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สวัสดีครับ กลับมาทักทายกันอีกเช่นเคยกับ “วารสาร
รู้งาน MICE GURU by TCEB” ซ่ึงเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าอย่าง
ครึกครื้นกับเรื่องราวที่น่าสนใจ เริ่มจากแคมเปญชิมช้อปใช้จาก
ภาครัฐ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการการเดินทางในช่วงปลายปี 
ซึง่เป็นการเดินทางร่วมงานไมซ์รบัลมหนาวทีส่นกุสนาน น่าตืน่ตา
ตื่นใจในทั่วทุกภูมิภาค ทั้งงานประชุมสัมมนาระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ งานอินเซนทิฟ งานแสดงสินค้า รวมถึงงานเมกะ
อีเวนท์และเฟสติวัลทั่วไทยครับ หรือแม้แต่การเตรียมช้อปปิ้งหา
ของขวญัส่งท้ายปีง่ายๆ เพยีงแค่คลกิเดยีว กม็มีาฝากกนัในฉบบัน้ี 

เป็นทีน่่าภาคภมูใิจทีป่ลายปีนี ้ประเทศไทยได้รับเกยีรติให้
เป็นสถานทีจ่ดังานไมซ์ส�าคญัระดบันานาชาต ิสะท้อนถึงศกัยภาพ
การแข่งขันด้านการจัดงานของไทยในระดับสากล โดยเฉพาะ
งานการประชมุใหญ่สมาคมอตุสาหกรรมการแสดงสนิค้าระดบัโลก 
The 86th UFI Global Congress ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
นี ้ไม่เพยีงแต่จะเป็นเวทกีลางส�าหรบัอตุสาหกรรมการแสดงสนิค้า
นานาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ เวทีทางการตลาด 
และเวทีแลกเปล่ียนข้อมูลอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า ซึ่งการ
จัดงานครั้งนี้ในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน จาก 50 
ประเทศทั่วโลก สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 44 ล้านบาท 
            ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรอื ทีเสบ็ เร่งเครือ่งจบัมือกบัทุกภาคส่วนกระจายการดงึงาน 
และสนับสนุนการจัดงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึง
เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ในท้องถิ่นให้ต่ืนตัว ผ่าน
การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาไมซ์ซิต้ีของภูเก็ตให้เป็นเมืองไมซ์ในระดับเวิลด์คลาส 
ตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ การจดัตัง้ศนูย์เครอืข่ายด้านการ
ศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก นอกเหนือจากที่ท�ามาแล้ว 4 แห่ง 
คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
เพือ่ร่วมกนัพฒันาและเสรมิสร้างขดีความสามารถของบคุลากรไมซ์   
ภาคการศกึษาในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเพือ่รองรบัการขยายตัวของ
ธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน

ขอให้ท่านผู้อ่านร่วมเป็นก�าลังใจให้ไมซ์ไทย จัดงานและ
เดินทางร่วมงานในประเทศกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ และ
อัพเดตงานไมซ์เพิ่มเติมเพ่ือเข้าร่วมงานในช่วงที่ลมเย็นมาเยือน
ได้จากรายละเอียดในเล่มครับ

 เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับ   

Sawasdee Krub. As we are bidding farewell to 
2019, this issue of “MICE GURU by TCEB” newsletter   
is packed with interesting stories. Let’s start with ‘Chim 
Shop Chai’ campaign initiated by the government to 
stimulate Thai people to travel within Thailand during 
the festive season. In addition, it presents the story 
that will certainly help you find the right gifts for your 
loves just only one click away. 

Thailand takes pride in being selected as a 
host country for the organisation of many world-
class MICE events at the end of the year. One of the 
highlighted international events is the 86th UFI Global 
Congress, scheduled for November. This event serves 
as a business platform not only for the international 
exhibition industry, but also for business negotiation, 
marketing and exchanging knowledge of the exhibition 
industry. It is expected that it will attract over 500 
participants from 50 countries worldwide, generating 
revenue of over THB 44 million for the country.

Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(Public Organization) or TCEB has stimulated all 
sectors to help attract MICE events to be organised 
in other provinces. TCEB has also raised the standards 
of provincial MICE industry through many activities 
and projects, including the strategic plan for pushing 
Phuket province to become a world-class MICE city,  
and the establishment of Eastern MICE Academic 
Cluster to develop potential of the young generation 
in the eastern region for supporting the expansion of 
MICE business. 

All readers can simply support the Thai MICE 
industry by organising events or attending the events 
in Thailand. To keep yourselves updated with the 
events held during the festive season, please flip 
through What’s Next and Event Calendar columns. 

Have a safe journey and see you next year. 
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ชิม ช้อป แชะ 
C O V E R  S T O R Y

เข้าสู ่ปลายปีเตรียมต้อนรับฤดูเทศกาลแห่งความสุข  
นกัเดนิทางท้ังหลายต่างมองหาสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ สถานที ่
ท�ากิจกรรมและร่วมงานที่น่าสนใจ หรือแม้แต่ก�าลังมองหา 
ของขวัญเตรียมให้แก่กันในช่วงส่งท้ายปี และแน่นอน MICE 
Guru by TCEB ฉบับนี้ อินเทรนด์เตรียมพาไปหาที่ ชิม ช้อป 
แชะ มาฝากกัน

เร่ิมกันที่พากันไปช้อปกับแคมเปญสุดฮอตในช่วงนี้จาก
ภาครัฐ “ชิมช้อปใช้” ที่ส่งเสริมให้คนไทยใช้จ่ายและเดินทาง
นอกภมูลิ�าเนาภายในประเทศ เรยีกได้ว่า ช้อปกนัได้ทัว่ประเทศ
ผ่านแอปพลิคชัน “เป๋าตัง” ที่แสนสะดวกกบัร้านค้าทีเ่ข้าร่วม
โครงการชมิช้อปใช้แถมรบัเงนิคนื 15% ได้ในที่เดียว โดยติดตาม
รายละเอียดได้ท่ี www.ชิมช้อปใช้.com 
         พกเงินเต็มกระเป๋ากันแล้ว เริ่มเดินทางหาสถานท่ี ชมิ 
ช้อป แชะ เก็บภาพสวยๆ ด้วยการแวะไปยังสถานท่ีสุดชิค
เปิดใหม่ใจกลางกรุงเทพอย่าง สามย่านมิตรทาวน์ โครงการ 
Mixed Use แห่งใหม่บนถนนพระราม 4 โดยพัฒนาพื้นท่ีให้
เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่กับ 3 โซนภายในโครงการ ไม่ว่า
จะเป็นโซนอาคารส�านักงาน “มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์”  

