Promotion and development of 
the industry in line with country’s 
the potential

Empower SME entrepreneurs

Promote the digital economy

Strengthen key industry sectors by 
organising seminars on agriculture. 
Trade shows and exhibitions to facilitate 
business matching, trade and investment

Strengthen SMEs through training and 
seminars. Including trade fairs to 
increase marketing channels for SMEs

Promote the Digital Economy through 
seminars and training, to transfer 
knowledge and develop digital skills,  
showcase digital products and 
technologies to entrepreneurs and 
match with digital service providers

Boost revenues from MICE business 
visitors to Thailand

The Global Goals For 
Sustainable Development

Sustainable 
Development 
Goals: SDGs

20-Year 
MICE Strategic Plan

Indicators Based on 
the 20-Year 

MICE Strategic Plan

Encourage continued, 
inclusive and sustainable 

economic growth, 
full employment, and 

productive employment 
and employment opportunities

 for all

Boost revenues from 
MICE travellers

Boost revenues for the hotel
business, accommodation 
and MICE services

Boost revenues for 
MICE-related and 
extended businesses

Strengthen the industry
by organising seminars, 
trade shows and exhibitions
to facilitate business 
matching, trade 
and investment

Ensure sustainable 
consumption and 

production patterns

GDP from the direct 
MICE industry

Number of jobs in 
MICE activities

Added value from GDP 
generated from 
MICE industry

SDG 8

SDG 12

th
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย
Thailand Vision

1 1

2 2

3 3

In order to enable the MICE industry to act effectively 
as an important mechanism to drive the country's 
industry and economy to grow steadily, prosperously, 
and sustainably in line with the national vision, it 
is necessary to study the details of the “Thailand 
Vision” as conceptualised.

Thailand Vision 2015-2020 aims to develop the 
country to achieve security, prosperity and 
sustainability under the concept of the Sufficiency 
Economy philosophy, TCEB's mission is fully aligned 
with this goal, and aims to achieve the following 
three main objectives:

Revenue generation: Generation of MICE 
revenues from venues, exhibitors, delegates, 
visitors and associated tourism, and by boosting 
domestic and international trade in key industry 
sectors.

Innovation-led development: Fostering 
exchange of knowledge and technology, and 
national innovation-led development under 
the Thailand 4.0 policy. Technological 
advancement will be essential to the country’s 
long-term competitiveness. 

Inclusive and sustainable growth: TCEB aims 
to create wealth for all sectors of society 
by boosting readiness for MICE infrastructure 
around the country, as well as by enhancing the 
calibre and skills of MICE industry entrepreneurs 
and personnel, to meet international quality 
standards and support sustainable growth.

ในการก�า นดทิ ทางการพฒันาอตุ า กรรมไมซ์เพือ่ใช้เป็น
กลไก �าคญัในการขบัเคลือ่นอตุ า กรรม และเ ร ฐกจิของ
ประเท ใ ้ ามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
อดคล้องกับ ิ ัยทั น์ในการพัฒนาประเท  จึงต้องมีการ
กึ าถงึรายละเอยีดของ ิ ยัทั น์ในการพฒันาประเท ไทย

ิ ยัทั น์ประเท ไทย พ. . 2558–2563 ทีมุ่ง่พฒันาประเท
ไป ู ่“ประเท มคี ามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเท พฒันา
แล้  ด้ ยการพัฒนาตามปรัชญาเ ร ฐกิจพอเพียง” นั้นได้
มีการเน้นถึงการพัฒนาที่ อดคล้องกับ ลัก 3 ประการ คือ 
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อน�าไป ู่แน คิดในการ างแผน
งานในภารกิจ ลักของทีเ ็บ โดยมีเป้า มาย 3 ประการ คือ 

การ รางรายได  การจัดงานเพื่อ ร้างรายได้จาก
อุต า กรรมไมซ์ และขับเคลื่อนใ ้เกิดการซื้อขายใน
อุต า กรรม ลัก เพื่อเพิ่มรายได้อันจะเป็นการ ร้าง
ค ามมั่งคั่งใ ้แก่ประเท

การพฒันาประเทศดวยนวตักรรม ผ่านการจดังานไมซ์
ใ เ้กิดการแลกเปล่ียนค ามรูแ้ละเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เกดิ
การพฒันาองค์ค ามรูแ้ละการ ร้าง รรค์น ตักรรม โดย
เฉพาะการจดังานเพือ่ ง่เ รมิและ นบั นนุการพฒันา
กลุม่เทคโนโลยเีป้า มายตามนโยบาย ประเท ไทย 4.0 
เมือ่ประเท มคี ามก้า น้าทางเทคโนโลยกีจ็ะ ามารถ
ร้างค ามมั่นคงใ ้แก่ประเท ในระยะยา

การ รางความเจริญเพื่อมุงประโยชน์ วนรวมในทุก
ภาค วนของ ังคม โดยการจัดเตรียมค ามพร้อมของ
โครง ร้างพืน้ฐานด้านไมซ์ ตลอดจนผูป้ระกอบการและ
บุคลากรไมซ์ใ ้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อรองรับการ
เติบโตของอุต า กรรมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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Target Stability Prosperity Plan
Strategy 

Development

• Revenue Generation from 

  MICE Activities 
• Organise International

  MICE Events
• Bidding International 

  MICE Events

• The MICE industry is 

  an important driver of 

  other industry sectors 

  through MICE events
• Enhancing the 

  competitiveness of regional

  MICE destinations 

• Promote innovation-led 

  development under

  the Thailand 4.0 policy

• The MICE industry is 

  an important driver of

  the other industry sectors

  through MICE events

• Develop MICE Sustainability
• Supports achievement of 

  national targets under 

  the United Nations Sustainable 

  Development Goals (SDGs)

• Developing the Thai MICE

  brand at national and

  international level
• Develop MICE support

  services, infrastructure,

  regulations and standards

Revenue 
Generation

1

Innovation-led 
Development

2

Inclusive and 
Sustainable 
Growth

3

Sustainability
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แผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ป� ประกอบด้วย 
ประเด็นทางยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น

The 20-Year Plan Comprises Four Strategic Components

Driving industry growth by organising more MICE 
activities targeting priority industry sectors, in 
addition to increasing revenue generation 
directly from MICE activities. The plan also 
aims to raise Thailand’s status as a regional 
MICE industry hub for the region.

Enhancing the competitiveness of regional MICE 
destinations in order to broaden distribution of 
revenues and benefits from MICE activities to all 
regions of the country, and maximise benefits 
to communities and local economies. Under 
the plan, the number of MICE operators in all 
regions of the country will grow, and service 
quality standards boosted to allow promotion 
of events to the international arena.

Developing the Thai MICE brand at national and 
international level, in order to build awareness 
of Thailand’s potential and enhance the country’s 
image as a domestic, regional and global MICE 
destination.

Upgrading standards among MICE infrastructure 
service providers in order to increase the number 
of certified MICE operators in Bangkok and all 
regions of the country. The plan will also lead 
to more internationally-certified MICE venues 
in Bangkok and all regions.

1 1

2 2

3 3

4 4

การขับเคลื่อนอุต า กรรมไทยผ ่านกลไกการ
จัดกจิกรรมไมซ์ โดยการเพิม่จ�าน นกจิกรรมไมซ์ในการ
ขบัเคลือ่นอตุ า กรรมเป้า มายของประเท  ตลอดจน
การเพิ่มรายได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์ และยกระดับ
กิจกรรมไมซ์ของประเท ไทยใ ้ก้า ู่ค ามเป็นงานใน
ระดับภูมิภาค (Regional)

การ ร้างขีดค าม ามารถในการแข่งขันของพื้นที่ใน
ภมูภิาค เพือ่เพิม่การกระจายรายได้จากการจดักิจกรรมไมซ์
ไป ู่ภูมิภาค เพิ่มจ�าน นผู้ประกอบการในภูมิภาค และ
การพัฒนากิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคใ ้ ามารถยกระดับ
ไป ู่งานนานาชาติได้

การพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเท และ
นานาชาติ เพื่อยกระดับภาพลัก ณ์ของไมซ์ในระดับ
ประเท และในระดับภูมิภาค

การยกระดับมาตรฐานผู้ใ ้บริการโครง ร้างพื้นฐาน
นับ นุนไมซ์เพื่อเพิ่มจ�าน นผู้ประกอบการไมซ์ที่ผ่าน

การรับรองมาตรฐานใน ่ นกลางและในภูมิภาค เพื่อ
เพิ่มจ�าน น ถานที่จัดงานที่ผ่านการรองรับมาตรฐาน
ใน ่ นกลางและในภูมิภาค
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ประเดน็ส�าคญัในการพัฒนาแผนงานในภารกจิหลกั ระยะ 20 ป� 
Key Issues that are Important to Develop of the 20-Year Plan

ได้มกีารพจิารณาใน 10 ด้านท่ีมคี าม �าคญั เพือ่ก�า นดเป็น 
4 ประเด็นในแผนงานในภารกิจ ลัก ระยะ 20 ปี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

ผลักดันใ ้เกิดกิจกรรมไมซ์ตามยุทธ า ตร์ (Agenda 
Base) ของประเท

ร่ มมือกับภาคอุต า กรรมเพื่อใช้อุต า กรรมไมซ์
เป็นกลไกในการพัฒนาประเท

บรูณาการการท�างานร่ มกบัทุกภาค ่ นเพือ่ ร้างค าม
เจริญใ ้กับประเท

พัฒนาและกระจายกิจกรรมไมซ์ไป ู่ทุกภูมิภาคเพื่อ
ร้างค ามมั่นคง และยั่งยืน

ร ้างและรัก าผู ้ จัดงาน และผู ้แ ดงงานแ ดง
ินค้าต่างประเท ในการขับเคลื่อนไมซ์ไทย

ร้างค ามเข้าใจใ ้ น่ ยงานทุกภาค ่ นถึง ักยภาพ
ของอุต า กรรมไมซ์

ร้างภาพลัก ณ์ของประเท ในการเป็น ูนย์กลางไมซ์

ร ้างมาตรฐานของ ถานที่ จัดงานไมซ์เพื่อรัก า
คุณภาพการใ ้บริการ

ยกระดับมาตรฐาน ิชาชีพของอุต า กรรมไมซ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริการ

เพิ่มขีดค าม ามารถของผู้ประกอบการไมซ์เพื่อรัก า
คุณภาพการใ ้บริการ

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

There are 10 issues that are important to 
development of the 20-year plan under the four 
strategic components, as follows:

Promote MICE activities according to the 
National Agenda Base

Coordinate with key industry sectors to promote 
use of MICE as a mechanism for sector and 
national development

Integration among all key sectors to boost 
national prosperity

Develop and disseminate MICE activities to 
all regions to foster stability and sustainability 

Nurture and support MICE event organisers 
and international exhibitors to drive Thailand’s 
MICE industry

Raise understanding of the potential of the 
MICE industry among all agencies and industry 
sectors

Build the country’s image as a regional and 
global MICE hub

Establish and implement MICE venue standards 
to assure the highest service quality

Raise professional standards within the MICE 
industry to improve service quality

Enhance the capacity of MICE operators to 
increase service quality.
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TCEB 
20-Year Plan 

(2017-2036)

Drive Thai 
industry
through 
MICE 
activities

Enhance MICE 
industry 
competitiveness 
across 
all regions

Market and 
promote 
Thailand 
brand as top 
domestic and 
international 
destination

Develop MICE 
support services, 
infrastructure, 
regulations and 
standards

Key Issues that are important to development of the 20-Year Plan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coordinate with key industry sectors to promote use of MICE 
as a mechanism for sector and national development

Develop and disseminate MICE activities to all regions 
to foster stability and sustainability

Nurture and support MICE event organisers and international 
exhibitors to drive Thailand’s MICE industry

Raise understanding of the potential of the MICE industry among 
all agencies and industry sectors

Establish and implement MICE venue standards to assure 
the highest service quality

Integration among all key sectors to boost national prosperity

Build the country’s image as a regional and global MICE hub

Promote MICE activities according to the National Agenda Base

Raise professional standards within the MICE industry to improve service quality

Enhance the capacity of MICE operators to increase service quality

แผนงานในภารกจิหลกัของทเีสบ็ ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2560-2579)
TCEB 20-Year Plan (2017-2036)

The Thailand 4.0 policy aims to transform the 
economic structure from an industry-driven economy 
to an innovation and technology-driven economy. 
The policy also aims to enable the country to 
escape the middle income and inequality traps 
as well as unbalanced economic development. 
Overall, the policy sets a national goal to achieve 
prosperity, stability and sustainability. The MICE 
industry is considered an important contributor 
to realising this goal. Through MICE activities and 
events such as meetings, incentives, conventions 
and exhibitions, the sector can contribute to economic 
goals in all key industry sectors. MICE events boost 
the exchange of goods and services, investment, 
business matching and international trade. MICE 
events also serve as platforms for exchanging 
knowledge and technology for innovation. Such 

นโยบายประเท ไทย 4.0 (Thailand 4.0)  มุง่เน้นการปรบัเปลีย่น
โครง ร้างทางเ ร ฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้ ยการพัฒนา
ประ ิทธิภาพในการผลิตภาคอุต า กรรม ไป ู่เ ร ฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้ ยเทคโนโลยีและน ัตกรรม (Innovation 
Drive Economy) เพื่อพัฒนาประเท ไทยใ ้ ลุดพ้นกับ
ดักประเท รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
กบัดกัค ามเ ลือ่มล้ำของการกระจายรายได้ รือปัญ าค าม
ไม่เท่าเทียมกัน (Inequality Trap) และปัญ ากบัดกัค าม
ไม่ มดลุของการพฒันา (Imbalance Trap) พร้อมกับการน�า
ประเท มุ่ง ู่ค ามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 
ซึง่อุต า กรรมไมซ์ถอืได้ า่มี ่ น �าคญัในการช่ ยขบัเคลือ่น
นโยบายประเท ไทย 4.0 ผ่านการจดังานและกจิกรรมต่าง ๆ  
เช่น การจัดประชุม (Meetings) การท่องเที่ย เพื่อเป็น
ราง ัล (Incentives) การประชุมนานาชาติ (Conventions) 
และงานแ ดง ินค้านานาชาติ (Exhibitions) โดยการจัด
กิจกรรมไมซ์ ามารถช่ ย นับ นุนอุต า กรรมเป้า มาย
ของประเท  เนือ่งจากกจิกรรมไมซ์ก่อใ เ้กิดการซือ้ขายแลก
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เปลีย่น นิค้าในภาคอตุ า กรรม เกิดการลงทนุ การจับคูท่าง
ธรุกิจ และยงัเป็นเ ทใีนการแลกเปลีย่นค ามรูแ้ละเทคโนโลยี
ในการ ร้าง รรค์น ตักรรมใ ม่ ๆ  อกีด้ ย ซ่ึงผลประโยชน์จาก
กจิกรรมไมซ์เ ล่านี ้ เป็นปัจจยัในการเ รมิ ร้างค ามเข้มแขง็
และเพ่ิมขดีค าม ามารถในการแข่งขันของอตุ า กรรมไทย

activities are therefore an important factor in 
strengthening and enhancing the competitiveness 
of Thai industry.

“องค์กร ลกัในการผลกัดนัอตุ า กรรมไมซ์ใ เ้ป็นเครือ่งมอื
ในการพฒันาเ ร ฐกจิของประเท ด้ ยน ตักรรม เพือ่ ร้าง
ค ามเจรญิและกระจายรายได้ไป ูท่กุภาค ่ นอย่างยัง่ยนื”

นับ นุนการจัดงานไมซ์ในประเท ไทย เพ่ือกระตุ้น
เ ร ฐกิจและกระจายรายได้ ู่ชุมชน

ง่เ รมิภาพลกั ณ์อตุ า กรรมไมซ์ไทยด้ ยผลิตภัณฑ์ 
บริการชั้นเลิ และมีอัตลัก ณ์ค ามเป็นไทย

พัฒนาอุต า กรรมไมซ์ด้ ยองค์ค ามรู้ มาตรฐาน 
ร มถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ

่งเ ริมแน ปฏิบัติด้านค ามยั่งยืน เพื่อ ร้างค าม
ได้เปรียบในการแข่งขัน

Promote MICE activities, stimulate the economy 
and generate MICE industry revenues

Enhance MICE branding through leveraging 
Thailand’s unique identity using premium 
services and product quality

Create a sustainable foundation for Thailand’s 
MICE industry to compete efficiently and 
effectively by acquiring industry knowledge, 
develop industry standards and promote human 
resource and entrepreneur development. 

Develop and promote guidelines for sustainable 
best practise to increase competitive advantage

“An organisation that aimed at positioning the MICE 
industry as a development tool for economic 
development through innovation whereby promote 
inclusive and sustainable growth for all stakeholders”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

Vision

Mission

1 1

2 2

3 3

4 4
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รางรายไดใ แกประเทศชาตดิวยกจิกรรมไมซ์ ท�าใ ป้ระเท
ก้า ผ่านประเท ทีม่รีายได้ปานกลาง จากการบรกิารท่ีมมีลูค่าเพิม่ 
โดยการเพิ่มจ�าน นนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเท และ
ต่างประเท  ร มทัง้รายได้จากอตุ า กรรมไมซ์จากในประเท
และนานาชาติ

เพิม่การพฒันานวตักรรมในประเทศผานการจดักจิกรรมไมซ์ 
ท�าใ เ้กดิการลงทนุและกระจายรายได้จากอตุ า กรรมไมซ์
ไป ู่ผู้ประกอบการ และชมุชนในภมูภิาค โดยการพฒันาใ ม้ี
การกระจายรายได้จากอุต า กรรมไมซ์ไป ู่ภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
โดยมี ัด ่ นของมูลค่าของผลกระทบของอุต า กรรมไมซ์
ที่มีต่อเ ร ฐกิจ ังคมของพื้นที่ในระดับภูมิภาคต่อรายได้
ร มประมาณ ร้อยละ 40

การ รางความเจริญเพื่อมุงประโยชน์ วนรวมในทุกภาค
วนของ ังคม ร้างการเจริญเติบโตของอุต า กรรมไมซ์

ใ เ้ตบิโตอย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื โดยมอีตัราการขยายตั
ทางเ ร ฐกจิในภาคบริการ ไม่ต่ำก ่าร้อยละ 6.0

Boost MICE industry revenues to drive Thailand to 
overcome the middle income trap through high 
value services and increased numbers of MICE
travellers (both domestic and international).

Promote MICE innovation and investment, and 
enhance equitable income distribution to all 
regions of the country, with a targeted 40% growth 
in incomes.

Promote inclusive growth for all stakeholders and 
create stability, prosperity and sustainable growth 
for the MICE industry, with a target of 6% economic 
growth for the service sector. 

