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องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์
ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้
ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
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สวัสดีครับ พบกับ “วารสารรู้งาน MICE GURU by
TCEB” ฉบับต้อนรับปีใหม่ไทย ทีก่ ารจัดงานไมซ์ยงั คงสร้างสีสนั
ในซีซนั่ นีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การประชุมสัมมนา การจัดอินเซนทิฟ
ให้กบั พนักงานองค์กร การประชุมสมาคมวิชาชีพ หรือแม้แต่การ
จัดงานแสดงสินค้า การจัดงานเมกะอีเวนท์และงานเฟสติวลั ให้คน
ไทยร่วมเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์กนั อย่างสนุกสนานครับ
นับเป็นโอกาสที่ดีของการเดินหน้าประเทศไทยที่ทุก
ภาคส่วนต่างพร้อมใจร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน และ
เช่นเดียวกับธุรกิจไมซ์ไทย ที่เป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญผ่านเวทีการจัดงานต่างๆ ไปสู่ ทุก
ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ล่าสุดกับการเปิดตัวมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
“ประชุมเมืองไทย ภูมใิ จช่วยชาติ” เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจเชิญชวน
องค์กรหน่วยงาน และคนไทยร่วมใจจัดประชุมและสัมมนาใน
ประเทศไทย โดยอ่านรายละเอียดได้ในคอลัมน์ Cover Story ครับ
และเมื่อเร็วๆ นี้ ทีเส็บได้มีโอกาสสนับสนุนงาน SITE
Thailand Talk ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
ส่วนหนึ่งของงาน SITE Global Conference 2020 ผมและ
ทีมงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้จัดงานจากทวีปอเมริกาเหนือกว่า 60 ท่าน โดยเน้นบทบาท
ของทีเส็บในการต่อยอดการจัดงาน SITE Global Conference
ในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว ทั้งในเรื่องของการริเริ่ม Cultural
Immersion และการประกาศเจตนารมณ์ Bangkok Manifesto
สู่ Vancouver Manifesto รวมถึงสนับสนุน SITE Thailand Chapter
เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลในไทย โดย
เชิญมิสเตอร์ คริสโตเฟอร์ เลียว (Christopher Leow) มาร่วม
แบ่งปันประสบการณ์การท�ำงานกับชุมชนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือของไทย
นับเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้สร้างความสัมพันธ์กับองค์กร
ธุรกิจจากทวีปอเมริกาเหนือให้เข้ามาจัดงานในประเทศไทยและเป็น
อีกทางหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ ง อีกทัง้ น�ำรายได้เข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจของประเทศเพิม่ ขึน้
ท้ายนี้ อย่าลืมติดตามแอปพลิเคชั่นส�ำหรับนักเดินทาง
ในคอลัมน์ Event Banana และขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินกับ
เรือ่ งราวดีๆ อีกมากมาย และอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
พบกันอีกครัง้ ฉบับหน้าครับ
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Sawasdee Krub. This issue of “MICE Guru by TCEB”
newsletter welcomes the Thai New Year with vibrant and
joyful vibes of Songkran Festival. During the holiday season,
the organisation of MICE events, including corporate
meetings, incentives, conventions, exhibitions, mega events
and festivals, has also proved to be continuously active.
Close collaboration of all sectors to move the
country forward indicates a good sign of development.
Moreover, the Thai MICE industry has played an important
part in boosting the country’s economy and distributing
wealth and prosperity through the MICE events organised
throughout the country. ‘Meeting in Thailand’ economy
stimulus package was recently unveiled by TCEB with the aim
of encouraging corporates to organise and Thai people to
join corporate meetings and incentive trip in Thailand. For
more information, please flip through Cover Story column.
More recently, TCEB supported the organisation of
SITE Thailand Talk held in Vancouver, Canada. As a part
of SITE Global Conference 2020, the event was aimed
at sustainable development and social responsibility. My
team and I had a chance to meet over 60 organisers from
North America to emphasise TCEB’s roles in continuing
to organise SITE Global Conference held in Thailand last
year. Other topics that were also discussed included the
initiation of cultural immersion and the declaration from
Bangkok Manifesto to Vancouver Manifesto, as well as the
promotion of SITE Thailand Chapter to enhance incentive trip
segment in Thailand. Moreover, TCEB invited Mr. Christopher
Leow to share his experience while working with the local
communities in Thailand’s northern region. It is a good
opportunity for Thailand to forge a relationship with them
in order to encourage them to host events in Thailand. This
helps encourage the Thai MICE industry to grow constantly
and generate more revenue for the country.
Lastly, Event Banana column introduces must-have
mobile applications for travelling in Thailand. Enjoy reading
and take good care of yourselves.
See you next issue.
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MEETINGS INCENTIVES CONVENTIONS EXHIBITIONS