โซนคอนโดมิเนียม “Triple Y Residence” พร้อมโซนโรงแรม 
“Triple Y Hotel” และไฮไลต์ทีส่ดุกบัโซนรีเทล 24 ชัว่โมงภายใต้
คอนเซป็ต์ “Urban Life Library” โดยดงึแบรนด์ร้านค้า ร้านอาหาร 
เครื่องดื่ม และการบริการมาเปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง  ทีส่�าคญั
การเดนิทางกแ็สนสะดวกเชือ่มต่อจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานี
สามย่าน มาถึงสามย่านมิตรทาวน์ ด้วยอุโมงค์ปูนเปลือย มีช่วง
ที่เป็นพื้นกระจกให้มองเห็นด้านล่างได้เลย โดยจุดนี้นับเป็น
จุดไฮไลต์ที่หลายคนฮิตมาแชะเก็บภาพกันเต็มโซเชียลมีเดีย
      และพลาดไม่ได้ ร่วมชิมส่งท้ายปีกับหลากหลายงานดีๆ 
เช่น The Farm 2019 - เสร์ิฟฟาร์มสขุ จากฟาร์มคณุภาพ 
ชือ่ดงัทั่วไทย วันที่ 4-11 พฤศจิกายน 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา 
มหาชัย งานที่รวมสุดยอดเมนูอาหารอร่อย สดสะอาดจากฟาร์ม
ทั่วประเทศส่งตรงถึงมือผู ้บริโภค หรือไปแวะกันต่อกับงาน    
กินดี อยู ่ดี by ชีวจิต วันท่ี 21-24 พฤศจิกายน 2562 ที่ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้ทุกคนได้เลือกชิมและช้อปกันอย่าง
จุใจ ท้ังสินค้าออร์แกนิค เครื่องออกก�าลังกายคุณภาพจาก
แบรนด์ชั้นน�า สินค้าเพื่อสุขภาพมากมาย และของใช้ภายใน
บ้าน นอกจากน้ี ส�าหรับผู้ชื่นชอบขนมหวานแสนอร่อย พบกับ
เทศกาลขนมหวานนานาชาติ Signature Sweets presented 
by MitrPhol วันท่ี 12-18 ธันวาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Original Recipe รวบรวมเมนู
ขนมหวานสูตรต้นต�ารับชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลกกว่า 100 ร้าน 
พร้อมยกคาเฟ่ชื่อดังมาไว้ในงาน เรียกได้ว่าความสุขของคนรัก
ความหวานต้องยอมเทใจให้
         ทิง้ท้ายส�าหรบัผูม้ใีจรกัวถิเีกษตรอนิทรย์ี ต้องมางานสงัคม
สุขใจคร้ังที่ 6 วันท่ี 13-15 ธันวาคม 2562 ท่ีสวนสามพราน 
จ.นครปฐม ชม ช้อป ชิม แชร์ ผลผลิตและวิถีเกษตรอินทรีย์
ทุกมติิ มหกรรมท่องเท่ียวเกษตรอนิทรย์ี และอาหารอินทรีย์ครบ
วงจร ประจ�าปี 2562 ระดมพชืผกัผลไม้อนิทรย์ี สนิค้าแปรรปูจาก
เกษตรกรอินทรย์ีตัวจรงิ เสยีงจรงิ ทัง้เครอืข่ายจาก จ.นครปฐม 
และทั่วประเทศ  พร้อมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากคน
ต้นแบบ และกิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

เรียกได้ว ่า ปลายปีน้ี มีหลากหลายสถานท่ีจัดงาน
พร้อมส่งความสุขให ้กบันักชมิ ช้อป แชะหาเวลาแล้วแวะ                            
กันไปได้เลย
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Dining, Shopping and Snapping
As we enter into the spirit of year-end festivities, 

some people start looking for a place to visit, activities 
to take part in or special presents for their relatives, 
friends and family. This issue of MICE Guru by TCEB is 
pleased to recommend our readers to pay a visit to 
trendy destination and join year-end events for joyous 
dining, shopping and snapping.
     Let’s start with the most popular campaign 
called “Chim Shop Chai” initiated by the royal Thai 
government in order to stimulate Thai people to spend 
money and travel within Thailand. They can also shop 
for products conveniently at the shops participating 
in this campaign through the G-Wallet application and 
receive 15% cash back at the same time. For more 
information, please visit www.ชมิช้อปใช้.com
       Let’s move on to a new and trendy destination 
for dining, shopping and snapping. Situated in the 
heart of Bangkok on Rama IV Road, Samyan Mitrtown,                      
a mixed-use project that is developed in response 
to the needs and lifestyle of the young generation, 
features three main zones which are the office 
tower zone called Mitrtown Office Tower; Triple Y 
Residence and Triple Y Hotel; and the retail zone 
that is the highlight of Samyan Mitrtown. Under the 
concept of “Urban Life Library”, the retail zone brings 
together shops, restaurants and coffee shops serving 
happiness for 24 hours. In addition, visitors enjoy 
easy access to Samyan Mitrtown by walking through 
the cement tunnel with glass floor connecting with 
the MRT’s Samyan station. The tunnel becomes a 
popular destination for snapping pictures that are 
shared on social media.

        What’s more, there are many year-end events 
that cannot be missed. For example, The Farm 2019 – 
Serving Happiness from Quality Farms Nationwide, 
an event gathering delectable dishes and agricultural 
products from nationwide farms for consumers, is 
scheduled for 4-11 November 2019 at Central Plaza 
Mahachai; Gindee Yoodee by Cheewajit – an event for 
health enthusiasts bringing together organic products, 
fitness & exercise equipment from leading brands, and 
health care & household products – is scheduled for 
21-24 November 2019 at IMPACT Exhibition Center, 
Muang Thong Thani; and Signature Sweets presented 
by MitrPhol, an event for those who have a sweet tooth 
is organised during 12-18 December 2019 at Central 
Plaza Rama 3. Under the concept of ‘Original Recipe’, 
the event will bring together more than 100 bakeries 
and well-known cafés from around the world offering 
their original and delish sweets that sweet-toothed 
people do not want to miss. 
        Last but not least, for those who are interested in 
organic agriculture and tourism,the 6th Sangkhom Sookjai 
or Happy Community is scheduled for 13-15 December 
2019 at Suan Sampran, Nakhon Prathom province. This 
annual event warmly welcomes visitors to enjoy dining 
and shopping for organic vegetables and fruits, agro-
processing products, as well as organic food from organic 
farms in Nakhon Pathom province and countrywide. 
Included in the event will be motivational activities from 
role models and other interesting activities. 