เป�าหมาย
Target

3

1

2
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To drive Thailand 
to overcome
the middle income 
trap through 
high value services

Enhance equitable 
income distribution 
to all regions of 
the country

Create stability, 
prosperity, 
and sustainable 
growth for 
the MICE industry

The 20-Year Plan

MICE Traveller (Million)

International 1.00

Domestic   28.8

MICE Revenue (MB)

2016 2018

1.19

29.0

2021

1.48

36.6

1.98

48.98

2026 2036

3.08

76.05

Average Income 
/ Month (Baht)   26,915

  5,775

Average Income/ Month +15%

4,037

Per Capita Income 8,200 12,966

  103,000 Direct Contribution
MICE 1% (MB)

200,900 318,000

Economic Growth
for the Service 
Sector

Target of  Economic Growth

6.0%3.5%

International 0.81

Domestic   0.73

1.12

0.62

1.53

0.85

2.46

1.37

5.57

3.09

(USD)

ที่มา: การ ําร จภา ะเ ร ฐกิจและ ังคมของครั เรือน พ. . 2558 ํานักงาน ถิติแ งชาติ 
คณะกรรมการพัฒนาการเ ร ฐกิจและ ังคมแ งชาติ                                                 
มายเ ตุ: ประเท รายได ูง GNI =  USD 2,735 ภาคการทองเที่ย  17% ของ GDP

Source: Socio-Economic Survey of Households, 2015 National Statistical Office, 
National Economic and Social Development Board
Note: High income countries GNI = USD 2,735; Tourism sector contributes 17% of GDP
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ยุทธศาสตร์ของแผนงานในภารกิจหลักของทีเส็บ
ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2560–2579)

TCEB Strategy for 20-Year Plan (2017-2036)

อุต า กรรมไมซ ์ มี ่ น �า คัญในการช ่ ยขับเคลื่อน
อุต า กรรมเป้า มายของประเท ไทย เช่น อุต า กรรม
ยานยนต ์และชิ้น ่ น อุต า กรรมเครื่องใช ้ ไฟฟ ้า
อิเล็กทรอนิก ์และโทรคมนาคม อุต า กรรมปโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ ิ่งแ ดล้อม อุต า กรรม
เก ตรแปรรูป อุต า กรรม ิ่งทอและเครื่องนุ ่ง ่ม 
อุต า กรรมดิจิทัล และอุต า กรรมการแพทย์ครบ
งจร เป็นต้น ผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของไมซ์

เช ่น การประชุมและการท ่องเที่ย เพื่อเป ็นราง ัล
การประชุมนานาชาติ และการแ ดง ินค้านานาชาติ 
อุต า กรรมไมซ์จะก่อใ ้เกิดเงิน มุนเ ียนจ�าน นมาก
ในการช่ ยกระจายรายได้และขับเคลื่อนเ ร ฐกิจของ
ประเท จากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้ที่เข้าร่ มงาน
ก่อใ เ้กดิการซือ้ขาย การแลกเปลีย่น นิค้า การน�าเข้า ง่ออก
และการลงทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ในการจัดงานไมซ์ยังก่อ
ใ ้เกิดประโยชน์ท่ีไม่ได้เป็นตั เงิน เช่น การแลกเปลี่ยน
ค ามรู ้และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่า าร
ตลอดจนการ ร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ร มไปถึงการขยาย
ตลาดของแต่ละอุต า กรรม ซึ่งเป็นการเ ริม ร้างค าม
เข ้มแข็งและเพิ่มขีดค าม ามารถในการแข ่งขันของ
อุต า กรรมประเท ไทยด้ ย

Thailand’s MICE industry has played an important 
role in helping to drive Thailand's key industries, 
including automotive and parts, electrical appliances, 
electronics and telecommunications, petrochemicals 
and environment-friendly chemicals, agribusiness, 
textiles and apparel, digital industries and medical 
services. Through MICE events and activities such 
as meetings, incentives, convention and exhibitions, 
the MICE industry generates considerable earnings 
that stimulates monetary circulation and distributes 
revenues around the country. In addition, the MICE 
event also provides non-monetary benefits such 
as exchanges of knowledge and technology. New 
business partnerships are facilitated, and markets 
are expanded for each industry sector, further 
strengthening and enhancing the competitiveness 
of Thai industry.
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"องค์กร ลักในการผลักดันอุต า กรรมไมซ์

ใ ้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเ ร ฐกิจของประเท ด้ ยน ัตกรรม

เพื่อ ร้างค ามเจริญ และกระจายรายได้ไป ู่ทุกภาค ่ นอย่างยั่งยืน" 

Revenue Generation

Innovation-led Development

Inclusive and Sustainable Growth

1
2
3

Promote MICE activities, stimulate the economy 
and generate MICE industry revenues

Enhance MICE branding through leveraging 
Thailand’s unique identity

Create a sustainable foundation for MICE industry 
and develop industry standards and promote 
human resource and entrepreneur development 

Develop and promote guidelines for sustainable 
best practise to increase competitive advantage

1
2
3
4

Mission

TCEB 
20-Year Plan 

(2017-2036)

Drive Thai 
industry
through 
MICE 
activities

Enhance MICE 
industry 
competitiveness 
across 
all regions

Market and 
promote 
Thailand 
brand as top 
domestic and 
international 
destination

Develop MICE 
support services, 
infrastructure, 
regulations and 
standards

Target

Revenue Generation

Innovation-led Development

Inclusive and Sustainable Growth

1
2
3

Promote MICE activities, stimulate the economy 
and generate MICE industry revenues

Enhance MICE branding through leveraging 
Thailand’s unique identity

Create a sustainable foundation for MICE industry 
and develop industry standards and promote 
human resource and entrepreneur development 

Develop and promote guidelines for sustainable 
best practise to increase competitive advantage

1
2
3
4

Mission

TCEB 
20-Year Plan 

(2017-2036)

Drive Thai 
industry
through 
MICE 
activities

Enhance MICE 
industry 
competitiveness 
across 
all regions

Market and 
promote 
Thailand 
brand as top 
domestic and 
international 
destination

Develop MICE 
support services, 
infrastructure, 
regulations and 
standards

Target

Revenue Generation

Innovation-led Development

Inclusive and Sustainable Growth

1
2
3

Promote MICE activities, stimulate the economy 
and generate MICE industry revenues

Enhance MICE branding through leveraging 
Thailand’s unique identity

Create a sustainable foundation for MICE industry 
and develop industry standards and promote 
human resource and entrepreneur development 

Develop and promote guidelines for sustainable 
best practise to increase competitive advantage

1
2
3
4

Mission

TCEB 
20-Year Plan 

(2017-2036)

Drive Thai 
industry
through 
MICE 
activities

Enhance MICE 
industry 
competitiveness 
across 
all regions

Market and 
promote 
Thailand 
brand as top 
domestic and 
international 
destination

Develop MICE 
support services, 
infrastructure, 
regulations and 
standards

Target

“An organisation that aimed at positioning the MICE industry as a development tool

for economic development through innovation whereby promote inclusive 

and sustainable growth for all stakeholders”



68    ทิศทางกลยุทธ์ไมซ์ไทยประจ�าปีงบประมาณ 2561

TCEB 20-Year Plan (2017-2036)

St
ra

te
gy

Ta
rg

et

Stable Prosperous Sustainable

Revenue Generation Innovation-led National Development Inclusive and Sustainable Growth

Drive Thai industry through
MICE activities

Enhance MICE industry 
competitiveness across all regions

Market and promote Thailand 
brand as Top domestic and 
international destination

Develop MICE support services, 
infrastructure, regulations 
and standards

1.1 Generate revenues from 
domestic and international 
MICE activities

1.2 Drive Thailand’s economy 
focusing on supporting 5 
industry clusters under 
Thailand 4.0

1.3 Raise Thailand’s status as 
a regional MICE industry hub 
for the region.

2.1 Enhance equitable income 
distribution to all regions of the 
country

2.2 Grow the number of MICE 
operators in all regions of the

3.1 Develop the Thai MICE brand 
at national and international level

3.2 Upgrade Thai MICE brand at 
MICE city level for all region

4.1 Increase the number of certified 
MICE operators in Bangkok 
and all regions

4.2 Lead to more
internationally - certified MICE 
venues in Bangkok and all regions

1.1 Overseas MICE travellers

1.2 Domestic MICE travellers

1.3 Revenues from international 
MICE industry

1.4 Revenues from domestic 
MICE industry

1.5 Number of MICE clusters 
/ International events

2.1 Proportion of MICE value to 
national income in all regions of 
the country

2.2 Number of certified MICE 
operators in all regions of the 
country

2.3 Number of highlighted events 
(flagship events)

3.1 Global rankings of international 
MICE association/ MICE industry 
revenues

3.2 Top of mind ranking in overall 
from MICE survey

4.1 Number of certified MICE 
professionals at international level

4.2 Number of certified MICE 
operators at international level

4.3 Number of potential cities passed 
the assessment of the exhibition 
venue category

Strategic Theme 1 Strategic Theme 2 Strategic Theme 3 Strategic Theme 4

1.1 Promote MICE clusters 
targeted industry clusters 
through MICE cluster 
development under Thailand 4.0

1.2 Enhance collaboration 
among government agencies, 
business associations and 
MICE entrepreneurs

1.3 Create new sustainable 
events, upgrade existing 
events, and promote MICE 
destinations, products 
and services

2.1 Upgrade regional MICE activities 
to support strategic industrial 
clusters in the regions

2.2 Develop regional Convention 
Visitor Bureau (CVB) to drive 
MICE regional development

2.3 Enhance regional CVB 
connectivity with 
ASEAN MICE development

3.1 Market Thailand as a top MICE 
destination and create new 
business alliances

3.2 Promote the Thailand brand 
as a quality destination for MICE 
travellers and media

4.1 Develop and enhance the potential 
of the MICE enterprises through premium

 

services and high quality standards

4.2 Upgrade infrastructure to meet 
MICE standards & guidelines

4.3 Revise relevant regulations and 
constraint to facilitate 
MICE implementation

St
ra

te
gi

c 
Th

em
e

In
di

ca
to

r

country

2.3  Increase MICE events and 
enhance events to the international 
arena
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M I C E
20-Year MICE Strategy Drive Industry Cluster under Thailand 4.0 National Policy

Core Technology 10 Industry Clusters

Food 
Cluster

Agriculture
Cluster

Device
Cluster

Medical
Services
Cluster

Beauty
Spa Cosmetic
Cluster

Entertainment
Cluster

Fashion
Cluster

Travel & MICE
Cluster

Digital Robotic
Startup Cluster

Software & Application
Cluster

Food Agriculture
& Bio-Tech

Health Wellness
& Bio Med

Smart devices, Robotics 
& Mechatronics

Digital IOT
& Convergence

Creative Culture
& High Value Services

การใช้การจัดกิจกรรมไมซ์ในการช่ ยขับเคลื่อนนโยบาย
ประเท ไทย 4.0 ผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การจัดประชุม (Meetings) การท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัล 
(Incentives) การประชุมนานาชาติ (Conventions) และ
งานแ ดง นิค้านานาชาต ิ(Exhibitions) ซึง่การจดักจิกรรมไมซ์
นัน้ ามารถช่ ย นบั นนุอตุ า กรรมเป้า มายของประเท  
เนือ่งจากกจิกรรมไมซ์ก่อใ เ้กดิการซือ้ขายแลกเปลีย่น นิค้า
ในภาคอุต า กรรม เกิดการลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ และ
ยังเป็นเ ทีในการแลกเปลี่ยนค ามรู้และเทคโนโลยีในการ
ร้าง รรค์น ตักรรมใ ม่  ๆ   อกีด้ ย ซึง่ประโยชน์จากกจิกรรมไมซ์

เ ล่านี้เป็นปัจจัยในการเ ริม ร้างค ามเข้มแข็งและเพิ่มขีด
ค าม ามารถในการแข่งขันของอุต า กรรมไทย

The Thailand 4.0 policy will be strengthened through 
activities such as meetings, incentives, conventions 
and exhibitions. These activities can focus on 
specific national priority industry sectors, serving 
as a stimulus to boost exchange of goods and 
services, marketing, investment and business matching. 
MICE events also serve as an ideal platform for 
exchanging knowledge and technology for innovation. 
These benefits from MICE activities provide a 
major contribution to strengthen and enhance 
the competitiveness of Thai industry.

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไก
การจัดกิจกรรมไมซ์ 
Strategic Theme 1: Drive Thai Industry through MICE Activities
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พฒันาคลสัเตอร์ไมซ์เพือ่รองรบัการขบัเคลือ่น 5 คลสัเตอร์อตุสาหกรรมเป�าหมาย
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0
Promote MICE Clusters Targeted Industry Clusters through MICE Cluster Development 
under Thailand 4.0

ยกระดับกิจกรรมไมซ์ โดยการบูรณาการงานไมซ์ ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ 
สมาคมธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์
Enhance Collaboration among Government Agencies, Business Associations 

and MICE Entrepreneurs

การ ่งเ ริมการจัดกิจกรรมไมซ์แต่ละด้านทั้งการจัดประชุม 
(Meetings) การท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัล (Incentives) 
การประชมุนานาชาต ิ (Conventions) และงานแ ดง ินค้า
นานาชาติ (Exhibitions) ที่มีค ามเชื่อมโยงกันใ ้อยู่ร มกัน
เป็นคลั เตอร์ เพือ่ นบั นนุการ ร้างองค์ค ามรู ้การท�าธรุกจิ
ซื้อขาย ใ ้รองรับกับกลุ่มคลั เตอร์อุต า กรรมเป้า มาย
ภายใต้นโยบายประเท ไทย 4.0

การยกระดับการจัดกิจกรรมไมซ์ เช่น การจัดประชุม 
(Meetings) การท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัล (Incentives) 
การประชุมนานาชาติ (Conventions) และงานแ ดง ินค้า
นานาชาติ (Exhibitions) ของแต่ละ น่ ยงานทั้งภาครัฐ 
มาคมธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์ ที่มีการจัดซ้ำซ้อน

ใ ้มีการจัดงานร่ มกัน เพื่อ ร้างงานไมซ์ที่ได้มาตรฐาน
และมีผลกระทบต่ออุต า กรรมคลั เตอร์เป้า มายภายใต้ 

Promotion of MICE activities in each area, including 
meetings, incentives, conventions and exhibitions. 
These activities will be linked together as an 
integrated cluster to support knowledge creation 
and sharing as well as trade, in order to support target 
industry clusters established under Thailand 4.0.

Under this component, MICE activities in each category 
will be elevated via meetings, incentives, conventions 
and exhibitions targeting government agencies, 
business associations and MICE operators. TCEB will 
encourage stakeholders to integrate by co-organising 
industry events to build scale and impact for the 
target industry cluster under Thailand 4.0. These 

กลยุทธ์ที่ 1
Strategy 1

กลยุทธ์ที่ 2
Strategy 2
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สนับสนุนการพัฒนางานไมซ์เกิดใหม่ให้ เติบโตอย่างมั่นคง และมีความยั่งยืน
Create New Sustainable Events, Upgrade Existing Events, and Promote MICE Destinations, 
Products and Services

นโยบายประเท ไทย 4.0 ซึง่จะ ามารถดงึดดูนกัเดินทางไมซ์
ทั้งจากในประเท และต่างประเท ได้

larger, integrated events will attract more MICE 
travellers, both domestic and international.

กลยุทธ์ที่ 3
Strategy 3

การ นับ นุนใ ้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ในรูปแบบใ ม่ ๆ 
ทั้งการจัดประชุม (Meetings) การท่องเที่ย เพื่อเป็น
ราง ัล (Incentives) การประชุมนานาชาติ (Conventions) 
และงานแ ดง ินค้านานาชาติ (Exhibitions) และ ร้างใ ้
เกิดงานไมซ์ที่มีค าม ลาก ลายรองรับกับการเติบโตของ
อุต า กรรมเป้า มาย ภายใต้ New S-Curve Industry 
ซึ่งจะกระตุ้นใ ้เกิดการแลกเปลี่ยนค ามรู้ทางเทคโนโลยี
ในแต่ละอุต า กรรม และการเจรจาซ้ือขายทางธุรกิจ ร้าง
เม็ดเงินเข้า ู่ประเท ไทย

New and emerging models for MICE activities such 
as meetings, incentives, conventions and exhibitions 
will support a vibrant and diversified MICE industry 
that caters to industry growth under the New S-Curve 
Industry. The process will stimulate exchange of 
technology and knowledge, drive industry growth 
and new partnership, and boost foreign exchange 
earnings for the nation.  



72    ทิศทางกลยุทธ์ไมซ์ไทยประจ�าปีงบประมาณ 2561

Chiang Rai
Chiang Mai

Khon Kaen
Nakhon Ratchasima

Pattaya
Cha-Am

Udonthani

As a Regional Hub for
MICE in Northern Region

As a Regional Hub for
MICE in Northeastern
Region

Bangkok
As a Regional Hub for
MICE in Central Region

Rayong
As a Regional Hub for
MICE in Eastern Region

Hua Hin
Phuket

Krabi
Songkhla
Samui Island
Covering MICE in 
Southern Thailand
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การเ ริม ร้างขีดค าม ามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ไมซ์ในระดับภูมิภาค โดยใช้ ักยภาพของจัง ัดใ ้เกิด
ประโยชน์ ูง ุดในการ ร้างกิจกรรมการประชุม ัมมนา 
และนิทรร การใ ม่ ๆ ใ ้เกิดขึ้นภายในจัง ัด ร มถึงการ
พัฒนาผลักดันและเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากร
ตลอดจนผู้ประกอบการด้านธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ การ ่งเ ริม
ผู้ประกอบการไมซ์ใ ้มีการท�าการตลาดในเชิงรุกโดยการ
ประชา มัพันธ์ไปยงัพืน้ทีเ่ป้า มายเพือ่ใ ค้นภายนอกเลง็เ น็
ถงึค ามพร้อมของบคุลากรและ ถานทีใ่นการจดักจิกรรมไมซ์
ของจัง ัด และดึงงานเข้า ู่จัง ัด เป็นการเพิ่มขีดค าม
ามารถในการแข่งขันด้านอุต า กรรมไมซ์ของแต่ละพื้นที่ 

และก่อใ ้เกิดการกระจายรายได้ไป ู่ภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อน
ใ ้เ ร ฐกิจประเท ามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง

The competitiveness of regional MICE activities will 
be strengthened throughout Thailand, highlighting 
the unique strengths of each province to build 
awareness of the potential and diverse benefits of 
holding MICE activities in alternative destinations 
outside traditional centres such as Bangkok. This 
strategy will also develop, strengthen and promote 
human resource quality standards among TCEB staffs 
and MICE businesses. TCEB will actively promote 
these provincial destinations and encourage MICE 
operators to do likewise, so that potential event 
organisers, companies and organisations can fully 
appreciate the readiness of provincial venues, facilities 
and services for all categories of MICE activities. In 
an increasingly competitive industry, regional venues 
offer value for money, and deliver social benefits 
by injecting MICE income into local economies and 
communities, and broadening income distribution. 
At national level, this strategy will also drive 
balanced economic growth throughout the country.

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของพื้นที่ในระดับภูมิภาค
Strategic Theme 2: Enhance MICE Industry Competitiveness 
across all Regions

ยกระดับกิจกรรมไมซ์ ในภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของคลัสเตอร ์
อุตสาหกรรมของแต่ละภูมิภาค
Upgrade Regional MICE Activities to Support Strategic Industrial Clusters in the Regions

การ นับ นุนและขยายการจัดกิจกรรมไมซ์โดยเฉพาะการ 
จัดประชุม นิทรร การ และงานแ ดง ินค้าไป ู ่พื้นที ่
เป้า มายในแต่ละภมูภิาคใ ม้ากขึน้ โดยเฉพาะการจัดงานไมซ์ 
ทีเ่กีย่ ข้องกับอตุ า กรรมเป้า มาย เพื่อรองรับการพัฒนา
และการเติบโตของคลั เตอร์อุต า กรรมเป้า มายของ
ประเท ในแต่ละพื้นที่ภายใต้นโยบายประเท ไทย 4.0 
เช่น เขตเ ร ฐกิจพิเ  (Special Economic Zone) 

Expansion of MICE activities, especially conferences 
and exhibitions, to more target areas in each region 
of the country, specifically focusing on MICE 
industry-related events, will support development 
and growth of regional industrial clusters under the 
Thailand 4.0 policy, including the Special Economic 
Zone, the Eastern Economic Zone and Smart City. 

กลยุทธ์ที่ 1
Strategy 1
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เขตเ ร ฐกิจพิเ ภาคตะ ันออก (Eastern Economic  
Zone) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่ง
จะ ่งผลใ ้เกิดการพัฒนาผู ้ประกอบการไมซ์ในพ้ืนที่  
และเพิ่มการกระจายรายได้ไป ู่ภูมิภาคมากขึ้น

This will stimulate emergence of locally-based MICE 
operators in these areas, and boost distribution of 
revenues to the regions and local communities.

พัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ส�าหรับภูมิภาค
Develop Regional Convention Visitor Bureau (CVB) to Drive MICE 

Regional Development

การพฒันาระบบในการ นบั นนุการขบัเคลือ่นอตุ า กรรม 
ไมซ์ภายในประเท  (Domestic MICE) ของแต่ละพื้นที่เพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมแต่ละพื้นที่ โดยการ ่งเ ริมการ 
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผู้ประกอบการไมซ์ใน
ท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรที่เก่ีย ข้องกับอุต า กรรมไมซ์ 
การ ่งเ ริมการพัฒนาการตลาดและการประชา ัมพันธ์ถึง
ักยภาพและอัตลัก ณ์ที่แตกต่างกันของเมืองไมซ์ (MICE 

City) ในแต่ละเมือง การจัดตั้ง น่ ยงานย่อยของทีเ ็บ ใน
แต่ละภูมิภาค เพื่อ นับ นุนการพัฒนาอุต า กรรมไมซ์ใน
ด้านต่าง ๆ ใ ้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประ ิทธิภาพ

In order to support and stimulate the domestic 
MICE industry in each area of the country, TCEB will 
enhance capability and maturity of locally-based 
MICE operators and venues throughout Thailand 
by promoting international MICE standards and 
enhancing quality of service delivered by local 
MICE operators. TCEB will also promote market 
development and generate publicity to raise 
awareness of the potential and unique local identity 
for each target MICE city. Finally, TCEB will also 
establish offices in each region to maximise the 
effectiveness of its support for MICE industry 
development throughout the country.

กลยุทธ์ที่ 2
Strategy 2
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ขยายบทบาทของ Regional CVB ในการเชื่อมโยงการพัฒนาไมซ์ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
Enhance Regional CVB Connectivity with ASEAN MICE Development

การขยายบทบาทของ น่ ยงานย่อยของทีเ ็บ ในแต่ละ
ภูมิภาค ใ ้มีการท�างานเชื่อมโยงกับประเท เพื่อนบ้าน เช่น 
น่ ยงานในภาคตะ ันออกเฉียงเ นือ มีการประชา ัมพันธ์

และท�าการตลาดไมซ์ซิตี้กับประเท ลา  น่ ยงานใน 
ภาคเ นือมีการประชา ัมพันธ์และท�าการตลาดไมซ์ซิตี้กับ
ประเท พม่า น่ ยงานในภาคใต้มีการประชา ัมพันธ์และ
ท�าการตลาดไมซ์ซิตี้กับประเท มาเลเซีย น่ ยงานในภาค
ตะ ันออกมีการประชา ัมพันธ์และท�าการตลาดไมซ์ซิตี้กับ
ประเท กัมพูชา ่ น น่ ยงานกลางท�างานประชา ัมพันธ์
ไมซ์ในภาพร มของประเท  เป็นต้น ซึ่งจะ ามารถดึงดูดใ ้
เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้

TCEB will reach out to neighbouring countries to 
expand the role of its offices in each region. For 
example, in the northeast of the country, TCEB will 
marketing its MICE Cities in Laos, while agencies in 
the northern region will focus their promotion and 
marketing activities for Chiang Mai as a MICE City to 
Myanmar. Likewise, TCEB’s office in the south will 
focus on Malaysia in promoting and marketing MICE 
Cities in southern Thailand. In the eastern region, the 
focus will be to market MICE Cities in the Eastern 
region with Cambodia. TCEB’s Headquarters office 
in Bangkok will promote MICE across the country 
as a whole, and will work to attract MICE activities 
from the entire ASEAN region.

กลยุทธ์ที่ 3
Strategy 3
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การประชา ัมพันธ ์และ ่งเ ริมการ ร ้างแบรนด์ไมซ์
ประเท ไทยใ ้เป็นที่รู ้จักในระดับนานาชาติ ร มถึงการ
ประชา มัพนัธ์เมอืงไมซ์ (MICE City) ต่าง ๆ  ของประเท ไทย
ใ ้เป็นจุด มายการจัดงานไมซ์ในระดับนานาชาติและใน
ภูมิภาค โดยมีการจัดท�า ื่อและแผนงานการประชา ัมพันธ์
กัยภาพของแต่ละพืน้ทีท่ีเ่ป็นไมซ์ซติี ้ทัง้ในด้านโรงแรมทีพั่ก 
ถานทีป่ระชมุ ร มไปถงึเ น้ทางการท่องเทีย่ ที่ ลาก ลาย 

ทั้งในเชิงธรรมชาติ ประ ัติ า ตร์ และ ัฒนธรรม เพื่อดึงดูด
กลุ่มลูกค้าภายในประเท และต่างประเท  ซ่ึงจะ ะท้อนใ ้
เ ็นถึงค าม ามารถในการจัดกิจกรรมไมซ์ของประเท ไทย 
ทั้งงานในระดับนานาชาติ ระดับประเท  และระดับภูมิภาค
นอกจากนี้เพื่อเ ริม ร้างค ามแข็งแกร่งของไมซ์ในประเท
จึงค รมีการ ร้างค ามร่ มมือระ ่างภาค ่ นต่าง ๆ ่ง
เ ริมการประชา ัมพันธ์และการ ร้างพันธมิตรกับประเท
ใกล้เคียงในภูมิภาค เช่น กลุ่มประเท อาเซียน (ASEAN) 
และมีการจัดตั้งตั แทนเพื่อประชา ัมพันธ์และท�าการตลาด
ในประเท เ ร ฐกิจ ลักต่าง ๆ ทั่ โลกด้ ย

Under this strategic theme, Thailand’s MICE brand 
will become internationally recognised around the 
world. In addition, Thailand’s MICE Cities will be 
promoted as venues for international and regional 
MICE events. Media and public relations programmes 
will be organised to showcase the potential of the 
location of each MICE City, including hotel 
accommodation, meeting venues, and a wide 
range of tourist routes focusing on local cultural, 
historical and natural attractions. These initiatives 
will highlight Thailand's world-class capabilities to 
organise MICE events, both domestic, regional and 
global. In addition, to strengthen the domestic MICE 
market, cooperation among industry sectors will 
be needed to promote Thailand as a regional MICE 
destination and build partnerships with neighbouring 
countries in the region, particularly among ASEAN 
Member States. To support this process, TCEB will 
appoint public relations and marketing representatives 
in key countries both in Asia and around the world.

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาตลาดแบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
Strategic Theme 3: Market and Promote Thailand Brand as Top 
Domestic and International Destination
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ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และพันธมิตรประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมไมซ์
Market Thailand as a Top MICE Destination and Create New Business Alliances

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป�นจุดหมายด้านไมซ์คุณภาพ
กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและสื่อ
Promote the Thailand Brand as a Quality Destination for MICE Travellers and Media

การ ร้างเครือข่ายด้านการตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อ ่งเ ริม
การพัฒนาการจัดงานไมซ์โดยเฉพาะในคลั เตอร์เป้า มาย
เพิม่มากขึน้ โดยการ ร้างค ามร่ มมือระ า่งภาค ่ นต่าง ๆ  
ในการ างแผนและกลยุทธ์การท�าตลาดร่ มกัน การ ร้าง
พันธมิตรกับตั แทนในกลุ่มประเท ใกล้เคียงในภูมิภาคเพื่อ
เ ริม ร้างค ามแข็งแกร่งของอุต า กรรมไมซ์ของไทย การ
ร้าง ื่อที่มีประ ิทธิภาพเพื่อประชา ัมพันธ์ถึงค ามพร้อม 
ักยภาพ ตลอดจนอัตลัก ณ์ของเมืองไมซ์ (MICE City) ใน

แต่ละเมอืงเพือ่ดึงดดูและเพิม่จ�าน นการจดังานไมซ์ในแต่ละ
เมืองไมซ์ (MICE City)

การ ่งเ ริมภาพลัก ณ์ของประเท ไทยใ ้เป็น น่ึงใน
ประเท ที่มีจุด มายด้านการจัดงานไมซ์คุณภาพโดยเฉพาะ
กบักลุม่เป้า มายต่างชาต ิโดยการขยายเครอืข่ายตั แทนการ
ตลาดของไมซ์ในประเท ต่าง ๆ  ทั่ โลก การจัดท�าโครงการ 
ง่เ รมิอตุ า กรรมไมซ์ในกลุม่ประเท อาเซยีน และ ง่เ รมิ

ใ ป้ระเท ไทยเป็น นูย์กลางการจดังานไมซ์ในภมูภิาคเอเชยี 
การจัดท�า ื่ออิเล็กทรอนิก ์ (Social Media) และท�าการ
ตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพใน
การประชา ัมพันธ์และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

Supported through an expanded network of MICE 
market representatives located in key countries 
around the world, Thailand's image as world-class 
quality MICE destination, especially targeting 
international audiences, will be further strengthened. 
Promotion of Thailand as a regional hub for MICE 
events in Asia will make extensive use of electronic 
media and digital marketing channels to enhance 
public customer reach and boost impact.

By expanding TCEB’s marketing networks around 
the country, MICE industry development will be 
stimulated, especially within target industry clusters. 
The bureau will foster cooperation among industry 
sectors to plan and implement joint marketing 
strategies, and establish partnerships with 
representatives of neighbouring countries across 
the Asian region to strengthen Thailand’s MICE 
industry. Effective media campaigns will be 
launched to promote the readiness, potential and 
identity of all of Thailand’s MICE Cities, in order to 
attract and increase the number of MICE events in 
each MICE City destination.

กลยุทธ์ที่ 1
Strategy 1

กลยุทธ์ที่ 2
Strategy 2
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การ ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจเกี่ย กับอุต า กรรมไมซ์ใ ้
แก่ทั้งประชาชนและบุคลากรที่มี ่ น นับ นุนใ ้เกิดการ
จัดกิจกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ เพ่ือขับเคลื่อนใ ้การพัฒนา
จัง ัดไป ู ่การเป็นไมซ์ซิตี้ ามารถด�าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประ ิทธิภาพ ร มทั้งการ างแผนและ
โครง ร้าง ลัก ูตรในการพัฒนา และยกระดับขีดค าม

ามารถของบุคลากรที่มี ่ น นับ นุนใ ้ เกิดการจัด
กิจกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ เพื่อ ร้างค ามพร้อม �า รับ
การจัดงานไมซ์ในระดับประเท  การผลักดันการพัฒนา
โครง ร้างพื้นฐานเพื่อ นับ นุนอุต า กรรมไมซ์ การ
ึก าเทคโนโลยีที่ทัน มัยต่าง ๆ เพ่ือ นับ นุนการจัด

กจิกรรมไมซ์ ร มถงึการ ง่เ รมิและผลักดนัใ ผู้ป้ระกอบการ
ธุรกิจไมซ์น�าเทคโนโลยีดังกล่า มาปรับใช้เพื่อประ ิทธิภาพ
ในการใ ้บริการ และเพ่ิมขีดค าม ามารถในการแข่งขัน 
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ลดปัญ าอุป รรคและอ�าน ยค าม ะด กต่อการพัฒนา
อุต า กรรมไมซ์ เช่น การพัฒนาและจัดท�าพระราชบัญญัติ 
ในการขับเคลื่อนและ ่งเ ริมอุต า กรรมไมซ์ เป็นต้น

This strategy aims to raise awareness and understanding 
of the MICE industry among both the general public 
and local MICE stakeholders, in order to drive 
progress and establish thriving MICE Cities around 
the country. Moreover, TCEB will continue to plan 
a curriculum structure to develop and build human 
capacity of locally-based MICE industry personnel 
and drive higher standards of service delivery by 
domestic MICE activities. TCEB will also study the 
use of innovative modern technologies to support 
MICE activities, and encourage their deployment 
by MICE operators in order to improve service 
efficiency and competitiveness. Finally, regulatory 
changes will be made to reduce trade barriers and 
stimulate development of the MICE industry, such 
as the promulgation and implementation of a MICE 
Act to drive and promote the industry.

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้าง
สนับสนุนไมซ์
Strategic Theme 4: Develop MICE Support Services, 
Infrastructure, Regulations and Standards
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Upgrade Standards for MICE Infrastructure Service Providers by Category

MICE-related 
Businesses

PRIMARY

SECONDARY

MICE Organisers

Hotels and 
accommodation

Food and 
catering

Tour operators Recreation Transportation Others

OthersAdvertising Publishing Cleaning
/Sanitation

Souvenirs Security

MEETINGS

INCENTIVES

CONVENTIONS

EXHIBITIONS

Association

MICE Venues

Destination 
Management 

Company (DMC)

Inbound Tour 
Operator

Association 
Management 

Company (AMC)

Professional 
Conference 

Organiser (PCO)

Professional 
Exhibition 

Organiser (PEO)

Convention and 
exhibition centres, 

hotels
Multi-purpose 

venues

Educational 
institute 

conference 
centres

Unconventional 
venues e.g. 

palaces, arts and 
cultural centres

ISO 20121: 
Event Sustainability Management System

MSMS: 
MICE Security Management System

ISO 22000: 
Food Safety Management Systems

ISO 50001: 
Energy Management Systems

ISO 22300: Business Continuity ISO 9001 Quality Management Systems THAILAND MICE venue standard (TMVS)

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ให้ได้มาตรฐาน
จากการอบรมและการสร้างพันธมิตร
Develop and Enhance the Potential of the MICE Enterprises through Premium Services 
and High Quality Standards

การพัฒนา ลัก ูตรการฝกอบรมเพื่อเพิ่มจ�าน นบุคลากร
ด ้านไมซ ์ พัฒนาขีดค าม ามารถของบุคลากรและ
ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่เกี่ย ข้องกับอุต า กรรมไมซ์
ใ ้ได้มาตรฐาน การ ร้างเครือข่ายการ ึก ากับต่างประเท  
(Academic Exchange Program: AEP) เพือ่ร่ มพฒันาและ
แลกเปลีย่น ร้างโอกา การเรยีนรูจ้ากต่างประเท  และการ
ร้างพันธมิตรระ ่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการ

ต่างประเท ในการยกระดับคุณภาพของงานกิจกรรมไมซ์

Using a specially-designed training curriculum, the 
number of qualified MICE personnel will be 
increased, and workforce skills and competencies 
enhanced. In addition, a new academic network 
– the Academic Exchange Program (AEP) - will enable 
joint curriculum development and create new and 
diverse learning opportunities through overseas 
partners. The overall quality of MICE events will be 
greatly enhanced through new alliances among Thai 
MICE entrepreneurs and overseas partners.

กลยุทธ์ที่ 1
Strategy 1
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ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการจัดประชุมไมซ์ให้ ได้คุณภาพ มาตรฐาน 
และมีความทันสมัย
Upgrade Infrastructure to Meet MICE Standards & Guidelines

ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจไมซ์ส�าหรับ
ผู้ประกอบการไมซ์ ไทยและต่างประเทศ
Revise Relevant Regulations and Constraint to Facilitate MICE Implementation

การยกระดับการพัฒนา ถานท่ีจัดการประชุม ถานที่พัก 
และการเดินทางเชื่อมโยงระ ่างกันอย่างเป็นระบบและ
มีมาตรฐาน พร้อมกับการ ึก าเทคโนโลยีที่ช่ ยในการ
นบั นนุการจดังานไมซ์ และ ง่เ รมิการใช้เทคโนโลยีท่ีทนั มัย 

มาช่ ยในการเพิ่มประ ิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานใน
การจัดประชุมและนิทรร การ เพื่อเพิ่มขีดค าม ามารถใน
การแข่งขันของอุต า กรรมไมซ์ของประเท ไทย

การปรบัปรงุแก้ไขกฎระเบยีบและข้อจ�ากดัต่าง ๆ  เพือ่อ�าน ย
ค าม ะด กในการจัดงาน �า รับผู้ประกอบการไทยและ
ผู้แ ดงนิทรร การจากต่างประเท  เช่น การน�าเข้า ินค้า
เพื่อการแ ดง การอ�าน ยค าม ะด กแก่นักเดินทางไมซ์ 
และการจัดท�าพระราชบัญญัติในการขับเคลื่อนและ ่งเ ริม
อุต า กรรมไมซ์

Regulatory revisions will be proposed to government 
to ease restrictions and streamline event organisation 
for MICE operators, including those applying to 
importation of goods and samples for exhibition 
purposes, facilities for MICE travellers and legislation 
to promote and stimulate the industry.

Venues, meetings, accommodation and travel links 
will be upgraded in a systematic and standardised 
way, and the latest technological solutions will be 
harnessed to help MICE operators organise modern, 
state-of-the-art MICE experiences. TCEB will support 
deployment of new technologies to drive efficiency 
and raise standards in meetings and exhibitions, 
and enhance the competitiveness of Thailand’s 
MICE industry.

กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3

Strategy 2

Strategy 3
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To Develop
TCEB

To Develop
MICE

Industry 4 Key
Strategies to
Drive MICE

Industry

Stability and 
Sustainability 

in MICE Industry

MICE Industry Reform Guidlines towards 
Stability and Sustainability

ตลอดระยะเ ลาที่ผ่านมา ทีเ ็บด�าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล โดยเฉพาะแน ทางการปฏิรูปประเท  นโยบาย
ประเท ไทย 4.0 ร มถึงการพัฒนาระเบียงเ ร ฐกิจพิเ
ภาคตะ นัตก (EEC) เป็นแน ทางการท�างานในการขบัเคลือ่น
ไมซ์ ซึง่ปัจจุบนัอตุ า กรรมไมซ์กลายเป็นกลไก �าคญัในการ
พัฒนาเ ร ฐกิจของประเท  

จาก ิ ัยทั น์และภารกิจ ลักของทีเ ็บ ในระยะ 20 ป ี
(พ. . 2560–2579) ได้น�าไป ู ่ ิ ัยทั น์การท�างานของ 
นายจริตุถ์ อิ รางกรู ณ อยธุยา ผูอ้�าน ยการ �านกังาน ง่เ รมิ
การจดัประชมุและนทิรร การ รอืทเี บ็ จงึมุง่เน้นการผลกัดัน 
ทีเ ็บ ซึ่งเป็นองค์กร ลักในด้านไมซ์ที่พัฒนาเ ร ฐกิจด้ ย
น ัตกรรมเพื่อค ามเจริญและกระจายรายได้ อดคล้องกับ
นโยบายรฐับาลในการพฒันาประเท  และมเีครือ่งชี้ ดัชัดเจน 
นอกเ นือจากงานการตลาดเชิงรุกที่ด�าเนินอยู่แล้  ทีเ ็บ 
จะต้องทุ่มเทกับการประ านงาน การท�าค ามเข้าใจ และ
ระดมค ามร่ มมือจากทุกภาค ่ น เพื่อใ ้เกิดการพัฒนา
แน ทางใ ม่ที่เกิดประโยชน์แก่ ่ นร มอย่างมั่นคงและ

Since its establishment, TCEB has operated in 
support of the government’s policies, in particular, 
the recently-announced Thailand 4.0 policy and 
the establishment of Special Economic Zones. This 
cluster-based approach provides an effective basis 
to drive integration of Thailand’s MICE industry. 
At present, the MICE industry has emerged as an 
important mechanism and driver of the national 
economy. 

With the establishment of its 20-year vision, TCEB is 
strengthening its position as a lead organisation to 
empower Thailand’s MICE industry as a mechanism 
for national economic development. The initiative 
aims to create stability, distribute prosperity across 
all sectors through the use of innovation, and foster 
long-term sustainability by implementing the 
principles of the Philosophy of the Sufficiency 

วิสัยทัศน์การท�างานของผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ 

Vision of the TCEB President
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ทุกฝ ายพึงพอใจ ภายใต ้กลยุทธ ์ เพื่อการเติบโตของ
อุต า กรรมไมซ์ 4 ประการ ได้แก่

Economy. Guided by this long-term vision, four key 
strategies will be deployed to drive the Thailand's 
MICE industry towards stability and sustainability.