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr. Chiruit Isarangkun na Ayuthaya
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ที เ ส็ บ หรื อ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ขานรับนโยบายรัฐบาลกระตุน้
เศรษฐกิ จ ไทย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ จ ่ า ย ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้
หมุนเวียนในประเทศ ด้วยเล็งเห็นว่าการจัดประชุมองค์กร
และการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ
เป็นอุตสาหกรรมที่มีจ�ำนวนนักเดินทางและสร้างรายได้สูงสุด
ในกลุ่มธุรกิจการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การ
ประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้า หรือทีเ่ รียกว่า ธุรกิจไมซ์
โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถผลักดันให้เกิดการ
กระจายรายได้สู่ภูมิภาคได้รวดเร็ว จึงเปิดโครงการมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจ “ประชุมเมืองไทย ภูมใิ จช่วยชาติ” เพือ่ กระตุน้
เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลตลอดปี
เริ่มกันที่การส่งเสริมองค์กรหน่วยงาน จัดประชุม
สัมมนา และเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลให้กบั พนักงานในประเทศ
โดยทีเส็บ ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
และสมาชิกผูป้ ระกอบการไมซ์กว่า 200 หน่วยงาน สนับสนุน
กลุ่มองค์กรบริษัทในการจัดประชุมองค์กรและการเดินทาง
เพือ่ เป็นรางวัลภายในประเทศ โดยต้องจัดกิจกรรมผ่านบริษทั
น�ำเที่ยวที่ร่วมโครงการฯ และจัดขึ้นคนละจังหวัดกับที่ตั้งของ
บริษทั นัน้ ๆ พักค้างแรมอย่างน้อย 1 คืน ส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมงาน
อย่างน้อย 40 คน จะได้รับงบประมาณสนับสนุนในรูปแบบ
คูปอง มูลค่า 20,000 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ

In response to the government’s policy on
boosting Thai economy and spending among people,
as well as generating revenue for the country, Thailand
Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)
or TCEB recently unveiled an economic stimulus
package called “Meeting in Thailand” to stimulate the
country’s economy throughout the whole year. TCEB
has recognised that the meeting and incentive trip
segment – one of the segments of meetings, incentives,
conventions and exhibitions or the MICE industry – has
attracted the highest number of travellers for corporate
meetings & incentive trip visitors and generated the
highest revenue for the country. Besides, it has grown
constantly and enabled to distribute income to the
provincial areas rapidly.
TCEB, thus, has teamed up with the Tourism
Council of Thailand, together with over 200 MICE
entrepreneurs to encourage corporates across the
country to participate in this campaign through hosting
corporate meetings and incentive trip in Thailand. The
corporates are required to organise meetings under the
conditions of one-night stay and at least 40 participants
through a destination management company or
DMC who attend the campaign, and the destination
for meeting organisation must be different from the
location of the corporate. A corporate will receive a
financial support of voucher worth THB 20,000 (VAT
included).
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โครงการประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ ขอชวน
คนไทยร่วมจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทย ด้วยเมืองไทย
มีสถานที่สวยงาม แหล่งสันทนาการ พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจ
มากมายในทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง ตอบโจทย์ ทุ ก ความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมองค์กรที่แตกต่างและน่าประทับ
ใจ เช่น ไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์ ที่ผ่านการศึกษา
และวิจัย โดยน�ำเสนอผ่าน 7 มุมมอง ได้แก่ ประวัติศาสตร์
และวั ฒ นธรรม การผจญภั ย การสร้ า งที ม เวิ ร ์ ค กิ จ กรรม
CSR และการประชุมเชิงอนุรกั ษ์ กิจกรรมบรรยากาศชายหาด
การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ รวมถึงกิจกรรมน�ำเสนอ
อาหารไทยอันเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของคนไทย คาดว่าจะ
สามารถกระตุ้นการเดินทางขององค์กรต่างๆ ร่วมจัดประชุม
สัมมนาได้ถึง 500 กลุ่ม หรือเฉลี่ย 20,000 - 40,000 คน สร้าง
รายได้หมุนเวียนภายในประเทศได้กว่า 70 ล้านบาท ภายใน
31 กรกฎาคม 2563 นี้
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TCEB warmly invites Thais to organise meetings in
Thailand and the corporates to participate in ‘Meeting
in Thailand’ economy stimulus package through
hosting meetings and seminars in our country where
is blessed with many wonderful attractions offering
a wide range of recreation activities and facilities.
Having been studied by the package with the aim
of responding to precise needs of travellers from
corporate meetings, Thailand 7 MICE Magnificent
Themes are presented through seven perspectives,
namely Fascinating History and Culture, Exhilarating
Adventures, Treasured Team Building, CSR and Green
Meetings, Beach Bliss, Lavish Luxury, and Culinary
Journeys. It is anticipated that from now until 31 July
2020, this economic stimulus package will be able to
attract corporates up to 500 groups or approximately
20,000 – 40,000 visitors, generating revenue of over
THB 70 million for the country.
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มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะสั้น กระตุ้นการจัดประชุมและการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลในประเทศ กระจายรายได้ ไปสู่ภูมิภาค
The short-term economic and tourism stimulus package for domestic meeting
and incentive trip to distribute income to provincial areas.

หลักเกณฑ์
การสนับสนุน
Terms &
conditions

มีการจัดกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง ได้แก่
The activity that will be organised must be
in accordance with the following activities

การประชุม

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

การอบรมสัมมนา

กิจกรรมนอกสถานที่

กิจกรรมเพื่อสังคม

Team buildings

Meetings

Incentive Trips

Outing

Seminars

CSR

ผู้ขอรับการสนับสนุน
จะต้องเป็นนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนในประเทศ
Those who request
the package are
required to be
a corporate
licensed
in Thailand.

ผู้ขอรับการสนับสนุน
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10
วันก่อนด�ำเนินกิจกรรม
A corporate is
required to apply to
join the program at
least 10 days before
the organisation.

จัดงานข้ามจังหวัด
ที่ตั้งของผู้ขอรับ
อย่างน้อย 1 คืน
และมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วม
อย่างน้อย 40 คน
The province for the
organisation must be
different from the
province a corporate
located in order to stay
there for at least one
night with
a minimum of 40
participants.

ถ้าผ่านการพิจารณา
จะได้รับเงินสนับสนุน
จ�ำนวน 20,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
A corporate will
receive a financial
support in the form
of a voucher worth
THB 20,000
(included VAT) after
the consideration
of criteria.

ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถลงทะเบียนได้ทาง
www.thaimiceconnect.com
l Those who request the package can register on
www.thaimiceconnect.com
l สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โทร 0-2694-6000
l For more information, please contact Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)
at Tel.0-2694-6000
l
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T C E B U P DAT E

งาน L’ETAPE Thailand
by Tour de France 2019
จังหวัดพังงา คว้ารางวัล
L’ETAPE Thailand
by Tour de France 2019 Wins
Honourable Award