Don’t miss out on these year-end events that are 
preparing to serve happiness to all visitors who enjoy 
dining, shopping and snapping.
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            ทเีสบ็ จบัมอืจงัหวดัภเูกต็และภาคเอกชน เปิดยทุธศาสตร์
ป้ันภูเกต็สูเ่มอืงไมซ์เวลิด์คลาสแห่งอนัดามัน มุง่เป้าสูศ่นูย์กลาง
ไมซ์ซต้ีิทางทะเลของภมูภิาคเอเชยี รองรบักลุม่ประชมุสมัมนา
และอินเซนทีฟระดับไฮเอนด์ ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก ท้ังการเดินทางเชื่อมโยง
กับประเทศต่างๆ ผ่านสนามบินนานาชาติภูเก็ต ซ่ึงก�าลังมี
แผนขยายการรองรบัผูโ้ดยสารเพิม่จากปีละ 12.5 ล้านคนเป็น 
18 ล้านคน สถานที่การจัดประชุมสัมมนาจ�านวน 220 แห่ง     
โดยมห้ีองประชมุกว่า 615 ห้อง จ�านวนโรงแรมทีพ่กักว่า 600 แห่ง 
ด้วยจ�านวนห้องพกัมากกว่า 40,000 ห้อง และก�าลงัก่อสร้าง
รถไฟรางเบาเพือ่อ�านวยความสะดวกในการเดนิทางจากสนาม
บนิเข้าสูตั่วเมอืง เชือ่มัน่ว่าภเูกต็จะสามารถยกระดับเป็นเมือง
ไมซ์ซิตี้ระดับนานาชาติได้ในไม่ช้า
      In close collaboration with Phuket province and 
its private sector, TCEB unveiled its strategic plan for 
driving Phuket to become a world-class MICE city of the 
Andaman Sea which will be a hub of Asia’s seaside MICE 
cities, enabling it to accommodate high-income travellers 
from the meeting & incentive travel segment. Phuket 
has enjoyed its adequate infrastructure and has been 
fully equipped with facilities. Thanks to the convenient 
air transport, Phuket is planned to develop Phuket 
International Airport to accommodate more visitors, from 
12.5 million to 18 million visitors annually. Moreover, 
the construction project of light rail transit will allow 
visitors to enjoy easy access from the airport to the city. 
In addition, 220 MICE venues with 615 meeting rooms 
and over 600 hotels and resorts offering more than 
40,000 rooms are ready to welcome MICE travellers. 
TCEB is certain that Phuket can be promoted to become 
an international MICE city, due to its great potential.

ขับเคลื่อนภูเก็ตไมซ์ซิตี้สู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาส
Driving Phuket to Become 

World-Class MICE City

     ไทยต้อนรับงานเทรดโชว์ Incentive Travel & 
Conventions, Meetings Asia (IT&CMA) ครัง้ที ่27 และ
งาน Corporate Travel World Asia-Pacific (CTW Asia-
Pacific) ครั้งท่ี 22 เป็นงานเทรดโชว์ด้านการจัดประชุม
และการเดินทางเพือ่เป็นรางวลัประจ�าปีท่ีส�าคญัของภมูภิาค
เอเชยีแปซฟิิก จัดต่อเนือ่งทีป่ระเทศไทยมากว่า 18 ปี   เป็น
เวทีรวมผูป้ระ-กอบการไมซ์จากท่ัวโลกได้มาพบปะสงัสรรค์
กันในภูมิภาคเอเชีย สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ 
นวัตกรรมใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมไมซ์ และเป็นเวทเีจรจา
ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง 
ซึ่งทีเส็บประมาณการว่าในปี 2563 น้ีจะมีนักเดินทาง 
กลุม่ประชมุและการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลัเข้าสูป่ระเทศไทย
กว่า 762,000 คน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 57,000 
ล้านบาท
          The grand-scale trade shows – the 27th Incentive 
Travel & Conventions, Meetings Asia (IT&CMA) and 
the 22nd Corporate Travel World Asia-Pacific (CTW 
Asia-Pacific) or IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2019 
– have been hosted in Thailand for 18 consecutive 
years. The Asia-Pacific Region’s annual trade shows 
in meeting and incentive travel serve as a platform 
for global MICE entrepreneurs to meet and exchange 
knowledge about MICE innovations, as well as for 
business negotiation between buyers and sellers in 
the MICE industry. TCEB anticipates that Thailand will 
attract over 762,000 travellers from the meeting and 
incentive travel segment in 2020, generating revenue 
of THB 57,000 million for the country. 

เทรดโชว์ด้านไมซ์ประจำาปีของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Asia-Pacific Region’s 
Annual MICE Trade Shows 



07

สร้างบคุลากรไมซ์มอือาชีพรองรบัธุรกิจไมซ์ อีอีซี
MICE Personnel Development 

to Support MICE Business in EEC Area

ทเีสบ็  เร่งยกระดบัมาตรฐานธรุกจิไมซ์ไทยในทกุมิต ิพร้อม
ป้ันบณัฑติไมซ์ สร้างคนไมซ์รุน่ใหม่ก้าวสูธุ่รกจิ เดนิหน้าพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรไมซ์ไทยสู่มอือาชพีระดบัสากลรองรบัธรุกจิไมซ์ 
ออีซีีโดยร่วมกับ 8 สถาบนัการศกึษาชัน้น�าภาคตะวนัออก จดัตัง้
ศนูย์เครือข่ายด้านการศกึษาไมซ์ และร่วมกบัคณะท�างานประสาน
งานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ภายใต้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก  และมหาวทิยาลัยบรูพา รเิริม่โครงการพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรไมซ์ในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก โดยได้วางแผน
งาน เตรยีมความพร้อมและวางรากฐานการสร้างบคุลากรไมซ์ ซึง่
จากข้อมลูของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ประมาณการความต้องการบุคลากร
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ปี 2562-2566 ระบุว่ามีความ
ต้องการแรงงานด้านการท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดแีละไมซ์มีจ�านวน
ถงึ 16,920 อตัรา หรอืคดิเป็น 4 % ของความต้องการแรงงาน
ในพืน้ทีท่ัง้หมด
         In a bid to raise the standards of MICE business in 
every dimension, TCEB, in close collaboration with eight leading 
academic institutes in the eastern region, established 
Eastern MICE Academic Cluster to jointly develop the 
young generation’s potential to meet the international 
standards for supporting MICE business in the EEC area. 
Besides, TCEB has joined forces with the Human Resource 
Development Centre under the aegis of the Eastern 
Economic Corridor (EEC) Office and Burapha University 
to initiate the project of potential development of MICE 
professionals in the EEC area. According to the information  
of the EEC Office in  2019 – 2023, the requirement of personnel 
in the EEC area creates the employment opportunities, 
particularly in the segments of high-income tourism and 
the MICE industry, of 16,920 positions, accounting for 4% 
of all workforce requirements in the EEC area. 