Growing in Parallel with the Country’s Development 

Growth with Potential 

Equal Growth 

Strong Growth

4 Key Strategies to Drive MICE Industry towards Stability and Sustainability

1

2

3

4
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การเติบโตคู่ขนานกับการพัฒนาประเทศ
Growing in Parallel with the Country's Development

การเตบิโตคูข่นานกบัการพัฒนาประเท  เน้นการรกั าตลาด
เดิมและเพิ่มตลาดใ ม่ เจาะกลุ่มอุต า กรรมเป้า มายตาม 
นโยบายประเท  4.0 อาทิ กลุ่มอา าร เก ตร ชี ภาพ กลุ่ม
าธารณ ุขและ ุขภาพ ร มถึงเจาะกลุ่มธุรกิจที่มี ักยภาพ 

อาทิ กลุ่มพลังงาน คมนาคม ื่อ าร และบันเทิง เป็นต้น โดย
การ ่งเ ริมอุต า กรรมดังกล่า จะได้จัดท�าโครงการแผน
ปฏิทินการจัดงานไมซ์ ในคลั เตอร์อุต า กรรมเป้า มาย 
ตามนโยบายประเท  4.0 (MICE Cluster Theme) ร ม
ถึง ่งเ ริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ นับ นุนการจัดงานไมซ์ใน
ประเท ไทย ู่การเป็น SMART MICE THAILAND

The MICE industry will grow in line with broader 
economic development, focusing on retaining existing 
MICE markets and penetrating emerging markets.  
Targeted industries under the Thailand 4.0 policy 
include food, agriculture, biotechnology, public 
health and wellness, as well as other potential 
industries such as energy, transport, communications, 
entertainment, etc. To enhance MICE activities 
supporting these sectors, TCEB will develop a MICE 
events calendar categorised by MICE Cluster Theme, 
together with a series of tailored activities to drive 
innovation and elevate business events under the 
theme “SMART MICE THAILAND”.

กลยุทธ์ที่ 1
Strategy 1
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โดยมี กิจกรรม ่งเ ริมการตลาด �าคัญ อาทิ เข้าร่ มงาน
แ ดง ินค้าและนิทรร การ �า รับกลุ่มผู้เดินทางธุรกิจและ
ผู้ประกอบการในอุต า กรรมไมซ์ในต่างประเท  (Trade 
Show) กิจกรรมโรดโช ์ และการจัดตั้งตั แทนการตลาดใน
ต่างประเท

Activities outlined for targeted markets in these 
regions include participating in international trade 
shows, organising road show events, appointing 
representative offices, and reinforcing promotion 
activities to enhance targeted industry sectors.

Growing in a high potential market, Strategy 2 focuses 
on regions with high growth and strong linkages with 
the development of Thailand's economy. Under 
the strategy, primary target markets are ASEAN, 
Asia, and the CLMV/ GMS; secondary markets are 
Europe, America and Oceania, with Eastern Europe 
and Latin America as additional potential markets. 

การเติบโตในตลาดท่ีมีศักยภาพ
Growth with Potential

  

การเติบโตในตลาดที่มี ักยภาพมุ่งเน้นภูมิภาคที่มีการเติบโต
ทางเ ร ฐกิจ งู และมคี ามเชือ่มโยงกบัการพฒันาเ ร ฐกิจ
ของประเท ไทย โดยเน้น ตลาด ลัก ได้แก่ ภูมิภาคอาเซียน 
เอเชีย กลุ่มประเท  CLMV/ GMS ตลาดรอง ได้แก่ ภูมิภาค
ยโุรป อเมรกิา โอเชียเนยี และตลาดทีม่ี กัยภาพอย่าง ภูมภิาค
ยุโรปตะ ันออก และละตินอเมริกา

กลยุทธ์ที่ 2
Strategy 2

Primary Market

 ASEAN, Asia 
and the CLMV/GMS

Secondary Market

Europe, America 
and Oceania

Potential Market

Eastern Europe 
and Latin America
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IMEX American 2017

 (Las Vegas)

IBTM World 2017

 (Barcelona)

IT&CM China 2018 

(Shanghai)

IMEX Frankfurt 2018

 (Frankfurt)

ITCMA&CTW 2018 

(Bangkok)

China 

India 

Japan

Korea

Malaysia

Singapore

Europe

Australia

China 

India 

Japan

Singapore

Australia

UK & Europe

USA

Vietnam

Participating in international trade shows, organising road show events, 

appointing representative offices, and reinforcing promotion activities

Market Intelligence & MICE Innovation

A TCEB Think-tank

Research and analysis of market trends  to support development of business plans

Seeking business opportunities

Provide market information to strengthen private sector competitiveness
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การเติบโตอย่างเท่าเทียม
Equal Growth

การเติบโตอย่างเท่าเทียมด้ ยการพัฒนาระบบ ่งเ ริม
อุต า กรรมไมซ์ในภูมิภาค เ ริม ร้าง ักยภาพของไมซ์ซิตี้
และเมืองที่มี ักยภาพ อย่าง งขลา เชียงราย และอุดรธานี 
ผ่านโครงการ �าคัญ อาทิ Thailand Domestic MICE Mart 
โครงการการประชมุระเบยีงเ ร ฐกิจ ล งพระบาง อนิโดจนี 
เมาะล�าไย ัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเ ร ฐกิจพิเ  
ร มท้ัง การ ร้างงานตามอตัลกั ณ์ของท้องถ่ิน ตามนโยบาย 
Super cluster ของรัฐบาล อาทิ งานฮาลาล าดใ ญ่ งาน
ผ้าไ มภาคอี าน

Equitable growth will be driven by creating new 
opportunities for MICE industry growth as well as 
maximising the competence of MICE Cities and 
high potential cities (Songkhla, Chiang Rai, and 
Udonthani).  The development will be enhanced 
through activities such as the Thailand Domestic 
MICE Mart, Luangprabang-Indochina-Mawlamyine 
Economic Corridor (LIMEC) International Conference, 
workshops in special Economic Zones and key 
events under the government's Super Cluster Policy 
that will help establish unique local identities, for 
example the Halal Festival in Had Yai and E-San 
Silk Festival.

MICE Cities and 
High Potential Cities

กลยุทธ์ที่ 3
Strategy 3

Professional Development:
Product Development & Area Managers

Product 
Development 

Focus on strategies 
including Thailand 4.0 

and EEC

Understand 
the country’s 

infrastructure from 
a macro perspective

Understand 
the country’s 

economic trends

Understand the status, 
needs and challenges 
of Thailand’s MICE 

industry

Area Manager

Understand target areas from 
a qualitative perspective

Drive MICE strategy 
in local areas, supported 

by market Intelligence team, 
and serve as a mentor 

to support locally-based 
MICE operators

Appoint locally-based private 
sector representatives 

to jointly develop 
Public  Private Partnerships 

(PPP)

Chiang Mai

Chiang Rai

Udonthani

Khon Kaen

Bangkok

Pattaya

Phuket

Songkhla
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การเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยการ ร้างค ามเข้มแข็งใ ้
อุต า กรรมไมซ์ อาทิ โครงการ Thailand MICE Venue 
Standard ที่พัฒนา ู ่โครงการ ASEAN MICE Venue 
Standard เพื่อ ร ้างมาตรฐาน ถานท่ีจัดประชุมและ
นิทรร การระดับอาเซียน ร มถึงการปรับกระบ นการของ
งานและการจัดการองค์กร โดยการจัดตั้งระบบประเมิน
กระบ นการท�างาน เพื่อเป็นเครื่องมือ ร้างค ามเข้มแข็ง
ใ ้องค์กร

Growing strongly, by strengthening the MICE 
Industry through development.  TCEB’s Thailand 
MICE Venue Standard is a major success story; the 
Standard has now been developed and adopted 
as the ASEAN MICE Venue Standard. The campaign 
establishes an international standard for convention 
and exhibition venues at all levels. In addition, TCEB 
is strengthening the organisation by developing its 
internal systems to better support the industry in 
the future.

การเติบโตอย่างเข้มแข็ง
Strong Growth

กลยุทธ์ที่ 4
Strategy 4



88    ทิศทางกลยุทธ์ไมซ์ไทยประจ�าปีงบประมาณ 2561

�านักงาน ่งเ ริมการจัดประชุมและนิทรร การ (องค์การ

ม าชน) รือ ทีเ ็บ จัดท�าแผนแม่บทอุต า กรรมไมซ์ 
พ. . 2560-2564 เพื่อค าม อดคล้องและต่อจากแผน
แม่บทอุต า กรรมไมซ์ พ. . 2555-2559 โดยมุ ่งเน้น
ใ ้อุต า กรรมไมซ์ ามารถรองรับนโยบายของรัฐบาล 
และตอบรับการเปลี่ยนแปลงและแน โน้มทางเ ร ฐกิจ
และ ังคมโลก

เพื่อจัดท�าแผนแม่บทอุต า กรรมไมซ์ (MICE Industry 
master plan) ระยะ 5 ปี (พ. . 2560–2564) ซึ่งถือเป็น
แผนกลยทุธ์ระดบัองค์กรของทีเ บ็ (Corporate Strategy) 
ใ ้มีทิ ทางและแน ทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน โดย ึก า
างแผนงานร่ มกันระ ่าง น่ ยงานภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ย ข้อง เพือ่ใ ไ้ด้มาซึง่แผนปฏบิตังิานซึง่ ามารถบรูณาการ
ค ามร่ มมอืระ า่ง น่ ยงานทีเ่กีย่ ข้องในด้านการพฒันา
อตุ า กรรมไมซ์ใ ้ ามารถแข่งขนักบัประเท คู่แข่งในระดบั
นานาชาตไิด้

To develop a 5-year MICE industry master plan 
(2017-2021), which represents TCEB’s corporate 
strategy, in order to set a clear direction and 
approach, with measurable and concrete goals to 
achieve the organisation’s vision, mission and goals.

แผนแม่บททีเส็บประจ�าป� 2560–2564
MICE Industry Master Plan (2017–2021)

วัตถปุระสงค์ของโครงการ
Project Objectives

1

Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public 
Organization) or TCEB has developed a 5-year MICE 
Industry Master Plan (2017-2021). The plan will 
help Thailand’s MICE industry to better respond to 
national policies and global trends.

เพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์ระดับ น่ ยงาน (Department 
Strategy Plan) และใ ้มีค าม อดคล้องกับแผนแม่บท
อุต า กรรมไมซ์ (พ. . 2560 – 2564) เพื่อใ ้ ามารถน�า
มาใช้ด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแน ทางใน
การจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีของทีเ ็บ โดยมีกลยุทธ์ 
เป้า มายและแน ทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน ัดผลได้
และเป็นรูปธรรม

To develop department strategy plan that is aligned 
with the corporate strategy and practical for 
implementation at the operational level

2
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MICE Industry Master Plan 2017 to 2021

Driver for Thailand to become Asia’s top business events destination, bringing sustainable growth

To proactively bring business 
events to Thailand to generate 
economic impacts including 

income distribution

To promote business 
event destinations with product 

and service excellence 
and uphold Thai attributes

To develop industry capabilltles 
with research intelligence, 

standards, and development of 
human resources and entrepreneurs

To promote leading 
sustainability practices 

at global level to enable 
competitive advantages

Competitiveness Professionalism Sustainability

Goal

Mission

Vision

Strategic Theme

Boost business event 
(MICE) 

industry demand

1

Attract business 
events and travellers

2

Promote Thailand’s
business event (MICE)

brands and destinations

3

Develop business event 
(MICE)

industry capabilities

4

Enhance operational excellence 
with good governance

5
Support the industry 

to achieve sustainability

6

Engage with strategic networks to enhance policy, rules and regulations7
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กลุม่เป�าหมาย
Target Group

TOGETHERNESS
Various 

Departments
within TCEB

Event
Organisers

Media

The Public 
and Private

Sectors

Marketing and 
Corporate

Image Department

3.2 กลยุทธ์การตลาดป�งบประมาน 2561
Marketing Strategy for Fiscal Year 2018

Strategic Partnership Differentiate Products and Services
Build Professionals 

(People, Organisations, Destinations)

Marketing cooperation 
and integration of partners 
in both public and private 
sectors

Cooperation of Integrated Marketing 
Communication and PR

Integration of the market 
promotion activities

Collaboration in development 
and preparation of marketing 
strategic data 

Products and services to meet 
the needs of MICE travellers

Products and services to meet 
the needs of MICE entrepreneurs

Enhance the MICE 
traveller’s experiences

Utilizing innovation to enhance 
the effectiveness of communications 
and business networking activities 
(Smart MICE Thailand)

Enhance a major marketing 
outreach to proactively attract 
more prestige events to Thailand 
under Thailand 4.0

Marketing promotion materials 
for regional markets such as  
SEZ, EEC, CLMV and GMS

Develop and conduct the brand 
of Thai MICE, MICE cities and 
potential cities

Promoting Thailand MICE standard 
and carbon footprint measurement 
(Sustainability MICE Thailand)
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บูรณาการการท�างานร่ มกับภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ารือแน ทางการ ง่เ รมิการตลาด พฒันา นิค้าบริการ 

และ ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจเกีย่ กบัอตุ า กรรมไมซ์

พฒันากจิกรรม ง่เ รมิการตลาด ใ ้ อดคล้องกบัค าม
ต้องการของลูกค้าเป้า มาย โดยประ านงานร่ มกับ
ฝายงานต่าง ๆ ภายในทีเ ็บและพันธมิตร ทั้งภาครัฐ
และผู้ประกอบการภาคเอกชน

กึ าข้อมลูการตลาด �าร จแบรนด์คูแ่ข่ง และทบท น
จุดแข็งของแบรนด์ไมซ์ไทย และไมซ์ซิต้ี เพื่อพัฒนา
แผนงานและทิ ทางตลาดในต่างประเท เน้นแน คิด 
Bleisure Destination และในประเท เน้นพัฒนา 
MICE City Branding

น�าเ นอภาพค าม �าเร็จของไมซ์ไทยในเ ทีระดับโลก 
เน้นการพัฒนา ื่อ ิดิทั น์ (Audio Visual) การจัด
กิจกรรมประชา ัมพันธ์ ด้านการตลาดไมซ์อย่าง
ต่อเนื่อง และเน้นเผยแพร่ผ่าน ื่อไมซ์

น�าเ นอองค์ค ามรู้และประโยชน์ของอุต า กรรม
ลักต่อยอดจากงานไมซ์ท่ีจัดขึ้นในประเท ไทย

แนวทางการด�าเนินงานป� พ.ศ. 2561
Operational Guidelines in 2018

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Integration of implementation between the 
public and private sectors, in order to consult 
and agree on priorities and approaches to 
market promotion, develop new products and 
services, and obtain new insights and perspectives 
on the MICE industry.

Develop market promotion activities aligned 
with the needs of target customers, coordinating 
with various departments within TCEB as well 
as external partners and stakeholders within 
government as well as the private sector.

Conduct market analyses, survey competing 
brands, and review the strengths of the ‘Thai 
MICE’ and ‘MICE Cities’ brands as a basis for 
developing effective international marketing 
plans, highlighting the ‘Bleisure Destination’ 
concept and on building the ‘MICE City’ brand 
in the domestic market.

Showcase the success of MICE Thailand in the 
global arena, using new audio-visual media, 
and in organising regular market promotion 
activities, to be disseminated via influential 
MICE media.

Introduce knowledge and benefits of Thailand’s 
key national industry sectors at MICE events 
held in Thailand.
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แผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ด�วยอตุสาหกรรมไมซ์ประจาํป� 2561
MICE Plan to Drive Thai Economy in 2018

4

4.1
แผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด�วยอุตสาหกรรมไมซ์
ประจําป� 2561

   MICE Plan to Drive Thai Economy in 2018

แผนการขับเคลื่อนเ ร ฐกิจไทยด้ ยอุต า กรรมไมซ์
ในปี น้าเน้นการท�างานภายใต้นโยบายประเท  4.0 
ของ รัฐบาลเ พ่ือก� า นดแผนงานกิ จกรรมไมซ ์ตาม
คลั เตอร ์ ธุรกิจ ที่ ร มทั้ งการประชุม (Meetings)
และการท ่อง เที่ ย เพื่ อ เป ็นราง ัล  ( Incent ives )
การประชุมนานาชาติ (Conventions) และงานแ ดง
ินค้านานาชาติ (Exhibitions) โดยมุ่ง 5 แน ทาง ดังนี้ 

Thailand’s MICE industry is set to drive Thailand’s 
economy in 2018, focusing on supporting industry 
clusters under the government’s new Thailand 
4.0 policy. The plan will enhance the growth of 
all MICE sectors including meetings, incentives, 
conventions and exhibitions. The MICE industry will 
boost key industry sectors in five ways:
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แผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ด�วยอตุสาหกรรมไมซ์ประจาํป� 2561
MICE Plan to Drive Thai Economy in 2018

• การใช้กิจกรรมไมซ์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
อุต า กรรม ทั้งการ ร้างค ามร่ มมือกับ น่ ยงาน

      เครือข่ายที่เกี่ย ข้องกับไมซ์ในแต่ละกลุ่มคลั เตอร์ 

• การผลักดันและก�า นดใ ้มี ูนย์กลางเจ้าภาพ ลักใน
การจัดกิจกรรมไมซ์ในแต่ละคลั เตอร์ 

• การก�า นดและจดัล�าดบัค าม �าคญัของกลุม่คลั เตอร์
ย่อยนโยบายประเท  4.0 

• การจัดท�าแผนกิจกรรมไมซ์เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย 

• การก�า นดปัจจัยและมาตรการในการ นับ นุนการ
จัดกิจกรรมไมซ์ 

• Use MICE-related activities as a mechanism to 
drive industry growth and market expansion

• Foster collaboration among MICE-related
organisations and networks in each industry 
cluster and set up a central hub to serve 
as a host for MICE activities in each cluster

• Evaluate and prioritisation Thailand's industry 
sub-clusters under Thailand 4.0 policy

• Establish a MICE development plan to propel 
the economy under the government’s policy

• Set the support criteria and procedure for 
supporting MICE events
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แผนงานด้านการประมูล ิทธิ์และดึงงานในปี น้า เน้นการ
ด�าเนนิงานทางด้านการตลาดเชงิรกุ ทีมุ่่งเน้นการประมลู ทิธิ์  
การดึงงาน และเพิ่มจ�าน นผู้เข้าร่ มงานจากต่างประเท  
โดยเฉพาะการจัดงานประชุมนานาชาติขนาดใ ญ่เพิ่มมาก
ขึ้น ตั้งเป้า มายประมูล ิทธิ์งานในกลุ่มคลั เตอร์เ ร ฐกิจ
ที่รัฐบาลขับเคลื่อนทั้งงานใน 5 อุต า กรรมเดิม (The 
First S-Curves) ซึ่งมีฐานที่แข็งแรงอยู่แล้ ในระดับ นึ่ง  
แต ่จ�า เป ็นต ้องต ่อยอดใ ้มีการ ิจัยและพัฒนาด ้าน
เทคโนโลยี และน ัตกรรม เพื่อ ร้างมูลค่าเพิ่มและ ามารถ
แข่งขันได้ในเ ทีโลก ประกอบไปด้ ย 

อุต า กรรมยานยนต์ มัยใ ม่

อุต า กรรมอิเล็กทรอนิก ์อัจฉริยะ

อุต า กรรมการท่องเที่ย กลุ ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ย เชิง ุขภาพ

อุต า กรรมการเก ตรและเทคโนโลยีชี ภาพ

อุต า กรรมอา ารแ ่งอนาคต 

และเพ่ิมเติมใน 5 อุต า กรรมใ ม่ (The New 
S-Curves)  เพื่อพัฒนาขีดค าม ามารถ ใ ้รองรับ
การแข่งขันในอนาคต ประกอบไปด้ ย 

The bidding strategic plan for 2018 will focus on 
a major marketing outreach to proactively attract 
more prestige events to Thailand and boost the 
number of international delegates, especially 
focusing on international mega-events. The strategy 
will target events supporting the government’s five 
priority industry clusters (The First S-Curves). Though 
already well-established, research, technological 
development and innovation are need in these 
industries to create more value-added and strengthen 
sector competitiveness in the global arena. These 
priority industries are as follows:

 Next-Generation Automotive

Smart Electronics 
 
Affluent, Medical and Wellness Tourism

Agriculture and Biotechnology

Food for the Future

Five additional industry sectors (the New S-Curves) 
will also be prioritised as key sectors to underpin 
the long-term development of Thailand’s future 
global competitiveness:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

4.2 ภาพรวมกลยุทธ์และแผนงานส่งเสรมิไมซ์ 
   The Strategy Overview

แผนงานด้านการประมูลสิทธ์ิและดึงงาน
Bidding Strategic Plan
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“ทีเ ็บ ได้พัฒนากิจกรรมเพื่อ ่งเ ริมอุต า กรรมไมซ์ไทย

ด้ ยงบประมาณ 958.468 ล้านบาท”

“TCEB has developed activities to enhance the success of Thailand’s MICE industry

with a total budget of Baht 958.468 million.”

อุต า กรรม ุ่นยนต์เพื่อการอุต า กรรม 
 
อุต า กรรมการบินและโลจิ ติก ์

อุต า กรรมเชื้อเพลิงชี ภาพและเคมีชี ภาพ  

อุต า กรรมดิจิทัล

อุต า กรรมการแพทย์ครบ งจร  

• 40,000 international business travellers

 attending meetings and incentives

 

• 40 ,000 overseas business travellers

attending international conventions

•  33 international exhibitions

สนบัสนนุการจดังานในประเทศไทย
Event Support/ Subsidies1

Robotics

Aviation and Logistics

Biofuels and Biochemicals

Digital

Medical hub

5.1 5.1

5.2 5.2

5.3 5.3

5.4 5.4

5.5 5.5

• จ�าน นนักเดินทางต่างชาติเข้าร่ มการประชุมและ

การท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัล 40,000 ราย

• จ�าน นนักเดินทางต่างชาติเข ้าร ่ มการประชุม

นานาชาติ 40,000 ราย

•  จ�าน นการจัดแ ดง ินค้านานาชาติ 33 งาน
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งานประชมุกลุม่ MAGIC QSP ประเท อนิเดยี เดือน
ธนั าคม 2560 กรุงเทพม านคร ผูเ้ข้าร่ มงานจ�าน น 
8,000 คน

งาน Qnet Dream International Convention 2018 
เดือนมกราคม 2561 กรุงเทพม านคร ผู้เข้าร่ มงาน
จ�าน น 8,000 คน 

งาน Herbalife North Asia Extravaganza 2018 
เดือนมิถุนายน 2561 กรุงเทพม านคร ผู้เข้าร่ มงาน
จ�าน น 10,000 คน

MAGIC QSP Group Conference (India), December 
2017, Bangkok, 8,000 participants

Qnet Dream International Convention 2018, 
January 2018, Bangkok, 8,000 participants

Herbalife North Asia Extravaganza 2018, June 
2018, Bangkok, 10,000 participants

งาน 14th World Congress of Chinese Medicine 
นัที ่21-22 ตุลาคม 2560 กรงุเทพม านคร

งาน 49th EARCOS (East Asia Regional Council 
of Schools) Leadership  Conference ันที่ 26-28 
ตุลาคม 2560 กรุงเทพม านคร 

The 14th World Congress of Chinese Medicine, 
21-22 October 2017, Bangkok

The 49th EARCOS (East Asia Regional Council of 
Schools) Leadership Conference, 26-28 October 
2017, Bangkok 

ตวัอย่างงานส�าคญั ด้านการประชุมและการท่องเท่ียวเพ่ือเป�นรางวัล 
Highlight Meetings and Incentives
 

ตัวอย่างงานส�าคัญ ด้านการประชุมนานาชาติ
Highlight Conventions

1

1 1

1

2

2 2

2

3 3
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งาน Intermach 2018 ันที่ 16-19 พฤ ภาคม 2561 
ไบเทค บางนา

งาน THAIFEX - World Food of ASIA 2018 
ันที่ 29 พฤ ภาคม – 2 มิถุนายน 2561 อิมแพค 

เมืองทองธานี

งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ันที่ 
6–9 มิถุนายน 2561 ไบเทค บางนา

งาน ProPak Asia 2018 ันที่ 13–16 มิถุนายน 2561 
ไบเทค บางนา

งาน Manufacturing Expo 2018 นัที ่20-23 มิถนุายน 
2561 ไบเทค บางนา

งาน Beyond Beauty ASEAN-BANGKOK 2018 ันที่ 
20-22  กันยายน 2561 อิมแพค เมืองทองธานี 

งาน VIV Asia 2019 ันที่ 13-15 มีนาคม 2562
ไบเทค บางนา

Intermach 2018, 16-19 May 2018 at BITEC 
Bangna

THAIFEX - World Food of ASIA 2018, 
29 May-2 June 2018 at Muang Thong Thani

ASEAN Sustainable Energy Week 2018, 6-9 June 
2018 at BITEC Bangna

ProPak Asia 2018, 13-16 June 2018 at BITEC 
Bangna

Manufacturing Expo 2018, 20-23 June 2018 at 
BITEC Bangna

Beyond Beauty ASEAN-BANGKOK 2018, 20-22 
September 2018 at IMPACT Muang Thong Thani

VIV Asia 2019, 13-15 March 2019 at BITEC 
Bangna

ตัวอย่างงานส�าคัญ ด้านการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ
Highlight Exhibitions/ Trade Fairs

ตั อย่างงาน �าคัญ

งาน Million Dollar Round Table (MDRT) 
Experience and Global Conference 2018 ผู้เข้า
ร่ มงาน 4,100 คน แบ่งเป็น ในประเท  100 คน และ 
ต่างประเท  4,000 คน กรุงเทพม านคร

Highglight international conferences:

Million Dollar Round Table  (MDRT) Experience 
and Global Conference 2018, over 4,100 
delegates (4,000 oveseas delegates and 100 
domestic delegates), Bangkok

สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดประชุมนานาชาติใน
ประเทศไทย 28 งาน
Support for 28 Bids to Host Conventions in Thailand

2

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

1 1
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การสนบัสนนุการเป�นเจ้าภาพจดังานไมซ์
อาท ิงาน IT& CM Asia 2018
Support for Hosting MICE Events such as IT&CM Asia 2018

งาน 13th Asian Clinical Oncology Society ผู้เข้า
ร่ มงาน 2,500 คน แบ่งเป็น ในประเท  1,500 คน 
และต่างประเท  1,000 คน เชียงใ ม่

The 13th Asian Clinical Oncology Society, over 
2,500 delegates (1,000 overseas and 1,500 
domestic), Chiang Mai

• IMEX America 2017 ณ นครลา เ กั  ประเท
รัฐอเมริกา    

• IBTM World 2017 ณ เมืองบารเซโลนา ประเท เปน

• IT&CM China 2018 ณ นครเซี่ยงไฮ  ประเท จีน  
  

• IMEX Frankfurt 2018 ณ เมืองแฟรงคเฟรต  ประเท
เยอรมนี

การเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าส�าหรบักลุม่ผูเ้ดนิทางธรุกจิ 
และผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศ 
Participation in International Trade Shows for Business 
Travellers and MICE Operators

4

2 2

• IMEX America 2017 in Las Vegas, USA  

• IBTM World 2017 in Barcelona,   Spain

• IT&CM China 2018 in Shanghai, China  
  

• IMEX Frankfurt 2018 in Frankfurt, Germany 

3
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• ประเท จีน (2 เมือง) 

• ประเท ญี่ปุน

• ประเท อินเดีย (2 เมือง)

• ประเท เกา ลี   

• ประเท มาเลเซีย                                                                                                                 

• ประเท ิงคโปร    

• ประเท ออ เตรเลีย (2 เมือง)                                                                                                                       

• ภูมิภาคยุโรป (1 เมือง)

• China Road Show (2 cities)

• Japan Road Show

• India Road Show (2 cities)

• Korea Road Show  

• Malaysia Road Show                                                                                                                                        

• Singapore Road Show   

• Australia Road Show (2 cities)                                                                                                                   

• Europe Road Show (1 city)

จัดกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด Road Show/ Sales 
Mission ในตลาดต่างประเทศ 
Organise Roadshows/ Sales Missions in International Markets

5
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จัดกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด Road Show/ Sales 
Mission ในตลาดต่างประเทศ 
Organise Roadshows/ Sales Missions in International Markets

ด�าเนินงานผ่านกิจกรรม ลัก ได้แก่

• งเ ริมการจัดงาน Domestic MICE รางการจัดงาน
และ นับ นุนงานขามภูมิภาค 

  
• การประชุม ิชาชีพร มกับ น ยงานภาคี (Alliance 

Support) เชน อการคา ภาอุต า กรรม โครงการ
ประชารัฐและภาคเอกชนในจัง ัดตาง ๆ  

• จัดงาน Thailand Domestic MICE Mart 2018    

• งเ ริมการจัดงาน Domestic Exhibition นับ นุน
การจดังานใ ม ๆ  ในภมูภิาคเนนการจดังานแ ดง นิคา
และนิทรร การค บคูไปกับการจัด ัมมนาตามแผน 
นโยบายประเท ไทย 4.0   
  

Main activities include:

• Promoting Domestic MICE by supporting and 
organising inter-regional events

• Professional meetings in collaboration with 
Alliance Support e.g. Chambers of Commerce, 
Federation of Thai Industries, the Public 
Participation Project, together with private 
sector companies in key provinces

 
• Organise Thailand Domestic MICE Mart 2018

• Promote organisation of new domestic MICE 
events in each region of the country, focusing 
on trade fairs. Exhibitions will also be held 
in conjunction with seminars to promote the 
Thailand 4.0 policy    

การส่งเสรมิอตุสาหกรรมไมซ์ในประเทศ (Domestic 
MICE) มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป�าหมายท่ีเป�นจุดแข็ง
ของประเทศ
Support for Domestic MICE focusing on Thailand’s Key 
Industry Sectors

6
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4.3 แคมเปญส่งเสรมิการตลาด 2561 
   Marketing Campaign 2018 

โปรโมช่ันส่งเสรมิการขาย
Promotional Campaign

Meet NOW

Meet SMART

ตลาดการจัดประชุมและการท่องเท่ียวเพือ่เป�นรางวัล
Meetings and Incentives

“Meet NOW” นับ นุนการจัดประชุมและการท่องเที่ย
เพือ่เป็นราง ลั ในรปูแบบท่ีไม่อยูใ่นรปูตั เงนิ (Non-financial 
support) ใ ้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร �า รับการเดินทางที่มี
จ�าน นนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเท  100 คนขึ้นไป 
มีระยะเ ลาพ�านักในประเท ไทยอย่างน้อย 3 คืน 

The “Meet NOW” promotion supports meetings and 
incentives via non-financial subsidies to corporate 
meetings and incentives with more than 100 
international business travellers, staying a minimum 
of 3 nights in Thailand.
* Terms and conditions apply

“Meet SMART” นับ นุนการจัดงานประชุมของกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร/ บริ ัทภายใต้กลุ่มอุต า กรรม Thailand 
4.0 ในรูปแบบเงิน นับ นุน (Financial Support) ูง ุด 
100,000 บาทต่องาน �า รับนักเดินทางไมซ์กลุ่มองค์กร/
บริ ัทที่ด�าเนินธุรกิจใน 5 อุต า กรรม ลักภายใต้นโยบาย 
Thailand 4.0 ได้แก่ 1. กลุ่มอา าร เก ตรกรรม และ
เทคโนโลยีชี ภาพ 2. กลุ ่ม าธารณ ุขและเทคโนโลยี
การแพทย์ 3. กลุ่ม ุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกล 
อิเล็กทรอนิก ์ค บคุม 4. กลุ ่มดิจิทัล เทคโนโลยี และ
อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 5. กลุ ่มอุต า กรรม ร้าง รรค์ 
ัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า ูง มีผู้เข้าร่ มประชุมชา

ต่างชาตจิ�าน น 100 คนขึน้ไป มรีะยะเ ลาการจดังานประชมุ
อย่างน้อย 2 นั ณ ถานทีจ่ดังานทีไ่ด้รบัมาตรฐาน Thailand 
MICE Venue Standard (TMVS)  

The "Meet SMART" promotion campaign supports 
meetings within key industry sectors defined 
under the Thailand 4.0 policy. TCEB offers 
financial support up to 100,000 Baht per event. 
These key industry sectors are as follows: 
1. Food, Agriculture & Bio-tech 2. Health, Wellness 
& Bio-Med 3. Smart Devices, Robotics & Mechatronics 
4. Digital, IOT & Convergence 5. Creative, Culture 
& High Value Services, The promotion is exclusive 
for meetings with more than 100 international 
participants with at least 2 full-day meeting at venue 
certified by Thailand MICE Venue Standard (TMVS).
* Terms and conditions apply  
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ตลาดการจัดประชุมนานาชาติ
Conventions

Meet MEGA

“Meet MEGA” นบั นนุการจดังานในรปูแบบเงนิ นบั นนุ 
(Financial Support) งู ดุ 1,000,000 บาทต่องาน ร่ มกบั
การ นบั นนุทีไ่ม่อยูใ่นรปูตั เงนิ (Non-financial support) 
�า รบันกัเดนิทางกลุม่การประชมุและการท่องเทีย่ เพือ่เป็น

ราง ัล ที่มีผู้เข้าร่ มงานชา ต่างชาติจ�าน น 3,000 คนขึ้นไป 
มีระยะเ ลาพ�านักในประเท ไทยอย่างน้อย 3 คืน และ
จัดงานใน ถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thailand 
MICE Venue Standard (TMVS)

The “Meet MEGA” promotion offers finanacial 
support up to 1,000,000 Baht for mega group 
of meetings and incentives held in Thailand, in 
addition to a wide range of non-financial support 
options. Eligible events must have a minimum 3,000 
international business travellers, with a minimum 
3 nights stay in Thailand. The event must be held 
or staying at a certified venue under the Thailand 
MICE Venue Standard (TMVS).
* Terms and conditions apply

“Visitor Promotion” แคมเปญการตลาด นับ นุนใ ้
ผู ้จัดงาน ในประเท ไทยท�ากิจกรรมการตลาดเพื่อ
ประชา ัมพันธ์งานประชุมในประเท ไทย และดึงดูดลูกค้า
จากต่างประเท ใ ้เดินทางมาร่ มงานในประเท ไทย 
ซึ่งเป็นการช่ ยเพิ่มจ�าน นผู ้เดินทางมายังประเท ไทย 
และช่ ยผลักดันใ ้ไทยเป็น ูนย์กลางการประชุมนานาชาติ 
โดยผูจ้ดังานทีจ่ะได้รบัการ นบั นนุ ต้องเป็นผู้จดังานประชมุ
ที่ได้รับการ นับ นุนจากทีเ ็บ และเป็นงานประชุมที่มี
ผูเ้ข้าร่ มประชมุจากต่างประเท  500 คนขึน้ไป โดย ามารถ
เดนิทางไปประชา มัพนัธ์งานประชมุในตลาดต่างประเท ได้ 
1 ครั้ง ทั้งนี้ มี งเงิน นับ นุน 200,000 บาท

TCEB’s Visitor Promotion campaign encourages 
event organisers in Thailand to conduct market 
promotion activities to raise the profile and visibility 
of international conventions to be hosted in 
Thailand, and attract more international business 
travellers to Thailand. The campaign aims to establish 
Thailand as regional and global hub for international 
conventions. Eligible events must have more than 
500 international business travellers, Under the 
campaign, or one promotion activity can be 
organised in overseas market with 200,000 Baht 
financial support.
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TCEB offers a subsidy of 1,000,000 Baht for 
international conventions with a minimum 
attendance of 1,000 international business 
travellers.

TCEB offers a subsidy of 1,000,000 Baht for 
international for conventions in 5 ‘Focus 
Industries’ with a minimum of 500 international 
business travellers. The five industries 
comprise: Transportation & Infrastructure, 
Health & Wellness, Energy, Food & Agribusiness 
and Automotive/ Electronics. 

TCEB  offers a subsidy of 300,000 Baht for offshore 
conventions with a minimum attendance of 200 
international business travellers, where 80% of 
the originate from the same country.
 

“Convene in Paradise” แคมเปญการตลาดใ ก้าร นบั นนุ
การประชุมนานาชาติ ที่จัดโดยผู ้จัดงานที่เป็น มาคม 

น่ ยงานรัฐ ถาบันการ ึก า องค์กรที่ไม่มีผลประโยชน์
และบริ ทัผูจ้ดังาน เพือ่ นบั นนุการประชมุนานาชาตขินาด
ใ ญ่ในประเท ไทย  ได้แก่

The “Convene in Paradise” marketing campaign 
offers tailored support for large international 
conferences in Thailand organised by professional 
associations, government agencies and educational 
institutions, not-profit organisations and event 
organisers, as follows:

การประชุมนานาชาติที่ มีผู ้ เข ้าร ่ มประชุมจาก
ต่างประเท อย่างน้อย 1,000 คน โดยทีเ ็บจะใ ้การ
นบั นนุงบประมาณ เป็นจ�าน นเงนิ 1,000,000 บาท

การประชุมนานาชาติใน 5 อุต า กรรม ลัก และ
มีผู ้เข้าร่ มประชุมจากต่างประเท อย่างน้อย 500 
คน (ประกอบด้ ย ุขภาพและการแพทย์/ พลังงาน 
อา ารและอุต า กรรมการเก ตร/ โครง ร้าง
พื้นฐานและ โลจิ ติก ์/ ยานยนต์/ อิเล็กทรอนิก ์) 
โดยทีเ ็บจะใ ้การ นับ นุนงบประมาณ เป็นจ�าน น
เงิน 1,000,000 บาท

การประชุมของ มาคม ิชาชีพในต่างประเท ที่เข้ามา
จัดงานประชุมในประเท ไทย (offshore meeting) 
โดยจะต ้องมีผู ้ เข ้าร ่ มประชุมจากต ่างประเท
อย่างน้อย 200 คน และร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่ ม
ประชมุจากต่างประเท จะต้องมาจากประเท เดยี กัน 
โดยทีเ ็บจะใ ้การ นับ นุนงบประมาณ เป็นจ�าน น
เงิน 300,000 บาท

1 1

2 2

3 3
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ตลาดการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ 
Thailand Extra Exhibitions 

“Premier Exhibition Access Programme” โปรแกรม
�า รับอ�าน ยค าม ะด กในการท�า Site Inspection การ

ใ ข้้อมลูเชิงลกึของอตุ า กรรมการแ ดง นิค้าของไทย และ
การเชือ่มโยงเครอืข่ายทางธรุกจิกบั น่ ยงานภาครฐัของไทย
ใ ้กับผู้จัดงานจากต่างประเท เพื่อชักจูงใ ้เกิดการตัด ินใจ
ในการน�างานแ ดง ินค้าเข้ามาจัดที่ประเท ไทย

The Premier Exhibition Access Programme aims to 

familiarise exhibition organisers with the facilities and 

services available in Thailand. The program will facilitate 

activities such as site inspections and access to the 

resource centre of Thailand’s Exhibition Industry Fast 

Track. The campaign will also create new business 

linkages between overseas MICE businesses and 

government agencies aiming to bring more exhibitions 

to Thailand.