      ทีเส็บ มุ่งเน้นการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือเพือ่การ
พัฒนาธุรกิจไมซ์อย่างย่ังยืน จับมือ 5 เมืองไมซืซิต้ีของ
ประเทศไทย ได้แก่ กรงุเทพฯ พทัยา ภเูก็ต เชียงใหม่ และ
ขอนแก่น ร่วมผลักดันการจัดงานและสถานท่ีจัดงานให้
ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน เปิดตัวแคมเปญแรกคอื “Zero 
Plastic Events” ก�าหนดเป้าหมายจ�านวนขวดพลาสติกที่
ใช้ในห้องประชุมในเมืองไมซ์ซิตี้ จากทีม่มีีปรมิาณสูงถึง 
17,345,674 ขวด ให้ลดลง 50% เหลอื 8,672,837 ขวด 
ภายใน 1 ปี และคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 30,000,000 
บาท โดยทเีสบ็ม่ันใจว่าความร่วมมอืนี ้จะเป็นอกีก้าวส�าคญั
ของความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยใน
ระดบัจงัหวดัไปสูค่วามยัง่ยนื และมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั
ในฐานะจดุหมายปลายทางไมซ์ชัน้น�าแห่งเอเชยี
          TCEB has forged alliances with Thailand’s five 
MICE cities, namely Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang 
Mai and Khon Kaen, for sustainable development of 
MICE cities and jointly promoted the organisation of 
sustainable MICE events through the first campaign 
called “Zero Plastic Events”. Its goal is the reduction 
in the number of plastic bottles that are used at 
MICE venues in five MICE cities. Currently, there 
are 17,345,674 plastic bottles used in MICE events. 
Thus, this campaign is aimed at reducing half of 
the plastic bottles used or 8,672,837 bottles in a 
year, resulting in decreased expenditure of over 
THB 30,000,000. TCEB has confidence that the 
collaboration with its alliances will be a major step 
towards sustainability of Thailand’s MICE industry 
development at the regional level, together with 
improving the standards of event organisation to be 
widely accepted as Thailand has been positioned 
as one of Asia’s leading MICE destinations.

ไมซ์เพ่ือส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน 
MICE for Sustainable Environment 
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Click หาของขวัญผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้อนรับเทศกาลปลายปี 
SHOPPING FOR OTOP PRODUCTS 

AS NEW YEAR PRESENTS WITH THE CLICK OF A MOUSE

ส้ินปีแล้ว เข้าสู่เทศกาลปลายปีแห่งการเฉลิมฉลองท่ีทุกคนรอคอย 
เตรียมพร้อมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลายคนเร่ิมมองหา
ของขวัญส�าหรับส่งมอบความสุขให้กับคนท่ีรัก คอลัมน์ Event 
Banana ฉบับนี้ แชร์ ไอเดียหาของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
หลายจังหวัดท่ัวไทยมอบเป็นของขวัญสุดประทับใจให้กัน ซ่ึงวันนี้
ไม่ต้องรอให้ถึงหน้าเทศกาลโอทอป ก็สามารถช้อปผลิตภัณฑ์
ชุมชนผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆ แค่คลิกเดียว ลองไปดูกันเลย

1. otopthai.shop
เร่ิมจากฝั่งแอปพลิเคชันกันก่อน พบกับ 
otopthai.shop แอปพลิเคชันแหล่ง
รวบรวมสินค้าโอทอปจากทุกจังหวัดทั่ว
ไทย รองรับทั้งระบบ iOS และ Android 
สามารถเลือกสินค้าที่ต้องการและกดสั่ง
ซื้อได้โดยตรงจากตัวแอปพลิเคชันเลย 
หรือหากไม่สะดวกดาวน์โหลดก็สามารถ
เข้าไปดใูนเวบ็ไซต์ www.otopthai.shop 
ได้เช่นเดียวกัน จุดเด่นของแอปพลิเคชัน
น้ีนอกจากมีสินค้าหลายหมวดหมู่แล้วยงั
สามารถรองรบัการช�าระเงินได้หลายช่องทาง 
รวมถึงบริการจัดส่งถึงที่ทั่วโลกด้วย 

2. iOTOP
ต่อกันด้วย iOTOP แอปพลิเคชันแหล่ง
เก็บข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 
70,000 รายการ ครอบคลุมทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยข้อมลูทีม่อียูใ่นแอปพลเิคชนั
มีทั้งข้อมูลผู้ผลิต เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

4. Thaitambon.com
ส�าหรับเวบ็ไซต์ Thaitambon.com เป็น
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซจัดเก็บข้อมูลสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชมุชนครบทุกหมวด ท้ังอาหาร 
เครื่องด่ืม ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ 
ประดับตกแต่ง รวมถงึสมนุไพรต่างๆ  เรยีก
ได้ว่าจดัมาให้ครบทกุประเภท  ซึง่ผู้สนใจ
สามารถกดสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์โดยตรง 
เพราะมรีะบบอีคอมเมร์ิซรองรบัอยู่แล้ว

และภาพสินค้าประกอบการตัดสินใจ 
โดยแอปพลิเคชันนี้ไม่มีระบบซื้อ-ขาย
ผู ้ที่สนใจในสินค้าจะต้องโทรไปติดต่อ
กับผู้จัดจ�าหน่ายโดยตรงเท่าน้ัน

3. แอ่งเล็กเช็คอิน
แอ่งเล็กเช็คอิน เป็นแอปพลิเคชันตัวดังท่ี
ผลิตโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย ในโครงการ OTOP นวัตวิถี 
โดยตัวแอปพลิเคชันจะท�าหน้าท่ีเป็น
แหล่งรวมข้อมูลสถานที่กิน เที่ยว ช้อป
ในประเทศไทย รวบรวมผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ไว้ในท่ีเดียว นอกจากนี้
ผู ้ใช ้ยังสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยว
กับชุมชน รวมถึงปฏิทินแสดงงานและ
ประเพณีต่างๆ ที่ก�าลังจะเกิดข้ึนได้อีก
ด้วย ซ่ึงแอปพลิเคชันนี้ยังรองรับแค่
ระบบ Android เท่าน้ัน 5. Digitalotop.com

ปิดท้ายด้วยเวบ็ไซต์ Digitalotop.com ที่
เกดิจากการร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิ โรฒและกรมส ่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   
โดยหน้าเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลท้ังราย
ละเอียดสินค้าและข้อมูลส�าหรับติดต่อ
หน้าร้านส�าหรับผู ้เยี่ยมชมที่สนใจใน
ตัวสินค้าเพื่อติดต่อกับผู้จัดจ�าหน่ายได้
โดยตรง อกีท้ังยังสามารถติดตามข่าวสาร
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อีกด้วย 



who are interested in buying products 
enable to make a direct order on 
the website as it is managed by 
e-commerce software.

5. Digitalotop.com
The last website is Digitalotop.
com which was jointly created by 
Srinakharinwirot University and the 
Department of Industrial Promotion, 
Ministry of Industry. Its home 
page shows each shop’s product 
information and contact numbers for 
those who are interested in making 
a direct order with distributors. The 
website, moreover, provides news 
and updates on OTOP product 
promotion and other related activities 
These mobile applications and 
websites not only serve as online 
shopping hubs of OTOP products 
that we can look for special gifts for 
our loves during this festive season, 
but also promote the products made 
by Thais and distribute wealth and 
happiness to local communities 
nationwide. 
        As usual, Event Banana column 
prepares many interesting stories for 
our readers, so stay tuned for the 
next issue of MICE Guru by TCEB.

available in Bangkok and every 
province in Thailand. The application 
comprises the information of 
manufacturers, contact numbers and 
attractive pictures of products that 
help stimulate customers’ attention. 
However, online order and payment 
cannot be made via this application. 
Customers are required to make 
direct contact with distributors.