“Exhibiz in Market” จัดท�าขึ้น �า รับผู้ร่ มออกงาน
แ ดง ินค้าจากกลุ่ม มาคม มาพันธ์ อการค้า องค์กร
ไม ่แ ง าผลก�าไร และตั แทนขายพื้นที่งานแ ดง
ินค้าในประเท ไทย ใ ้น�าคู านิทรร การนานาชาติ 

(International Pavilion) เข้ามาร่ มจัดงานในประเท ไทย 
ซึ่งแคมเปญนี้ จะช่ ยขยายพื้นที่จัดงานแ ดง ินค้าและ
ดึงดูดผู้ร่ มออกงานแ ดง ินค้าที่มีคุณภาพใ ้กับประเท
มากข้ึน โดยทีเ ็บจะใ ้การ นับ นุนงบประมาณ ูง ุด 
5,780 ดอลล่าร์ รัฐ (ประมาณ 200,000 บาท) ต่องาน

The “EXHIBIZ IN MARKET” is an exclusive promotion 

for exhibition space expansion targets pavilion leaders 

and sales agents including business trade associations, 

Federations, Chambers of Commerce, Non-Profit 

Organisat ions and Exhibit ion Sales Agents 

from around the world. It is expected that this 

campaign will boost growth in exhibition space 

and also attract high quality exhibitors to 

Thailand. TCEB offers financial support up to US$ 5,780

(approximately 200,000 Baht) per exhibition under 

this scheme.

“CONNECT Business”  กิจกรรมทางการตลาดเพื่อการ
จับคู่และการเจรจาทางธุรกิจในงานแ ดง ินค้าที่จัดขึ้นใน
ประเท ไทย เจาะกลุ่ม มาคม มาพันธ์ อการค้า องค์กร
ไม่แ ง าผลก�าไร และ ื่อ ิ่งพิมพ์เจาะอุต า กรรมจาก
ประเท อาเซียนบ ก กและกลุ่มประเท  BIMSTEC ซึ่ง
แคมเปญนี้ จะช่ ยเพิ่มคุณภาพและจ�าน นกลุ่มนักเดินทาง
ธุรกิจที่เข้าร่ มงานแ ดง ินค้านานาชาติ และยัง ่งเ ริมใ ้
งานมีคุณภาพในระดับ ากลมากยิ่งขึ้น โดยทีเ ็บจะใ ้การ
นับ นุนงบประมาณ 100 ดอลล่าร์ รัฐ (ประมาณ 3,500 

บาท) ต่อนักธุรกิจ 1 ท่าน เมื่อร มกลุ่มนักธุรกิจได้อย่างน้อย 
10 คน ที่ท�าการจับคู่ธุรกิจได้อย่างน้อย 30 คู่ต่อกลุ่ม

“CONNECT Businesses” is an exclusive promotion

for match-making at international exhibitions 

in Thailand, targeting Business Trade Associations, 

Federations, Chambers of Commerce, Non-Profit

Organisations and Industrial Publications from 

ASEAN+6 and BIMSTEC countries. The campaign aims 

to increase the quality and number of business 

travellers to international trade exhibitions 

organised in Thailand, and to improve and upgrade 

shows in terms of quality, internationalisation, and 

business. TCEB offers trade promoters US$100 

(aproximately 3,500 Baht) for each trade visitor in a 

group of 10 trade visitors that achieve a minimum of 

30 business matching meetings.
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การตอกย�า้จุดขายอตุสาหกรรมไมซ์ไทยผ่านสือ่
ท้ังในและต่างประเทศ 
Reinforcing Key Selling Points of the Thai MICE Industry 
through Local and International Media

เน้นบรูณาการงานด้านการ ือ่ ารแบบครบ งจร (Intergrated 
Marketing Communication) ชูประเท ไทยใ ้เป็นจุด
เชื่อมโยงธุรกิจในการขับเคลื่อนเ ร ฐกิจไป ู่ค าม �าเร็จ
ระดับโลก ผลักดันประเท ไทยใ ้เป็นจุด มายปลายทาง
ของการจัดงานไมซ์ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

Focusing on ‘Integrated Marketing Communication’ 
to strengthen Thailand’s linkages to the global 
economy and promote Thailand as MICE 
destination in Asia.

1

4.4 แผนงานด�านการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ไมซ์ไทย
   MICE Thailand Branding Plan

แผนงานด้านการ ่งเ ริมภาพลัก ณ์ของประเท ไทยใน
ฐานะผู้น�าด้านการจัดงานไมซ์ในภูมิภาคเอเชียอย่างย่ังยืน 
เน้นการ ่งเ ริมแบรนด์ของอุต า กรรมไมซ์ไทยในระดับ
นานาชาต ิผ่านกจิกรรมทางการตลาดต่าง ๆ  ร มถงึการร่ มมอื 
กับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเท  นอกจากนี้ยัง
่งเ ริมเอกลัก ณ์ของจุด มายไมซ์ระดับท้องถิ่น ่งเ ริม

การ ร้างและก�า นดต�าแ น่งแบรนด์ที่เป็นเอกลัก ณ์
ประจ�าท้องถิน่ และประชา มัพนัธ์จดุ มายไมซ์ระดบัท้องถิน่
ู ่ตลาดเป้า มายในและต่างประเท  พร้อมทั้งใ ้ค ามรู้

เกี่ย กับอุต า กรรมไมซ์ ผ่านทุกช่องทางการ ื่อ ารครบ
ทุกมิติ ด้ ยงบประมาณ 190.8 ล้านบาท โดยด�าเนินงาน
ผ่านกิจกรรม ลัก ดังต่อไปนี้

Thailand’s branding/ image promotion plan aims 
to strengthen global recognition of Thailand as a 
leader of sustainability for Asia’s MICE industry. The 
programme will focus on aligning both public and 
private sectors in joint initiatives to promote the Thai 
MICE brand at international level through a range 
of marketing activities. Moreover, the prgramme 
will promote the unique identities and strengths 
of Thailand’s MICE destinations to the domestic 
MICE market in order to build local MICE brands. All 
major channels of communication will be used to 
raise awareness of domestic MICE destinations, both 
within Thailand itself and internationally in target 
markets. A budget of Baht 190.8 million has been 
allocated for the following key activities.
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1.1
พัฒนาแบรนด์และส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ ไทย 
Thailand CONNECT ป� 2561 ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม 
Develop the Brand and Promote the Image of MICE Thailand through 

the Thailand CONNECT 2018 Plan

YOUR VIBRANT JOURNEY
 TO BUSINESS SUCCESS

Business events through
 chapters of possibilities

In line with the national development plan which sees the MICE industry as an economic driver to propel 
the country as a secure, prosperous and sustainable economy. Market communication strategies will 
highlight three key strengths: a diversity of MICE locations and destinations; endless business 
opportunities, and the uniqueness and high calibre of Thailand’s MICE professionals to host world-class 
MICE events. Building on the success of the "Thailand CONNECT: Your Vibrant Journey to Business Success" 
campaign, TCEB will sharpen the focus and redouble its efforts to raise global awareness of Thailand’s key 
strengths, in line with the government’s Thailand MICE 4.0 policy under “Thailand CONNECT: Your 
Vibrant Journey to Business Success, decoded with chapters of possibilities”. The three pillars of 
the country’s MICE industry remain the key focus. 

มุ่ง ังใ ้อุต า กรรมไมซ์เป็น ่ น นึ่งของการขับเคลื่อน
เ ร ฐกิจ ู่ค ามมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน โดยการใช้กลยุทธ์
ื่อ ารการตลาด น�าเ นอจุดเด่นของประเท ไทยใน 3 ด้าน 

ได้แก่ ค าม ลาก ลายของ ถานที่และจุด มายในการ
จัดกิจกรรมไมซ์ (destination) โอกา ทางธุรกิจที่เปดก ้าง 
(business) ร มถงึค ามมเีอกลกั ณ์และค ามเป็นมืออาชพี
ของบุคลากรของไทย (people) ที่ ามารถรองรับการ
จดังานไมซ์ระดบัโลก ด้ ยค าม �าเรจ็ของแคมเปญ Thailand 
CONNECT: Your Vibrant Journey to Business Success 
ท�าใ ้ปี 2561 ทีเ ็บจึงต่อยอดแคมเปญดังกล่า ใ ้ชัดเจน 
เพิ่มค ามเข้มข้นด้ ยการดึงจุดขายของไทยที่มีค าม
อดคล้องกบันโยบายขบัเคลือ่นไมซ์ของรฐับาลตามนโยบาย

ประเท  4.0  โดยพฒันาเป็น “Thailand CONNECT: Your 
Vibrant Journey to Business Success, decoded with 
chapters of possibilities” รือ “ไทยแลนด์ คอนเน็กต์ 
ี ันของการเดินทาง ูความ �าเร็จทางธุรกิจ ถอดร ั

ความ �าเร็จดวยพลังแ ง ี ันของโอกา ที่ไมรู จบ” 
เน้นทั้ง 3 เ า ลักของประเท ไทย 
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ด้านมนต์เสน่ห์ของจุดหมายปลายทาง 
Fascinating Destinations

น�าเ นอการผ มผ านเอกลกั ณ์อนัโดดเด่นของพืน้ทีจ่ดังาน
ที่รองรับกิจกรรมแบบ Bleisure โดยมี 3 องค์ประกอบ ลัก 

• ค ามพรอมระดับมาตรฐานและ ลาก ลายของ
ถานที่จัดงานไมซไทย ทีร่องรบักจิกรรมแบบ Bleisure 

การันตีจากการจัดอันดับในฐานะจุด มายปลายทาง
ยอดนิยมระดับโลก อาทิ ประเท ไทยไดอันดับที่ 24 
ของโลก ร มทั้งกรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา และเชียงใ ม 
กต็ดิอนัดบัตน ในฐานะเมืองแ งการประชมุ โดย มาคม
งเ ริมการจัดประชุมนานาชาติ (ICCA) ดานการทํา

ธรุกจิไทย ตดิอนัดบัที ่46 ในฐานะเมอืงทีเ่ มาะ าํ รบั
การทาํธรุกจิ โดย World Bank ดานทองเทีย่ ภเูกต็ตดิ
อนัดับที ่25 ของโลกในฐานะเมืองทีไ่ดรับค ามนยิมจาก
นักทองเที่ย โดย Tripadvisor

• การขยายตั ดานโครง รางพืน้ฐานทีร่องรับการจดังานไมซ
อาท ิการขยายค าม ามารถในการรองรับผโูดย ารของ
นามบนินานาชาตใินประเท ไทย การยกระดบั นามบนิ

อูตะเภาและทาเรือแ ลมฉบัง โครงการพัฒนารถไฟ
ค ามเร็ งู โครงการพฒันาโครงขายดานคมนาคมและ
โครง รางพืน้ฐาน    

• การเติม ี ันแบบ Real Experience (การ ัมผั
ประ บการณแบบจริง) ใ กับการเดินทางธุรกิจ
ด ยกิจกรรมที่เนนลงมือทํา และแปลกใ มตอกยํ้า
เอกลกั ณแบบไทย อาท ิกิจกรรมเพือ่ งัคม (CSR) อยาง 
การปลูกปา (Reforestation) กิจกรรมทําอา าร
ไตลไทย (Culinary) ร มถึงได ัมผั ภูมิปญญา

ดาน ัฒนธรรม (Cultural Wisdom) ที่ รางค าม
ตื่นตาตื่นใจตลอดการจัดกิจกรรม

Explore vibrant destinations brimming with 
captivating inspirations. The key elements of the 
value proposition include:

• Perfect stops for Bleisure Trips: Concentration on 

quality business and leisure activity has helped 

Thailand’s competitiveness and a rise in the 

country’s global rankings. Thailand is ranked the 

24th place of the Most Popular MICE Destination 

in a recent survey conducted by the International 

Congress and Convention Association (ICCA). 

Leading MICE cities namely Bangkok, Pattaya 

and Chang Mai also perform well in the ICCA’s 

ranking. In addition, a recent World Bank report 

ranked Thailand in 46th place on the Ease of Doing 

Business index.  For tourism, TripAdvisor ranked 

Phuket in 25th place in the Travellers’ Top-Rated 

Places in the World.    

• Extensive accessibility and Travel Routes: The 

expansion of basic infrastructure and MICE 

facilities offers endless opportunities for business. 

Major development projects underway include 

expansion of international airports, upgrading of 

U-Tapao International Airport, Laem Chabang 

Deep Sea Port expansion, and High-Speed Train 

development.  

• Colouring your business journey: By offering the 

‘real experience’ through fun-filled activities 

combined with the uniqueness of Thai culture, 

Thailand can transform an ordinary business 

event into a unique and impressive experience.  

Examples of highlighted experiences include CSR 

experience – reforestation without planting, or 

culinary experiences – Thai cooking classes 

showcasing cultural wisdom.
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ด้านอ�านาจทางธุรกิจ 
Business Empowerment

เพื่อโอกา การเติบโตอย่างก้า กระโดดใน 3 องค์ประกอบ
ลัก 

• โอกา การเติบโตของแพลทฟอรมธุรกิจใ ม ๆ ที่
อดคลองกับนโยบายประเท  4.0 และภายใต

อุต า กรรมเปา มายตาง ๆ ของภาครัฐ (New 
S-Curve) ร มไปถึงการพัฒนาเขตเ ร ฐกิจพิเ
ตาง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเ ร ฐกิจพิเ
ภาคตะ ันออก รือ อีอีซี พื้นท่ียุทธ า ตรการลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน    

• การใชน ตักรรมเพือ่เพิม่ขดีค าม ามารถในการตดิตอ
และเช่ือมตอทางธรุกิจทีม่ปีระ ทิธภิาพ โดยเฉพาะการ
งเ ริมการจัดงานแบบ SMART MICE ทั้งการพัฒนา

แคมเปญ งเ ริมการตลาดออนไลน และการ ราง
แพลทฟอรมเพือ่อาํน ยค าม ะด กใ แกผจัูดงานไมซ
ในไทย      

• จุดเดนแบบ “ ูนยกลางของพลังค ามร มมือ” ทั้ง 
ระ างประเท  รือ ในประเท  ของภาครัฐและ
เอกชนที่ช ยอําน ยค าม ะด กใ การจัดงานไมซ
เปนไปอยางคลองตั  อาทิ ค ามร มมือระ างทีเ ็บ
กับ น ยงานไทย น ยงานดานประชุมนานาชาติ 
อยาง Professional Convention Management 
Association (PCMA)/ International Congress 
and Convention Association (ICCA) เปนตน 

Resourceful Thailand offers essential collaboration 
for international opportunities. 3 Key features 
include:

• Progressive platform for business ventures: The 
country offers growth opportunities for new 
business ventures that align with the Thailand 
4.0 economic policy and industries that support 
future competitiveness (New S-Curve), as well 
as Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC) 
project, a Special Economic Zone (SEZ) 
designated by ASEAN.   

• Innovative borderless connectivity: Utilising 
innovation to enhance the effectiveness of 
communications and business networking 
activities. The SMART MICE events are 
encouraged through online marketing 
promotion campaigns and the development 
of a digital platform that help to facilitate the 
event organisers.     

• The Heart of energetic collaboration: 
International and domestic collaborations 
for business events will highlight Thailand as 
a leading MICE destination in Asia. Examples 
of international and domestic collaborations 
include TCEB & PCMA (Professional Convention 
Management Association) and TCEB & TEAM 
THAILAND.
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ด้านบุคลากรที่เต็มเป��ยมด้วยความมุ่งมั่น
Professional Passion

พัฒนาธุรกิจสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศ 
Development of MICE Products and Services for International

1.2

น�าเ นอบุคลากรไมซ์ไทยที่มีทัก ะในการท�างานระดับ
มาตรฐานนานาชาติ ใน 2 องค์ประกอบ ลัก 

• ค ามพรอมของบุคลากรรัฐและเอกชน ท่ีประ าน
ค ามร มมือในการใ บริการที่ เป ยมเ น ที่ ได 
มาตรฐานไมซไทย อาทิ การตอนรับด ยบริการ 
MICE LANE การจัดทํา Welcome Package 
ที่ช ยใ การจัดงานในไทย ะด ก บายยิ่งขึ้น

• บุคลากรไมซคุณภาพที่พรอมรองรับการใ บริการ 
การันตีด ยมาตรฐานพัฒนาบุคลากรขององคกรระดับ
นานาชาต ิอาท ิCertified Exhibitions Management 
(CEM), Certified Meeting Professional (CMP)
 

Meet passionate professionals with a touch of Thai 
vibrancy.  Key features include:

• Positive energy of warm and engaging Thais: 
Outstanding collaborative efforts between 
public and private sectors make it so much 
easier for international travellers to attend 
business events in Thailand. TCEB’s cooperation 
projects that showcase a warm welcoming to 
MICE visitors are the MICE Lane and the Thai 
Welcome Package.     

• Highly-skilled and effective talents: The 
competence of professionals in the Thai 
MICE industry is guaranteed by international 
institutions of human resource development, 
such as Certified in Exhibitions Management 
(CEM), and Certified Meeting Professional (CMP).
 

พัฒนาธุ รกิจ ินค ้ าและบริการในอุต า กรรมไมซ ์
ในต่างประเท  ได้แก่ การบูรณาการค ามร่ มมือระ ่าง
ทีเ ็บและ น่ ยงานภาคีอุต า กรรมไมซ ์ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน อดคล้องกับกลยุทธ์ ลักขององค์กร 
และตามแน ทางของรฐับาล  โดยร่ มกนัพฒันา นิค้า บรกิาร 
และผลิตแพ็คเกจ ่งเ ริมการขาย  Thailand CONNECT 
Welcome Package มอบ ิทธิประโยชน์พิเ  เพื่อ ร้าง
แรงจูงใจใ ้กลุ ่มเป้า มายมาจัดงานไมซ์ที่ประเท ไทย 
ไม่ ่าจะเป็นด้านการบริการ การเดินทาง การติดต่อ ื่อ าร 
และ ันทนาการต่าง ๆ �า รับนักเดินทางธุรกิจ อาทิ 
บัตรรถไฟฟ้าบีทีเอ  บัตรฟรีไ ไฟ บัตร ่ นลด �า รับการ
ใช้บริการในพ้ืนที่ราชประ งค์ บัตร ่ นลดคิงเพาเ อร์ 
บัตร ่ นลดการบริการ ณ นามบิน ุ รรณภูมิ และข้อมูล
แผนที่ ูนย์ประชุมต่าง ๆ ทั่ ประเท  เป็นต้น

Development of MICE products and services for
international MICE travellers, including integration of 
TCEB and MICE industry partners in both public and 
private sectors in line with TCEB’s core corporate 
strategy and government policy. The Thailand 
CONNECT Welcome Package offers special privileges 
to incentivise target groups to host their MICE 
events in Thailand, whether they be related to 
travel, communication or recreational services. For 
business travellers, the package includes BTS Sky 
train pass, free Wi-Fi, discount vouchers for use in the 
Ratchaprasong shopping area, King Power duty-free 
discount card and discount card for Suvarnabhumi 
International Airport, as well as maps and information 
on convention centres across the country.
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1.3
บริหารจัดการคูหานิทรรศการประเทศไทยประจ�าป� 2561
Organise National Pavilions at International Trade Fairs during 2018

การออกแบบ จัดท�า และบริ ารจัดการคู านิทรร การ
ประเท ไทยในงานเทรดโช ์ภายใต้แคมเปญ “Thailand 
CONNECT: Your Vibrant Journey To Business Success, 
decoded with chapters of possibilities” จ�าน น 5  
งาน ได้แก่ IT&CM China 2018, IMEX Frankfurt 2018, 
IT&CMA and CTW 2018, IMEX America 2018 และ 
IBTM WORLD 2018 

• การ รางการรับรูผาน ื่อ Visibility ในงานเทรดโช  
เชน แบนเนอร ื่อออนไลน และ ื่อ ิ่งพิมพ  

• การจัดทํา ื่อ งเ ริมกิจกรรมการตลาด เชน VR 

Thailand 360 อง า กิจกรรมและโช การแ ดง
ภายในงานตลอดจน ของที่ระลึกการจัดงาน เปนตน 

• การ นบั นนุงานไมซ ือ่ม ลชนทัง้ในและตางประเท  
เชน การ นับ นุนงาน Bloomberg Business 
Summit 2018 เปนตน

Design and manage Thailand exhibition booths 
or Thai Pavilions under the campaign “Thailand 
CONNECT: Your Vibrant Journey to Business Success, 
decoded with chapters of possibilities” at key 
international trade fairs: IT&CM 2018, IMEX Frankfurt 
2018, IT&CMA and CTW 2018, IMEX America 2018 
and IBTM WORLD 2018.