3. Aeng Lek Check-in 
As a part of OTOP Nawatwithi 
Community Tourism project, Aeng 
Lek Check-in is a well-known 
mobile application developed 
by the Community Development 
Department, Ministry of Interior. 
It collects information of leading 
destinations for dining, travelling and 
shopping in Thailand, together with 
information of OTOP products. Aeng 
Lek Check-in also provides users 
with news and updates on local 
communities and event calendar. 
The application, however, runs on 
Android devices only.  

4. Thaitambon.com
Thaitambon.com is an e-commerce 
website gathering information of 
all categories of OTOP products, 
including food & beverage, fabric, 
clothing, household & decorative 
products, and various herbs. Those 
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จากไอเดียการหาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
เป็นของขวัญสุดพิเศษรับช่วงเทศกาล
ปลายปีนี้ เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่สร้างความ
สุขใจให้กับทุกคน เพราะนอกจากจะได้
มอบของขวัญให้กับคนที่รักแล้ว ยังได้
สนบัสนนุและคนืความสขุกระจายรายได้
ให้กับชุมชนทั่วประเทศอีกด้วย ส�าหรับ 
Event Banana ฉบับหน้าจะมีเรื่องราว
ที่น่าสนใจอะไรมาน�าเสนอ โปรดติดตาม 
MICE Guru by TCEB ฉบับต่อไป

How time flies! We are going to bid 
farewell to 2019 and welcome 2020. 
As the festive holiday is approaching, 
some people start looking for special 
presents for their loves. Without 
waiting for OTOP fairs, this issue’s 
Event Banana column features mobile 
applications and websites that gather 
information of OTOP products from 
every province of Thailand. Just a click 
away, you can have local products 
online as New Year presents for your 
family and friends. So, let’s check 
them out!

1. otopthai.shop
Running on both iOS and Android 
devices, the otopthai.shop application 
is designed to gather information of 
OTOP products nationwide. Customers 
can select products they want and 
make online purchase directly and 
conveniently through the application. 
If customers prefer not to download 
the application, they can visit its 
website, www.otopthai.shop, to check 
out the products. In addition to a wide 
selection  of  OTOP products, this mo-
bile application offers various payment 
channels and worldwide delivery service.

2. iOTOP
 iOTOP is another mobile application 
that collects information of more 
than 70,000 items of OTOP products 
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ปัจจบุนั ธรุกจิไมซ์ไทย มีแนวโน้มการเตบิโตและพฒันาสงู
มากทั้งการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุม
นานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงงานเมกะ
อีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการ
จัดประชุมนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจ
ไมซ์เติบโต ล่าสุดประเทศไทยก้าวสู่อันดับหนึ่งของอาเซียนใน
ด้านการจัดประชุมนานาชาติต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 (ต้ังแต่ปี           
พ.ศ. 2559-2561) และเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย 

เมื่อเร็วๆ น้ี ทางส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื ทเีส็บ ได้จัดงาน “Interna-
tional Convention Bid Achievement Appreciation”         
ณ เดอะกลาสเฮ้าส์ ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ เพื่อแสดง
ความยินดีและเชิดชูเกียรติผู ้บริหารสมาคมและองค์กร ซ่ึง
ได้ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการยื่นประมูลสิทธิ์
การประชุมนานาชาติ และสามารถคว ้าชัยชนะน�าการ
ประชุมนานาชาติมาจัดในประเทศไทยได้เป็นผลส�าเร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายบุคลากรที่มีศักยภาพ  

ให้ร่วมกนัท�างานอย่างมอือาชพี ผนกึก�าลงัต่อยอดสูก่ารแข่งขนั
ในธุรกิจการประชุมนานาชาติในระดับโลก

  ภายในงานได้รบัเกียรตจิาก นายวรีศกัดิ ์หวงัศภุกิจโกศล 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์ เป็นประธานมอบรางวลัเพ่ือ
เชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้บริหารสมาคมและองค์กรซึ่งได้ท�าหน้าท่ี
เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการยื่นประมูลสิทธิ์การประชมุ
นานาชาตใินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 18 หน่วย
งานท่ีสร้างผลงานชนะการประมูลสิทธิ์และดึงงานการประชุม
นานาชาติให้มาจัดในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของ  
ทีเส็บ ทั้งงานประชุมด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ สัตวแพทย์ 
ปศุสัตว์ การศึกษา การบิน และการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
     งานประชุมนานาชาติที่ชนะการประมูลสิทธิ์ในปีงบ       
ประมาณ พ.ศ. 2562 มกี�าหนดการจัดงานในช่วงปี พ.ศ. 2563-2569 
(โดยแบ่งเป็น ปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 6 งาน / ปี พ.ศ. 2564 
จ�านวน 7 งาน / ปี พ.ศ. 2565 จ�านวน 4 งาน และปี พ.ศ. 2569 
จ�านวน 1 งาน) ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชมุจากต่าง
ประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 30,100 คนท�ารายได้ประมาณ
การเข้าประเทศกว่า 2,540 ล้านบาท

เชิดชูเกียรติ ไทยชนะประมูลสิทธ์ิ
งานประชุมระดับนานาชาติ
International Convention 
Bid Achievement Appreciation

T C E B  H I G H L I G H T
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International Convention Bid 
            Achievement Appreciation

Presently, Thailand’s MICE industry, including 
meetings, incentives, conventions, exhibitions, 
mega events and international festivals, has 
shown phenomenal growth and development. 
Conventions, particularly, play a major role in 
accelerating the significant growth of the Thai 
MICE industry. Moreover, Thailand was ranked first 
in ASEAN for convention organisation for three 
consecutive years, from 2016 – 2018, and fourth 
in Asia. 

Thailand Convention and Exhibition Bureau 
(Public Organization) or TCEB recently organised 
“International Convention Bid Achievement 
Appreciation” event at the Glass House, Park 
of Nai Lert in Bangkok with the aim of extending 
congratulations and appreciating executives 
from many associations and organisations who 
represented Thailand at international convention 
bidding sessions and successfully achieved those 
bids in Fiscal 2019. The impressive achievement 
enables to inspire other staff members in the 
organisations to strengthen potential, work 
professionally and join forces to compete 
internationally. 

 The event was presided over by Mr. Weerasak 
Wangsuphakijkosol, Deputy Minister of Commerce, 
who presented the honourable awards to the 
executives from 18 associations and organisations. 
With the strong support of TCEB, these organisations 
successfully won bids and attracted international 
conventions to be organised in Thailand, including 
conventions in medical industry, veterinary, 
livestock, education, aviation and public services.