• Create visibility through media at key trade 
shows, including banners, online and print 
media.   

• Promote marketing activities such as 360-degree 
VR Thailand show, live performances and 
demonstrations within the event as well as 
souvenirs and other activities. 

• Support for MICE events (both domestic and 
international), such as the Bloomberg Business 
Summit 2018.
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การท�าการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
Marketing and Public Relations

ร้างการรับรู ้ถึงอุต า กรรมไมซ์ต่างประเท  โดย าง
งบประมาณกิจกรรมด้านการโฆ ณาร้อยละ 50 กิจกรรม
ด้านการประชา ัมพันธ์ร้อยละ 30 และกิจกรรมด้านการ
จัดอีเ นต์ร้อยละ 20 เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้า มายมากที่ ุด 

Marketing and PR to raise awareness of Thailand’s 
MICE industry overseas. The budget is set at 50% for 
advertising, 30% for public relations activities and 
20% for events organisation in order to maximise 
penetration of key target markets.

2

ร้างการรับรู ้อุต า กรรมไมซ์ต ่างประเท  โดยการ
จัดท�า ผลิต และเผยแพร่ ื่อ ่งเ ริมการตลาด �า รับตลาด
ต่างประเท  เช่น การจดัท�าเอก าร ง่เ รมิการขาย โบรชั ร์ 
แผ่นพบั ดิทิั น์ โรลอัพ ปอตโฆ ณา กูป และบทค าม
ประชา มัพนัธ์ โดยมี างกลยทุธ์ ือ่ แบ่งตามรายภมูภิาคดังนี้ 

• ื่อที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียรอยละ 70 

• ื่อที่ครอบคลุมภูมิภาคยุโรป อเมริกา รอยละ 20 

• ื่อที่ครอบคลุมทั่ โลก รอยละ 10   

�า รบัการด�าเนินการจดัท�าแผนการ าง ือ่ ิง่พมิพ์ต่างประเท
นัน้ จะแบ่งเป็น 3 ่ น ได้แก่   

• ื่อธุรกิจในเอเชีย (Business Asia) อาทิ นิตย าร 
TIMES นติย าร The Economist นงั อืพมิพ The 
Nikkei ASEAN Review เปนตน  

• ื่ออุต า กรรมไมซในเอเชีย (MICE Asia) อาทิ 
นิตย าร Exhibition World นิตย าร Business 
Traveller นิตย าร MICE in Asia นิตย าร Biz 

Create awareness of the MICE industry overseas by 
producing and distributing promotional materials 
for international markets including brochures, 
leaflets, videos, roll up, TV spots, advertising spots, 
scoops and press releases. In addition, articles will 
be published in trade media channels, selected and 
classified by region

• Media covering Asia (70%) 

• Media covering Europe and America (20%) 

• Media covering global MICE trade market 

(10%)
  
To plan and implement effective media exposure, 
media publications will be focused and selected 
as follows:   

• Business media: Business Asia (TIMES), The 
Economist, The Nikkei ASEAN Review 

• MICE Asia Media: Exhibition World Magazine, 
Business Traveller Magazine, Biz Events Asia, 
TTG MICE (ASIA), AMI Magazine, Headquarters 

สร้างการรับรู้อุตสาหกรรมไมซ์ต่างประเทศ โดยการจัดท�า 
ผลิต และเผยแพร่สื่อส่งเสริมการตลาดส�าหรับตลาดต่างประเทศ 
Create Awareness of the MICE Industry Overseas by Producing and 
Distributing Promotional Materials for International Markets

2.1
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Events Asia นิตย าร TTG MICE (ASIA) นิตย าร 
AMI นิตย าร Headquarters และนิตย าร 
Headquarters Asia เปนตน   

• ือ่อตุ า กรรมไมซทั่ โลก (MICE Worldwide) อาทิ 
นิตย าร ั ดี นิตย าร Convene เปนตน

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผ่าน ื่อโทรทั น์ต่างประเท  
อาทิ ถานีโทรทั น์ CNN ซึ่งเน้นเผยแพร่ครอบคลุมตลาด
เอเชยี ร มถงึ ร้างการรบัรูถ้งึอตุ า กรรมไมซ์ผ่านการซือ้ ือ่
ภายในงานไมซ์ที่ ื่อท้ังในและต่างประเท เป็นผู ้จัดงาน 
�า รบัการด�าเนนิงานด้านการประชา มัพนัธ์ต่างประเท นัน้ 

จะเป็นการจัดกิจกรรมประชา ัมพันธ์ต่างประเท ผ่านกลุ่ม
ื่อม ลชนต่างประเท ในกิจกรรมเทรดโช ์ และกิจกรรม

ประชา มัพนัธ์ในงานโรดโช ต์ลาดเป้า มาย อาท ิญีป่นุ และ
จีน เป็นต้น ร มถึงการเชิญ ื่อม ลชนต่างประเท ร่ ม
ัมผั ประ บการณ์ไมซ์ในประเท ไทยประจ�าปี

Magazine, and Headquarters Asia Magazine, 
etc.  

• Global MICE media, such as Sawasdee 
Magazine, Convene Magazine

In addition, TCEB campaigns will be distributed 
through international TV channels including CNN, 
which focuses on Asian markets. TCEB will also 
boost awareness of Thailand’s MICE industry 
through media channels covering domestic and 
international MICE events. Thai MICE will be 
promoted overseas via overseas PR events 
organised by overseas media at trade shows and 
roadshows to be held in key target markets such as 
Japan and China. TCEB will also invite international 
media to join the annual MICE International Media 
Familiarisation Trip in Thailand.

2.2
สร้างการรับรู้ถึงอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ โดยการจัดท�า ผลิต 
และเผยแพร่สื่อส่งเสริมการตลาดส�าหรับตลาดในประเทศ 
Raise Awareness of Thailand’s MICE Industry by Producing and 

Distributing Promotional Materials for the Domestic Markets

Raise awareness of Thailand’s MICE industry 
by producing and distributing promotional 
materials for the domestic markets including 
promotional brochures, leaflets, videos, roll up, 
advertising spots, scoops and press releases to be 
disseminated via local media channels, publications 
and magazines, radio and television.

ร้างการรับรู ้ถึงอุต า กรรมไมซ์ในประเท  โดยการ
จัดท�า ผลิต และเผยแพร่ ื่อ ่งเ ริมการตลาด �า รับ
ตลาดในประเท  เช่น การจัดท�าเอก าร ่งเ ริมการขาย 
โบรชั ร์ แผ่นพับ ิดิทั น์ โรลอัพ ปอตโฆ ณา กูป
และบทค ามประชา ัมพันธ์ ผ่าน ่ื่อในประเท ประเภท
ิ่งพิมพ์ าร าร นิตย าร ิทยุ และโทรทั น์ เป็นต้น 
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2.4

การจัดกิจกรรมการตลาดทีเ ็บ ได้แก่ การจัดท�าบูธเคลื่อนที่
ง่เ รมิอตุ า กรรมไมซ์ ‘Pop Up Thailand’ นบั นนุการ

จดังานของทีเ บ็ และการ ร้างการรบัรูใ้ ก้บัอตุ ากรรมไมซ์
ทั้งในและต่างประเท  

TCEB's marketing activities include a mobile booth 
to promote Thailand's MICE Industry a ‘Pop Up 
Thailand’ event to promote TCEB’s activities, and to 
boost awareness of Thailand’s MICE industry, both 
domestically and internationally.

การจดักจิกรรมการตลาดทเีสบ็
TCEB’s Marketing Activities

ส่งเสรมิภาพลกัษณ์องค์กรในประเทศ จัดท�า ผลติ และเผยแพร่ 
สือ่องค์กรส�าหรบัตลาดในและต่างประเทศ
Promote Corporate Image in the Country by Producing and Distributing Corporate 
Media Materials for Domestic and Overseas Markets

ง่เ รมิภาพลกั ณ์องค์กรในประเท  จดัท�า ผลติ และเผยแพร่
ื่อองค์กร �า รับตลาดในและต่างประเท  เช่น าร าร

ทีเ ็บ (TCEB Newsletter) าร ารอุต า กรรมไมซ์ (MICE 
Journal) รายงานประจ�าปี (Annual Report) กิจกรรม
ประชา ัมพันธ์และ ื่อม ลชน ัมพันธ์ การแถลงข่า  การ
ัมภา ณ์ผู้บริ าร

Promote corporate image in the country by 
producing and distributing corporate media materials 
for domestic and overseas markets including TCEB 
Newsletter, MICE Journal, Annual Report, public 
relations and media relations activities, press 
conferences and CEO interviews.

2.3
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ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้อุตสาหกรรม
งานแสดงสินค้าในประเทศ
Public Relations to Enhance Awareness of the Domestic 
Exhibition Industry

ประชา มัพนัธ์เพือ่เ รมิ ร้างการรบัรูอ้ตุ า กรรมงานแ ดง
ินค้าในประเท  อาทิ การจัดท�าและผลิตเอก ารเผยแพร่

ข้อมูลและรายละเอียด การขอรับการ นับ นุนกรณีจัดงาน
แ ดง นิค้าในประเท ไทย เพือ่เผยแพร่ไปยงัช่องทาง ือ่ต่าง ๆ 
ร มถงึเผยแพร่ปฏทินิงานแ ดง นิค้าในประเท ผ่านทาง ือ่
ิ่งพิมพ์ ื่อโทรทั น์ และ ื่อ ิทยุ เป็นต้น

Public relations to enhance awareness of the 
domestic exhibition industry including production 
and dissemination of publicity materials and 
information related to hosting of events and trade 
fairs in Thailand, and through disseminating the 
calendar of exhibition events in the country via print 
media, television and radio.

3
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การ ่งเ ริมแบรนด์ของอุต า กรรมไมซ์ไทยในระดับ
นานาชาติ และประชา ัมพันธ์เอกลัก ณ์ของไมซ์ในระดับ
ท้องถิ่นด้ ยเทคโนโลยี ื่อ ารออนไลน์ (E-Marketing) 
ด�าเนินการผ่านกิจกรรม ลัก ได้แก่

พัฒนาเนื้อ าและจัดท�า ื่อการประชา ัมพันธ์ดิจิทัล
และ ื่อการขายดิจิทัล (Digital Media Production) 
อาทิ

• จัดทําเนื้อ า ื่อประชา ัมพันธดิจิทัลและ ื่อ งเ ริม
การขายดิจิทัล (Digital Media Production)  

• การจดัทาํ Smart BIZ Application เพือ่ นบั นนุการ
จัดงานไมซแบบดิจิทัล ประกอบไปด ย Smart BIZ 
Events และ Smart BIZ Organisers ซึง่เปน ือ่ งเ รมิ
การขายดิจิทัล ํา รับผู ประกอบการไมซที่จะมา
ร มงานไดลงทะเบียนเขาร มงานไมซในประเท ไทย 

• การจดัทาํ Digital Sales Kit ในรปูแบบ Virtual Reality 
(VR 360) เพื่อนําเ นอขอมูล ถานที่จัดงานประชุม
และงานแ ดง ินคาในประเท ไทย

• การบริ ารจัดการ ื่อ ังคมออนไลน (Social Media 
Management)  

• การ ื่อ ารและประชา ัมพันธ E-Mail Marketing 

และการโปรโมท ื่อดิจิทัล

โฆ ณาออนไลน์ (Online Advertising) �า รับ 
ต่างประเท  ครอบคลมุกลุม่เป้า มายตามกลยทุธ์ตลาด
 
ประชา มัพนัธ์ออนไลน์เพือ่ นบั นนุการจดัประชมุใน
พื้นที่ชุมชน เพื่อช่ ยกระจายรายได้ใ ้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ โครงการ SMART VILLAGE “ล�้า มาร์ท
ชุมชนไทย จุด มาย MICE 4.0”

Promote the Thai MICE brand internationally and 
promote MICE identity at local level via E-Marketing 
through the following activities:

Develop content and produce digital MICE 
media, including the following:

• Develop digital media content for MICE sales 
and promotion    

• Develop a Smart BIZ Application to support 
digital organisation of MICE events, including 
Smart BIZ Events and Smart BIZ Organisers, 
as digital promotion media to support MICE 
operators bringing their events to Thailand 

• Digital Sales Kit (VR360-Virtual Reality) to 
present information on MICE venues and trade 
shows in Thailand.

• Social Media Management

• Communication and public relations via email 
marketing and digital media   
 
Online advertising for international MICE markets, 
covering key target markets

Online public relations to promote domestic 
MICE events in local communities, in order to 
promote equitable and sustainable distribution 
of MICE revenues and benefits to the local 
level, including the SMART VILLAGE project: 
“Smart Thai Community, MICE Destination 4.0”.

4

4.1 4.1

4.2 4.2

4.3 4.3

การส่งเสรมิแบรนด์ของอตุสาหกรรมไมซ์ไทยในระดบั
นานาชาต ิและประชาสมัพนัธ์เอกลกัษณ์ของไมซ์
ในระดบัท้องถิน่ด้วยเทคโนโลยสีือ่สารออนไลน์ 
Promote the Thai MICE Brand Internationally and Promote 
MICE Identity at Local Level via E-Marketing
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4.5 แผนงานด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
Industry Capacity Development Plan

1

แผนงานด้านการพฒันาด�าเนนิการเพ่ือยกระดบัค าม ามารถ
ในการแข่งขนัของอตุ า กรรมไมซ์ของประเท  ด้ ยการจดัท�า 
แผนแม่บทการพัฒนา ักยภาพของอุต า กรรมไมซ์ของ
ประเท ไทยทัง้ระยะ ัน้และระยะยา  ผลกัดนัใ ป้ระเท ไทย
เป็น นูย์กลางการ กึ าด้านไมซ์ของเอเชยีตะ นัออกเฉยีงใต้ 
พัฒนา ักยภาพและเพิ่มจ�าน นบุคลากรด้านไมซ์ โดยมี
แผนการตั้ง “ASEAN MICE Institute” เพือ่เป็น น่ ยงานที่
ก�า นดและรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ  ร มถงึการจดัท�า ลกั ตูร
พัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ทั้งระดับบุคคลและองค์กรใ ้มี
ักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อมทั้ง นับ นุน

อุต า กรรมไมซ์ใ ้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้ ยการเ ริม ร้าง
ยกระดับมาตรฐานใ ้กับอุต า กรรมไมซ์ และผลักดันใ ้ 
ผู้ประกอบการและผู้จัดงานผ่านการรับรองมาตรฐานด้าน
การจัดงานอย่างยั่งยืน ร มถึงการผลักดันใ ้น�าคู่มือการ
ด�าเนินงานอย่างยั่งยืนของอุต า กรรมไมซ์ไป ู่การปฏิบัติ
เพือ่ใ เ้กดิผล มัฤทธ์ิ ครอบคลมุกลุม่เป้า มาย ลักท้ัง 3 กลุม่ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ ลัก กลุ่มผู้ประกอบการใ ม่ รือ
กลุ่มเมืองแ ่งไมซ์ และกลุ่มภาคการ ึก า ด้ ยงบประมาณ
ทั้ง ิ้น 50 ล้านบาท โดยด�าเนินงานตามแผนงาน ดังต่อไปนี้

พัฒนา ักยภาพอุต า กรรมไมซ์ด้านการ ึก า �า รับ
ถาบันการ ึก าและเยา ชน ตลอดจนบุคลากรใน 

อุต า กรรมไมซ์และ น่ ยงานภาครัฐ เพ่ือผลักดัน
ประเท ไทยใ ้เป็น ูนย์กลางองค์ค ามรู้ด้านอุต า กรรม 
ไมซ์ของอาเซียน ด�าเนินงานผ่านกิจกรรม ลัก ได้แก่

1.1)   กจิกรรม MICE Academy & Career Day �า รบั
ปีนี้ทีเ ็บได้พัฒนา ลัก ูตรใ ม่จ�าน น 1 ลัก ูตร คือ 
ิชาการจัดงานนิทรร การ รือ Exhibition 101 เพื่อ 

ต่อยอดองค์ค ามรูด้้านการจดังานแ ดง นิค้า และจดัตัง้ 
เครือข่าย ถาบันการ ึก าไมซ์ในภูมิภาค รือ MICE 
Academy Cluster เพือ่การพฒันาองค์ค ามรู้ ูภ่มูภิาค

The development plan aims to enhance the 
competitiveness of Thailand’s MICE industry, 
through a master plan covering the development 
of the MICE industry in Thailand in both the short 
and long term. TCEB also aims to position Thailand 
as ASEAN’s MICE education hub, and the premier 
destination for MICE standardisation in the region. 
An “ASEAN MICE Institute” will be established as an 
accredited agency to set standards and issue MICE 
certifications, as well as develop MICE training and 
education curricula for a MICE Entrepreneurship 
Development Program to develop professional skills 
and boost competitiveness in both domestic and 
international markets. The institute will contribute to 
sustainable growth by enhancing industry standards 
and encouraging entrepreneurs and organisers to 
comply with international sustainable MICE venue 
standards. It will also promote the implementation 
of TCEB’s Sustainable Operations Guidelines. The 
programme targets three major groups: key MICE 
entrepreneurs, startup entrepreneurs and MICE City 
groups, and educational institutes. With a budget 
of Baht 50 million, the project is implemented as 
follows:

Develop MICE industry potential for educational and 
youth institutions to propel Thailand as ASEAN’s 
MICE education hub. Main activities are as follows:

1.1)  MICE Academy & Career Day. For 2018,  
TCEB has developed a new ‘Exhibition 101’ 
curriculum, to enhance knowledge and  
understanding of the exhibitions industry,  
and especially to establish a MICE Academic 
as a regional academic network or MICE  
Academic Cluster to foster knowledge sharing 
at regional level.
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1.2)  การจดังาน มัมนาเชิงปฏบิตักิาร ชิาการจัดประชมุ
และนิทรร การครั้งที่ 8 (8th Coach the Coaches 
Program for MICE Industry) ทีเ ็บได้ด�าเนินการ 
จัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 และในปีนี้มีการกระจาย 
องค์ค ามรู้ไปยังเมืองไมซ์ซิตี้ที่มี ักยภาพ โดย างแผน
ใ ก้าร นบั นนุการจดังาน MICE Academy Day และ 
Coach the Coaches Program for MICE Industry 
and Career Advisory ที่จัง ัดขอนแก่น และ งขลา 

1.3)   งานประชมุ ชิาการ The 1st International MICE 
Conference and Forum ร่ มกับพันธมิตรการ ึก า
ไมซ์ในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มค ามแข็งแกร่งด้าน
การ ึก าไมซ์ใ ้แก่อุต า กรรมไมซ์ของประเท ไทย 
และ ร้างภาพลัก ณ์ในการจัด างใ ้ประเท ไทยเป็น
นูย์กลางด้านการ กึ าไมซ์ในภมูภิาคอาเซยีนอกีด้ ย

1.4) การจัด ลัก ูตรประกา นียบัตรด้านไมซ์ระดับ
นานาชาติ (International MICE Certification 
Program) โดยเ ริม ร้างค ามร่ มมือและขยาย
เครือข่ายพันธมิตรด้านการ ึก าและพัฒนาไมซ์ระดับ
นานาชาติ เพื่อใ ้ประเท ไทยเป็นเจ้าภาพจัดอบรม

ลัก ูตรด้านไมซ์นานาชาติ าขาต่าง ๆ ใ ้แก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการไมซ์ อาทิ Certified in Exhibitions 
Management (CEM) ซึ่งเป็น ลัก ูตรเกี่ย กับการ
บริ ารจัดการด้านงานแ ดง ินค้านานาชาติ และ 
Certified Meeting Professional (CMP) ซ่ึงเป็น

ลัก ูตรเกี่ย กับการบริ ารจัดการด้านการประชุม
นานาชาติ ร มถึงการลงนามค ามร่ มมือกับ มาคม
การจดังานแ ดง นิค้าและการจดังานอเี น้ท์นานาชาติ 
รือ International Association of Exhibitions and 

Events (IAEE) และ มาคม Meeting Professional 
Internationals (MPI) เพื่อผลักดันใ ้ประเท ไทย
เป็น ูนย์กลางการเรียนรู้ด้านไมซ์ของภูมิภาคเอเชีย 
ตะ ันออกเฉียงใต้

1.2) TCEB will organise the Coach the Coaches 
Program for the MICE Industry for the 8th 
consecutive year. The 2018 event will share 
information on Thailand’s MICE Cities with 
potential. TCEB plans to support the hosting of 
the MICE Academy Day and Coach the Coaches 
and Career Advisory events in Khon Kaen and 
Songkhla. 