The international conventions that Thailand 
won bids in  Fiscal 2019 are scheduled to be 
organised in 2020 – 2026. (There will be six events 
in 2020, seven events in 2021, four events in 
2022, and one event in 2026.) It is anticipated that 
approximately 30,100 international visitors will 
attend the events, generating revenue of over THB 
2,540 million for the country. 



   การประชุมส�าคัญท่ีใหญ่ท่ีสุดของการประชุมสมาคม
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าระดับโลก หรือ อูฟี ่ มาเยือน
ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้  เป็นการประชุมที่รวบรวม
ผู้ประกอบการระดับผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมการ
แสดงสินค้านานาชาติจากทั่วโลกมาร่วมประชุมหารือ สัมมนา 
แลกเปลี่ยนความรู ้  สร ้างประสบการณ์ สร ้างเครือข ่าย         
รับทราบทิศทางและเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมการแสดง
สินค้าระดับโลก

 ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน 
“The 86th UFI Global Congress” ระหว่างวันที่ 6-9 
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อาวานี่ พลัส ริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Platforms of Trust : Connect – 
Engage – Succeed ซึ่งสะท้อนถึงอุตสาหกรรมการแสดง
สินค้านานาชาติเป็นเวทีเจรจาธุรกิจที่ส�าคัญและเป็นเวที
กลางที่สร้างความน่าเช่ือถือระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย  ในขณะ

T C E B  H I G H L I G H T 12

The 86th UFI Global Congress
การประชุมใหญ่สมาคมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าระดับโลก



 

The 86th UFI Global Congress
   Regarded as the most important conference 

of the Global Association of the Exhibition Industry 
(UFI), the 86th UFI Global Congress is scheduled to 
be organised in Thailand in November. The congress 
will be attended by senior executives of international 
exhibition industry from across the world to jointly 
discuss and exchange knowledge and experience, as 
well as establishing networks and being acknowledged 
direction and global trends of the exhibition industry. 

13

เดียวกันยังสะท้อนความเช่ือมั่นในศักยภาพของประเทศไทย
ในฐานะประเทศเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกอีกด้วย 

  การจัดงานครั้งนี้  ที เส็บ จับมือกับพันธมิตรหลัก
ให้การสนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 
สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาติ (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย และกลุ ่มพันธมิตร 
Bangkok River 

   สมาคมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าระดับโลก (อูฟี่) 
ก ่อ ต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่อส ่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ และเป็นตัวแทน
ของสมาชิกในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการแสดง
สินค้านานาชาติ ปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกผู้ประกอบการและ
ธุรกิจงานแสดงสินค้ากว่า 50,000 รายทั่วโลก มีจ�านวน
สมาชิกถึง 781 องค์กรครอบคลุม 84 ประเทศทั่วโลก และ
มีสมาชิกในประเทศไทยทั้งส้ิน 12 องค์กร 

  การจดังาน The 86th UFI Global Congress ในครัง้นี้     
มีไฮไลต์ส�าคัญที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่ทีเส็บและ
พันธมิตรได้ร ่วมกันด�าเนินการ ได้เเก ่ โซนประเทศไทย    
การสัมมนาเชิงธุรกิจไฮไลต์หัวข้อ “ประเทศไทย จุดหมายใหม่
แห่งอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของโลก” ซ่ึงเป็นเวทีสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้จัดงานต่างประเทศเพ่ือมั่นใจน�างานแสดง
สินค้าให้เข้ามาจัดในประเทศไทย เวทีเจราจาธุรกิจระหว่าง
ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าไทยและต่าง
ประเทศ โดยคาดการณ์จ�านวนการจับคู่ธุรกิจประมาณ 60-
80 นัดหมาย ขยายเครือข่ายธุรกิจทั่วโลกและเปิดเวทีเจรจา
ให้ผู้ประกอบการไทยพบกับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ และภาพ
ลักษณ์ในระดับโลก โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จาก
การจัดงานเข้าประเทศถึงกว่า 44 ล้านบาท 

  Thailand is entrusted with hosting “The 86th UFI 
Global Congress” which is held on 6-9 November  2019 
at Avani+Riverside Bangkok Hotel. Under the concept 
of ‘Platforms of Trust: Connect – Engage – Succeed’, 
the event serves as a business platform for business 
negotiation and establishing credibility between 
buyers and sellers. Moreover, this event reflects strong 
confidence in Thailand’s potential as a host country 
organising a world-class event. 

   To organise this event, TCEB collaborates with its 
alliances including Bangkok Metropolitan Administration, 
Thai Exhibition Association (TEA), Thailand Incentive and 
Convention Association (TICA), Thai Hotels Association 
(THA) and Bangkok River Partners.  

   The Global Association of the Exhibition Industry 
or UFI is founded with the objectives of promotion and 
support of the exhibition industry and representing its 
members in matters relating to the exhibition industry. 
Currently, there are over 50,000 members worldwide 
who are entrepreneurs running exhibition business, as 
well as 781 organisation members from 84 countries. 
There are 12 organisations in Thailand that are the 
members of UFI.

 The 86th UFI Global Congress will feature the 
following highlights that will be held for the first time 
in Thailand by TCEB and its alliances: Thai Town zone; 
the business-related seminar under the topic of ‘Focus 
on Thailand’ which helps boost confidence among 
international organisers to select Thailand as a host 
country and MICE destination; and Speed Dating – an 
arena for business negotiation between Thai and 
international entrepreneurs in the exhibition industry. 
As for Speed Dating, it is anticipated that there will 
be approximately 60-80 appointments for business 
matching which will expand the business network to 
other countries.

 Not only does this event serve as a networking 
platform for Thai and international entrepreneurs, it 
also promotes Thailand’s economic growth and good 
image. It is expected that this event will generate 
revenue of over THB 44 million for the country.
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จุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำาหรับสถานท่ีจัดงานอีเวนท์
NEW DESTINATIONS FOR MICE EVENT ORGANISATION

บ้านดุสิตธานี
BAAN DUSIT THANI
พืน้ท่ีใหม่ในบ้านหลังเก่าย่านศาลาแดงกว่า 4 ไร่ ประกอบด้วย
บ้านโบราณบรรยากาศอบอุ่น พร้อมให้ทุกคนเติมเต็มช่วงเวลา
แห่งความสขุ และผ่อนคลายไปกบับรรยากาศเรยีบง่าย สบายๆ 
เป็นกันเอง ที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กบรรยากาศดีที่หา      
ได้ยากในเมอืงกรงุ ประกอบด้วย Dusit Gourmet คาเฟ่ทีก่�าลัง    
ป็อบสดุๆ ตอนเช้าเปิดเป็นคาเฟ่ ร้านอาหารเบาๆ และเบเกอรี่ 
ส่วนในยามค�่าคืน มีบาร์และดนตรีสดเบาๆ รวมถึงไฮไลท์          
ห้องอาหารไทยเบญจรงค์ ท่ีรองรับผู้ใช้บริการได้ถึง 70 คน 
ส่วนชั้น 2 สามารถจัดเป็นพื้นท่ีจัดประชุมเลี้ยงอาหาร หรือ
จัดงานได้ นอกจากน้ียังมีร ้านอาหารเธียนดอง อาหาร
เวียดนามรสชาติคลาสสิกในบรรยากาศสไตล์อินโดจีนยุค      
โคโลเนียลฝรั่งเศส  ก็ท�าให้เสน่ห์บ้านดุสิตธานีเป็นจุดหมาย
ท่ีหลายคนไม่ควรพลาด

Stretching over four rai on Saladaeng Road, Baan Dusit 
Thani is regarded as Bangkok’s new dining destination, 
welcoming everyone with cosy ambience of an old house 
that allows everyone to unwind and enjoy relaxing atmos-
phere. Baan Dusit Thani consists of Dusit Gourmet, 
a very trendy café serving light meals, pastries and 
cakes during the daytime and turning into a bar with 
live and soothing music at nighttime; Benjarong Thai 
Restaurant accommodating up to 70 visitors and host-
ing small meetings or other events on the second floor; 
and Thien Duong Vietnamese Restaurant serving 
authentic and savoury Vietnamese food in French 
colonial ambience. With timeless charm, Baan Dusit Thani 
becomes a must-visit destination. 

ทรู ไอคอนสยาม ฮอลล์
TRUE ICON HALL 
ศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลกและการจัดงานแสดงระดับ
นานาชาตลิ�า้สมยัแห่งยคุ ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีดทีีส่ดุ
กับการออกแบบมาตรฐานสากลระดับโลก ริมฝั ่งแม่น�้า
เจ้าพระยา บนพืน้ทีก่ว่า 12,000 ตารางเมตร ชัน้ 7 ของไอคอน
สยาม ด้วยไฮบรดิ ออดทิอเรยีม ระดบัโลก สามารถรองรบัการ
จดังานแสดงสนิค้า และงานประชมุระดบัโลก โดยรองรบัผูเ้ข้า
ร่วมงานได้ถึง 3,000 คน นอกจากนี้ ยังมีห้องประชุมขนาด
กลางและขนาดเล็กอีกมากมาย ที่สามารถรองรับงานประชุม
ย่อยและการแสดงระดับโลก เช่น ละครบรอดเวย์ โอเปร่า 
คอนเสิร์ตระดับโลก รวมถึงแฟชั่นโชว์ระดับโอต์กูตูร์ และ
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เป็นต้น

Situated by the Chao Phraya River, TRUE ICON Hall, 
the 1st ultra-hybrid world-class auditorium in Thailand, 
covers 12,000 sq.m. on the 7th floor of ICONSIAM, which 
can accommodate up to 3,000 participants. Meticu-
lously designed in line with international standards, 
TRUE ICON Hall is fully equipped with state-of-the-art 
technologies, enabling it to host all kinds of world-class 
events, particularly international conferences. Moreover, 
TRUE ICON Hall features various small and medium-
sized meeting rooms which can host small meetings 
and seminars, as well as world-class performances 
like Broadway shows, operas and concerts of world 
famous artists, coupled with haute couture fashion 
shows and international film festivals, etc.

 ช้ัน 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม, 299 ถ.เจริญนคร 
   ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600
   7th floor, ICONSIAM, 299 Charoen Nakhon Road,    
   Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
   www.trueiconhall.com 

 116 ถ.ศาลาแดง ต.สีลม อ.บางรกั จ.กรงุเทพมหานคร 10330
   116 Saladaeng Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10330
   www.baandusitthani.com
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สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
SAMYAN MITRTOWN HALL
จุดหมายปลายทางการจัดงานแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพกับ 
โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ที่เนรมิตชั้น 5 ของโซนรีเทลให้  
เป็นฮอลล์อเนกประสงค์ ภายใต้ชือ่ “สามย่านมติรทาวน์ฮอลล์” 
บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 โดยมี
ระบบคมนาคมอ�านวยความสะดวกต่อการเดินทางทั้งทางถนน 
และรถไฟใต้ดิน สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากถึง 3,000 คน 
มีห้องประชุมขนาดย่อยและการออกแบบผังห้อง รวมถึงพ้ืนที่
จัดงานเรยีบง่ายทันสมัย น�าเทคโนโลยี และสิง่อ�านวยความสะดวก
ล่าสดุมาใช้ ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของคนยุคใหม่ เอื้อต่อผู้จัดงาน
และผู ้เข้าร่วมประชุม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับโลก

Covering 5,000 sq.m. on the 5th floor of the retail zone 
of Samyan Mitrtown, Samyan Mitrtown Hall is a 
multi-purpose hall and a new destination for MICE event 
organisation which can accommodate up to 3,000   
participants. It is situated in the heart of Bangkok on 
Rama IV Road, enabling visitors to enjoy convenient 
road transport and the mass rapid transit to reach it. 
Samyan Mitrtown Hall also features small-sized meeting 
rooms and customised plans to host simple yet modern 
events. It is equipped with a full range of cutting-edge 
technologies and modern facilities in response to        
organisers and participants’ precise needs, as well as 
the younger generation’s lifestyle. Samyan Mitrtown 
Hall is developed in accordance with the country’s 
strategic plan which is aimed at driving the MICE industry 
to compete internationally.  

 ช้ัน 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์, 944 ถ.พระรามท่ี 4 
   ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
   5th floor, Samyan Mitrtown, 944 Rama IV Road, 
   Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
   www.samyan-mitrtownhall.com

เซ็นทรัล วิลเลจ
CENTRAL VILLAGE
ปักหมุดท�าเลดีที่สุดใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ดึงนักเดินทาง  
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ แวะช้อปก่อนเข้าเมือง หรือ เดินทาง
มุง่หน้าสูส่นามบิน ภายใต้คอนเซป็ต์ “The First International 
Luxury Outlet in Thailand” เป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง
แบรนด์เนมที่คุ้มค้าในราคาที่ลดถึงกว่า 35-70% ได้ทุกวัน
แบบคาดไม่ถึงแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยกับสโตร์จาก
แบรนด์แฟชั่นระดับโลก ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึง
แบรนด์อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์แต่งบ้าน 
ของเล่น ร่วมด้วยร้านอาหารและศูนย์อาหาร Food Village 
ทีจ่ดัได้ว่าเป็นปรากฎการณ์แห่งใหม่ และเป็นหนึง่ในจดุหมาย
ปลายทางของขาช้อปในการจับจ่ายสินค้าระดับโลก

 98, 98/1 ทางคู่ขนาน ถ.บางนาตราด - สุวรรณภูมิ 
   ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
   98, 98/1 Frontage Road of Bang Na – Trat – Suvarnabhumi, 
   Bang Chalong, Bang Phli, Samut Prakan 10540
   www.centralvillagebangkok.com