1.3) TCEB will also host an International 
MICE Forum & Research for Graduates and  
Undergraduates, in collaboration with  
international MICE educational institutes, in  
order  to boost  Tha i land’s  g lobal  
competitiveness in MICE education and to 
develop high quality MICE professionals.

1.4) The establishment of the International 
MICE Certification Program aims to strengthen 
cooperation and expand Thailand’s network of 
international MICE education and development 
partners, in order to establish Thailand as a MICE 
training hub to host a wide range of international 
MICE professional development programs such 
as Certified in Exhibitions Management (CEM) 
programme. TCEB will also enter collaboration 
agreements with the International Association 
of Exhibitions and Events (IAEE) and the Meeting 
Professional Internationals Association (MPI) to 
promote Thailand as a MICE learning hub for 
Southeast Asia. 

พัฒนา ักยภาพของอุต า กรรมไมซ์ด้านงานมาตรฐาน 
ด�าเนินงานผ่านกิจกรรม ลัก ได้แก่  

2.1)  การ นบั นนุและพัฒนามาตรฐานระดบันานาชาติ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานและ ่งเ ริมใ ้ประเท ไทยเป็น
ูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคเอเชียด้ ยมาตรฐาน
ากล เช่น ISO22301 ISO5001 ISO20101 เป็นต้น

  
 

Develop the potential of the MICE industry through 
event standard programmes. Main activities include:

2.1)  Support and develop international MICE 
standards to promote Thai MICE as the first 
in Asia to be certified under the following 
international standards such as ISO22301 
ISO5001 and ISO20101
   

2
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พัฒนา ักยภาพของอุต า กรรมไมซ์ด้านการ ่งเ ริมการ 
จดังานแบบอนรุกั ธ์รรมชาตแิละการจดังานแบบยัง่ยนื รอื 
MICE Sustainability Thailand ยกระดับค าม ามารถ 
พัฒนาองค์ค ามรู้ และเพิ่มขีดค าม ามารถในการแข่งขัน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจัดงานโดยค�านึงถึง ิ่ง
แ ดล้อม ังคม และเ ร ฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการตอบ นอง
นโยบายองค์การ ประชาชาตทิีก่�า นดเป้า มายการพฒันา
ที่ยั่งยืน รือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
โดยด�าเนินงานผ่านกิจกรรม ลัก ได้แก่

Improve the MICE industry’s contribution to 
environmental conservation, energy, nature and 
sustainable tourism, through the MICE Sustainability 
Thailand programme. The programme sets standards 
for MICE operators, serves as a hub for knowledge and 
expertise to help MICE operators enhance their 
competitiveness through sustainable development. 
The programme also supports achievement of national 
targets under the United Nations Sustainable 
Development Goals (SDGs).

2.2) โครงการ Thailand MICE Venue Standard 
(TMVS) เพื่อยกระดับมาตรฐาน ถานที่จัดงานไมซ์ใน
ประเท ไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1) 
ประเภท ้องประชุม (Meeting Room) ซึ่งเป็นการ
ด�าเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมุ่งผลักดันและ
พัฒนา ถานที่จัดงานในประเท ไทยใ ้มีมาตรฐาน
เพื่อรองรับและ ร้างค ามมั่นใจใน ักยภาพของ
ประเท ไทย ซึง่ในปีนีไ้ด้เพิม่การรบัรองมาตรฐาน ถาน
ที่จัดงานไมซ์ในประเท ไทย ประเภท ้องประชุมใ ้
แก่ ถานที่จัดงานไมซ์ อีกจ�าน น 101 แ ่ง 215 ้อง 
2) ประเภท ถานที่แ ดง ินค ้าและนิทรร การ 
(Exhibition Venue) เป็นปีแรกที่ได้รับรองมาตรฐาน
ถานท่ีจัดงานไมซ์ในประเท ไทยใ ้แก่ ถานท่ีจัดงาน

ไมซ์ เพื่อใ ้ครอบคลุมพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แ ่งและ
เมืองที่มี ักยภาพการจัดงานไมซ์ตามคลั เตอร์ของ
รัฐบาล พร้อมทั้งเดิน น้าเริ่มการประเมินมาตรฐาน
ถานที่จัดงานในประเท ไทย 3) ประเภท ถานที ่

จดักจิกรรมพเิ  (Special Venues) ในพืน้ทีเ่มอืงไมซ์
ซิตี้ทั้ง 5 แ ่งอีกด้ ย 
   
2.3)  โครงการ ASEAN MICE Venue Standard 
(AMVS) มีการตร จประเมินมาตรฐาน ถานที่จัดงาน
ไมซ์ในอาเซยีน ประเภท อ้งประชมุ และมแีผนผลกัดนั
ใ ้เกิดการจัดท�ามาตรฐานประเภทอื่น ๆ เช่น ประเภท
ถานที่แ ดง ินค้าและนิทรร การ ร มถึงประเภท
ถานที่จัดกิจกรรมพิเ ด้ ย 

3

2.2)  The Thailand MICE Venue Standard (TMVS), 
which was developed to elevate venue facility 
and meeting room standards in Thailand, devided 
into three categories 1) Meeting room : building 
on its success in 2017, the initiative will  
encourage MICE venues in Thailand to adopt 
the TMVS standard for all their events. This year, 
101 more MICE venues and 215 meeting rooms 
in Thailand have joined the scheme and for the 
first time. 2) Exhibition events have been held 
in certified MICE venues in all five MICE Cities 
as well as cities with potential to host MICE 
events under the government’s cluster policy. 
3) Thai MICE venues to assess their suitability 
for categorisation as “Special Venues” in the 
five MICE Cities.
   
2.3) Continue to promote the ASEAN MICE 
Venue Standard (AMVS) to promote adoption 
of uniform standards for all categories of MICE 
venues throughout ASEAN, including convention  
centre and meeting rooms and future plan to 
extend the standard to other categories i.e. 
trade fairs and exhibition venues, as well as 
unconventional venues.
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3.1)  การจัดกิจกรรมกระตุ้นการตระ นักรู้ ชี้ใ ้เ ็น
ค าม �าคญัและก้า ทนัแน โน้มต่าง ๆ  ด้านการพฒันา
อย่างยัง่ยนื พฒันาผูป้ระกอบการ ผ่านโครงการ ง่เ รมิ
ด้าน Sustainability โดยด�าเนินการจัดอบรม ลัก ูตร 
“การจัดประชุม ัมมนาและนิทรร การอย่างยั่งยืน” 
รือ Sustainable Events Professional Certificate  

(SEPC) เพื่อใ ้องค์ค ามรู ้แก่ผู ้ประกอบการไมซ์
ในการจัดงานโดยค�านึงถึง ิ่งแ ดล้อม ังคม และ
เ ร ฐกจิ ร่ มถงึการจดักจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาผูป้ระกอบ 
การไมซ์ผ่านโครงการต่าง ๆ  เพ่ือใ ้ผู้ประกอบการไมซ์ 
มี ่ นร่ มในการอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อมและ ังคม อาทิ 
โครงการ Farm to Functions โครงการชดเชย
คาร์บอน โครงการลดและจัดการขยะ และโครงการ 
Sustainable Menu เป็นต้น

3.2)  จดัท�ามาตรฐานระบบการบริ ารการจดังานอย่าง
ยั่งยืนประเท ไทย (Thailand Sustainable Event 
Management Standard) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผู้ประกอบการไมซ์ไทย ู่การรับรองมาตรฐานระดับ
ชาติที่เกี่ย ข้องกับการบริ ารการจัดงานโดยค�านึงถึง 
ิง่แ ดล้อม งัคม เ ร ฐกจิ และการพฒันาอย่างยัง่ยนื

3.3)  การ ่งเ ริมภาพลัก ณ์ของประเท ไทยในฐานะ
ผู้น�าด้านการจัดประชุม ัมมนาและนิทรร การอย่าง
ยั่งยืน (MICE Sustainability Destination) โดย 
่งเ ริมการเข้าร่ มจัดล�าดับ MICE Sustainable  

Destination Index/ Ranking เพื่อผลักดันใ ้
ประเท ไทยเป็นผู้น�าด้านการจัดการประชุม ัมมนา
และนิทรร การอย่างยั่งยืน

3.1)  Organising awareness-raising activities to 
stimulate the industry to identify and respond 
to key trends and innovations, to foster 
implementation of the principles of sustainable 
development among private sector MICE 
operators. TCEB will develop and conducting 
training courses for MICE operators - the 
“Sustainable Events Professional Certificate”, 
or SEPC to help expand the knowledge and 
skills of sustainability professionals in the 
context of environment, society, and economy 
for the MICE industry. MICE operators will 
be encouraged to participate in a range 
of environmental and social conservation 
projects such as Farm to Functions Program, 
Carbon Neutral Events, waste management 
and sustainable menus.

3.2) Develop Thailand Sustainable Event  
Management Standard to raise the standard of 
Thai MICE operators to the national certification  
standards related to the management of the 
event, taking into account the environment,  
society, economy and sustainable development.

3.3) Promoting Thailand’s image as a leading 
‘MICE Sustainability Destination’ by promoting 
participation in the MICE Sustainable Destination 
Index/ Ranking. 

นับ นุนและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร โดยการ ร้าง 
ค ามร่ มมือกับ น่ ยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน  
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
บุคลากรและองค์กรในอุต า กรรมไมซ์

Develop a network of MICE partners through  
collaboration with government and private sector 
organisations, both within Thailand and at regional 
and international levels.

4
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4.6
แผนงานด�านการบูรณาการความร่วมมือพัฒนา 
และส่งเสริมไมซ์ในประเทศ
Plan for Integrated Collaboration and Promotion 
for Thailand’s Domestic MICE

เป็นการบูรณาการการท�างานร่ มกันระ ่าง น่ ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อจัดประชุม 
ัมมนาในประเท ไทยเพื่อ ่งเ ริมการจัดงานไมซ์ภายใน

ประเท  (Domestic MICE events) ใ ้เป็นธุรกิจ �าคัญ
ที่ช่ ย ่งเ ริมการกระจายรายได้ กระตุ ้นเ ร ฐกิจของ
ประเท และเป็นกลไกในการพัฒนาชาติที่ �าคัญ อดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล ด้ ยงบประมาณ 51 ล้านบาท โดย
ด�าเนินการผ่านกิจกรรม ลัก ดังต่อไปนี้

การเ ริม ร้าง ักยภาพของเมืองไมซ์ซิตี้และเมืองรอง
ที่มี ักยภาพ จ�าน น 8 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา 
ภูเก็ต เชียงใ ม่ ขอนแก่น ุรา ฎร์ธานี พิ ณุโลก 
ั ิน-ชะอ�า

การขยายตลาดและค ามร่ มมือด้านการจัดประชุม
และการแ ดง ินค้าในเขตเ ร ฐกิจพิเ  และจัง ัด
ทีม่ี กัยภาพ รองรับตลาด Great Mekong Subregion 
(GMS)

Through an integrated approach, bringing together 
government agencies, the private sector and the 
public, TCEB will organise seminars and workshops 
to promote Thailand’s domestic MICE sector as an 
important and emerging opportunity to improve 
income distribution across all regions of the country, 
to stimulate the national economy and also serve 
as a key mechanism for national development, in 
line with government policy. A budget of 51 million 
Baht has been allocated for the following activities:
 

Capacity building for 8 designated primary and 
secondary MICE Cities: Bangkok, Pattaya, Phuket, 
Chiang Mai, Khon Kaen, Surat Thani, Phitsanulok 
and Hua Hin/ Cha Am.

Drive market expansion and collaboration in 
organising conferences and exhibitions in Special 
Economic Zones and high-potential provinces 
supporting the Greater Mekong Subregion (GMS) 
market.
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Organise Domestic MICE MART to serve as a  
business negotiation forum for buyers and sellers, 
as well as to provide insights into domestic MICE 
events and opportunities

Organise activities to expand markets, meetings 
and trade fair events taking place in the Special  
Economic Zones (SEZ) of Chiang Rai, Tak, Mukdahan,  
Nakhon Phanom, Sra Kaeo, Kanchanaburi,  
Songkhla, Narathiwat, Trat, Nong Khai and the 
CLMV countries (Cambodia, Laos, Myanmar and 
Vietnam)

Promote and facilitate meetings and incentive 
travel events in Royal Project areas that have 
potential to host meeting groups and seminars, 
under the theme: “Meetings in Thailand: Follow 
the King’s footsteps.”

Develop “City DNA” and profiles for all primary 
MICE Cities (Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Khon 
Kaen and Pattaya)

Produce promotional materials for the domestic  
market covering all 5 MICE cities, including  
brochures, industry overview, video production,  
MICE industry presentations in MICE Cities and 
elsewhere in the country, and testimonials  
published via domestic media channels

Produce and distribute MICE City marketing 
promotional materials for the local market via  
television, print media and radio

Organise public relations activities such as press 
conferences in MICE Cites, including the Thailand 
Domestic MICE MART, as well as local trade fairs 
to boost local economies in border areas

Create corporate MICE media, e.g. TCEB Newsletter,  
MICE Journal and Annual Report

ด้านการบูรณาการงานด้าน ื่อ ารในประเท นั้น มุ่งเน้น
กิจกรรมด้านการโฆ ณาร้อยละ 40 กิจกรรมด้านการ
ประชา ัมพันธ์ร้อยละ 40 และกิจกรรมด้านการจัดอีเ นต์
ร้อยละ 20 โดยมีกิจกรรม �าคัญด้านการ ื่อ ารที่ด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ. . 2561 โดย รุปประกอบด้ ย

To foster integration of communication in the countries 
of the GMS, TCEB will allocate its efforts as follows: 
40% for advertising, 40% for public relations 
activities and 20% for event organisation. These 
are summarised as follows:

1

2

3

4

5

6

7

8

1การจัดกิจกรรม Domestic MICE MART เพื่อ ร้างเ ที
เจรจาธุรกิจใ ้กลุ ่มผู ้ซื้อและผู้ขายร มถึงการใ ้ค ามรู ้ 
ค ามเข้าใจเกี่ย กับการจัดงานไมซ์ในประเท  

การจัดกิจกรรมเพื่อขยายตลาดการประชุมและงานแ ดง
ินค้าในพื้นที่เขตเ ร ฐกิจพิเ  (SEZ) เชียงราย ตาก 

มุกดา าร นครพนม ระแก้  กาญจนบุรี งขลา นราธิ า  
ตราด นองคาย และกลุ่มประเท  กัมพูชา ลา  พม่า และ
เ ียดนาม (CLMV)

่งเ ริมการจัดประชุมและการท่องเที่ย เพื่อเป็นราง ัลใน
พื้นที่โครงการพระราชด�าริ ที่มี ักยภาพในการรองรับกลุ่ม
ประชุมและ ัมมนา ภายใต้โครงการ “ประชุมเมืองไทย 
อิ่มใจตามรอยพระราชด�าริ”

การจดัท�า City DNA และข้อมลูโพรไฟล์ไมซ์ซติีท้ัง้ า้จงั ดั 
คือ กรุงเทพฯ เชียงใ ม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และพัทยา

การผลติ ือ่ ง่เ รมิการตลาด �า รบัตลาดในประเท ครอบ
คลุมเมืองไมซ์ทั้ง 5 เมือง ประกอบด้ ย การจัดท�าเอก าร
่งเ ริมการขายภาพร มอุต า กรรมในประเท  การผลิต
ิดิทั น์น�าเ นออุต า กรรมไมซ์ในประเท และไมซ์ซิตี้ 

Testimonials เผยแพร่ผ่าน ื่อ ิ่งพิมพ์ในประเท

การผลิตและเผยแพร่ ื่อ ่งเ ริมการตลาด �า รับตลาด
ในประเท ผ่าน ื่อโทรทั น์ ื่อ ิ่งพิมพ์ และ ื่อ ิทยุ
ครอบคลุมไมซ์ซิต้ี 

การจัดกิจกรรมประชา ัมพันธ์ อาทิ การจัดงานแถลงข่า
แก่ ื่อม ลชนในเมืองไมซ์ซิตี้ อาทิ โครงการ Thailand 
Domestic MICE MART กิจกรรม ร้างงานแ ดง ินค้า
กระตุน้การค้าเ ร ฐกจิบรเิ ณพืน้ทีต่ะเข็บชายแดน เป็นต้น

การจดัท�า ือ่องค์กรเพือ่ ง่เ ริมการตลาดไมซ์ เช่น าร าร 
(TCEB Newsletter) ไมซ์ เจอร์นลั (MICE Journal) รายงาน
ประจ�าปี (Annual Report)  
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1คลื่น ิทยุในกรุงเทพม านคร ได้แก่ FM 93.5 MHz, 
FM 96.5 MHz และ FM 100.5 MHz

คลื่น ิทยุในจัง ัดเชียงใ ม่ ได้แก่ FM 98.0 MHz

คลื่น ิทยุในจัง ัดขอนแก่น ได้แก่ FM 98.5 MHz

คลื่น ิทยุในจัง ัดภูเก็ต ได้แก่ FM 102.25 MHz

คลื่น ิทยุในพัทยา ได้แก่ FM 104.75 MHz

คลื่น ิทยุในจัง ัดอุดรธานี ได้แก่ FM 93.75 MHz

  Radio

Radio stations in Bangkok, including FM 93.5 
MHz, FM 96.5 MHz and FM 100.5 MHz

Chiang Mai local radio (FM 98.0 MHz) 

Khon Kaen local radio (FM 98.5 MHz)

Phuket local radio (FM 102.25 MHz)

Pattaya local radio (FM 104.75 MHz)

Udon Thani local radio (FM 93.75 MHz)

รายการ Business Watch ช่อง 24 TNN

รายการ MICE Inside เผยแพร่ทาง โมเดิร์นไนน์ที ี 
ช่อง 32 ไทยรัฐที ี ช่อง 34 อมรินทร์ที ี ช่อง 22 
เนชั่นที ี และช่อง 19 ปริงนิ ์

  Television

Business Watch: TNN (Channel 24)

MICE Inside broadcast: Modern Nine TV, Thairath TV 
(Channel 32), Amarin TV (Channel 34), Nation TV 
(Channel 22), and Spring News (Channel 19)
 

ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์
ส�าหรับสื่อสารในประเทศ

Examples of Print Media and Television for Domestic MICE Market 
Communication
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นัง ือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

นัง ือพิมพ์เดอะเนชั่น

นัง ือพิมพ์คมชัดลึก

นัง ือพิมพ์ อปท.นิ ์

นิตย าร นีกรุง

นิตย าร 24 7

  Print Media

Krungthep Turakij national newspaper (Thai)

The Nation national newspaper (English)

Khom Chat Leuk national newspaper (Thai)

OPT News newspaper (Thai)

Neekrung magazine (Thai)

24 7 magazine (Thai)