With close proximity to Suvarnabhumi Airport, Cen-
tral Village is a shopping destination for both Thai 
and foreign shoppers going on a shopping spree 
before heading to the city or the airport. Under the 
concept of “The First International Luxury Outlet in 
Thailand”, Central Village brings together world  
famous brand-name products at 35–70% discount 
every day, along with IT gadgets, household and 
decorative products, and toys in response to every-
one’s need and lifestyle. In addition to the stores 
of international luxury and lifestyle brands, it gathers 
famous restaurants and a food court called Food 
Village for every shopper. Central Village is a shopping 
destination of world-class brand-name products that 
cannot be missed.  
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FEI Asian Championships 
Pattaya 2019

 Thai Polo and Equestrian Club 
   Pattaya

  1 - 8 December 2019
  www.acpattaya2019.com  

02
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The 19st  Endoscopic and 
Laparoscopic Surgeons 
of Asia (ELSA)
 Shangri-La Hotel, Chiang Mai
  20 - 23 November 2019
  www.elsa2019.com

CEBIT ASEAN Thailand
  IMPACT Arena, Exhibition 

   and Convention Center, 
    Muang Thong Thani 

  27 - 29 November 2019
  www.cebitasean.com

PATA Destination 
Marketing Forum 2019

 Renaissance Pattaya 
   Resort & Spa, Pattaya

  27 - 29 November 2019
  www.pata.org/pdmf

Chiang Mai 
Design Week 2019

 Chiang Mai
  7 - 15 December 2019
  www.chiangmaidesignweek.com
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MetalAP
 Bangkok International Trade 

   and Exhibition Centre 
  12 - 14 December 2019
  www.metalap.com

Wonderfruit 2019
  Chonburi
  12 - 16 December 2019
  www.wonderfruit.co

Thailand HALAL 
Assembly 2019

  Bangkok International Trade 
   and Exhibition Centre (BITEC)

  20 - 22 December 2019
  www.thailandhalalassembly.com

Commart Work 2019
 Bangkok International Trade 

   and Exhi bition Centre (BITEC)
  19 - 22 December 2019
  www.commartthailand.com

06

Bangkok Motorbike 
Festival 2020

 CentralWorld, Bangkok
 15 - 19 January 2020
 www.BangkokMotorbikeFestival.com
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22th Bangkok International 
Symposium on HIV Medicine 2020

 Bangkok International Trade 
    and Exhibition Centre (BITEC)

 15 - 17 January 2020
 www.hivnat.org/bangkok

    symposium

Southern Material – 
อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้

 Material & Design Innovation   
   Center (MDIC), TCDC, Bangkok

 1 - 19 January 2020
 Tel: 02 105 7400 ext 254

Thailand Yacht Show 2020
 Royal Phuket Marina, Phuket
 9 - 12 January 2020
 www.thailandyachtshow.com

สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 6
  โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

    อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 11 - 12 January 2020
 www.facebook.com/DoiTungClub

Creative Talk 
Conference 2020

 Bangkok International Trade 
    and Exhibition Centre (BITEC)

 18  - 19 January 2020 
 www.creativetalkconf.com

Chombueng Marathon 2020
 Muban Chombueng Rajabhat 

    University, Ratchaburi
 20 January 2020
 www.chombuengmarathon.com

 

Khon Kaen International 
Marathon 2020

 Golden Jubilee Convention Hall, 
    Khon Kaen University

 26 January 2020
 www.khonkaenmarathon.com

Thailand Health & 
Fitness Expo 2020

 Royal Phuket Marina, Phuket
 30 January – 2 February 2020
 www.thailandhealthand

    fitnessexpo.com

36th  BBB Baby & Kids 
Best Buy 

 IMPACT Arena, Exhibition 
    and Convention Center, 
    Muang Thong Thani 

 30 January – 2 February 2020
 www.babybbb.com

Thailand Mobile Expo 2020
  Bangkok International Trade 

    and Exhibition Centre (BITEC)
  30 January – 2 February 2020

  www.thailandmobileexpo.com

Japan Expo Thailand 2020
 CentralWorld, Bangkok
 31 January – 2 February 2020
 www.japanexpothailand.com

Nai Lert Flower & 
Garden Art Fair 2020

 Park Nai Lert, Bangkok
 30 January – 2 February 2020
 www.facebook.com/   

    nailertflowerandgardenartfair

Thai International 
Travel Fair 2020

  IMPACT Arena, Exhibition 
    and Convention Center, 
    MuangThongThani

 16 - 19 January 2020
 www.titf-ttaa.com
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Food Pack Asia 2020
 Bangkok International Trade   

    and Exhibition Centre (BITEC)
 12 - 15 February 2020
 www.foodpackthailand.com

The 65th Bangkok Gems & 
Jewelry Fair 2020

 IMPACT Arena, Exhibition  
   and Convention Center, 
   Muang Thong Thani 

 25 - 26 February 2020
 www.bkkgems.com

Bangkok Design Week 2020
 Material & Design 

    Innovation Center (MDIC),   
    TCDC, Bangkok

 1 - 9 February 2020
 www.bangkokdesignweek.com

UnKonscious
Beach Festival 2020 

 Paradise Beach Club, Phuket
 6 - 7 February 2020
 www.unkonsciousfestival.com

Roads & Traffic Expo 
Thailand 2020

 Bangkok International Trade   
    and Exhibition Centre (BITEC)

 12 - 13 February 2020
 www.terrapinn.com

Future Energy Asia 2020
 Bangkok International Trade 

    and Exhibition Centre (BITEC)
 12 - 14 February 2020
 www.futureenergyasia.com

Garage Equipment by TIF
 Bangkok International Trade   

    and Exhibition Centre (BITEC)
 12 - 15 February 2020
 www.facebook.com/  

    GarageEquipmentByTIF

Thailand Industrial Fair 2020
  Bangkok International Trade   

    and Exhibition Centre (BITEC)
 12 - 15 February 2020
 www.thailandindustrialfair.com

Bangkok Motorbike Festival
  CentralWorld, Bangkok
 13 - 17 February 2020
 www.facebook.com/  

    BangkokMotorbikeFestival

The Great India 
Education Fair Bangkok

  Samyan Mitrtown Hall, 
    Bangkok

 15 - 16 February 2020
 www.afairs.com

Asia Brake Conference 2020
  Avani Riverside Bangkok Hotel
 16 - 18 February 2020
 www.asiabrake.org

International Luxury Property 
and Residency Expo

  Bangkok 
 20 - 21 February 2020
 www.ilpexpo.com

Print Tech & Signage 2020
 IMPACT Arena, Exhibition  

    and Convention Center, 
    Muang Thong Thani 

 27 February – 1 March 2020
 www.printtechexpo.com

Thailand Coffee, 
Tea & Drink 2020

 Bangkok International Trade  
   and Exhibition Centre (BITEC)

 27 February – 1 March 2020
 www.thailandcoffee.net

Thailand Bakery 
& Ice Cream 2020

 Bangkok International Trade 
   and Exhibition Centre (BITEC)

 27 February – 1 March 2020
 www.thailandcoffee.net
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