งาน L’ETAPE Thailand by Tour de France 2019
จังหวัดพังงา ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Winner of the
“MPW Best Asian Cycling Event 2019” โดย Mass
Participation World จากการโหวตของคณะกรรมการ
นานาชาติ ซึ่ ง ถื อ เป็ น อี ก งานส� ำ คั ญ ที่ ที เ ส็ บ สนั บ สนุ น
ประมูลสิทธิ์การจัดงานปั่นจักรยานระดับโลกเข้ามาจัดใน
ประเทศไทย โดยทีเส็บ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่มีใจรัก
การปั่น ห้ ามพลาดกับรายการระดับโลกเช่นนี้ที่จะจัดขึ้น
อีกครั้งในเดือนตุลาคมปีนี้
Thanks to the votes from members of
international committee, L’ETAPE Thailand by Tour
de France 2019 organised in Phang-nga province
won the honourable award of the “MPW Best Asian
Cycling Event 2019” by Mass Participation World. It is
regarded as one of the international mega events that
TCEB has striven to win bidding of the organisation
of international cycling event to be held in Thailand.
In collaboration with the Sports Authority of Thailand
and the Tourism Authority of Thailand, TCEB invites
those who are keen on cycling to participate in this
world-famous cycling event which will be held again
in October 2020.

ทีเส็บสนับสนุนงานประชุมสุดยอด
ผู้นำ�สตรี โลก 2020
TCEB Supports Global Summit
of Women 2020

ทีเส็บร่วมแถลงข่าวเปิดตัวงานประชุมสุดยอด
ผู้น�ำสตรีโลก หรือ Global Summit of Women
2020 ภายใต้แนวคิด “Women: Revolutionizing
Economies” พลังสตรีพลิกโฉมเศรษฐกิจ ที่มีก�ำหนด
จัดงานขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน
2563 โดยเป็นงานระดับโลกที่ทีเส็บร่วมสนับสนุนทั้ง
งบประมาณ การเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงาน และการ
ประชาสัมพันธ์งาน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ
1,000 คนจากทั่วโลก และสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า
80 ล้าน
TCEB joined the press conference of Global
Summit of Women 2020 organised under the
theme “Women: Revolutionizing Economies”
which is scheduled for 23 - 25 April 2020. In
addition to providing financial support for the
world’s leading forum, TCEB has played its part in
being a committee member of event organisation
and public relations. It is expected that it will be
attended by over 1,000 participants from around
the world, generating revenue of over THB 80
million for the country.
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ทีเส็บเปิดตัวแคมเปญ “Fly, Meet, Shop”
TCEB Unveils “Fly, Meet, Shop”
Campaign

ทีเส็บร่วมกับบางกอกแอร์เวย์ส และห้างสรรพสินค้า
เซ็ น ทรั ล ผนึ ก ก� ำ ลั ง บุ ก ตลาดไมซ์ ใ นกลุ ่ ม ประเทศ CLMV
(กั ม พู ช า ลาว เมี ย นมาร์ และเวี ย ดนาม) จั ด งานเปิ ด ตั ว
แคมเปญ “Fly, Meet, Shop” เป็ น ครั้ ง แรก ณ กรุ ง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
เดินทางให้กับลูกค้าองค์กรด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย โดย
กระตุ้นตลาดการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ของบริ ษั ท และองค์ ก รธุ ร กิ จ จากกลุ ่ ม ประเทศ CLMV ให้
เลื อ กไทยเป็ น สถานที่ จั ด งาน โดยความส� ำ เร็ จ ที่ ผ ่ า นมา มี
จ� ำ นวนนั ก เดิ น ทางที่ เ ข้ า ร่ ว มแคมเปญ และเดิ น ทางมาร่ ว ม
งานในประเทศไทยกว่า 20,000 คน สร้างรายได้กว่า 1,400
ล้านบาท
TCEB teamed up with Bangkok Airways and
Central Department Store to proactively enter the
MICE markets in CLMV countries, namely Cambodia,
Lao PDR, Myanmar and Vietnam by organising the
“Fly, Meet, Shop” campaign launch event in Phnom
Penh, Cambodia for the first time. With the aim of
encouraging travellers from corporate meetings
and incentive trip visitors from CLMV countries to
select Thailand as a MICE destination, the event
offered many privileges to facilitate travelling to
Thailand. The past campaigns showed that over
20,000 travellers joining the campaigns participated
in MICE events in Thailand, generating revenue of
over THB 1,400 million.

ทีเส็บต้อนรับคณะกรรมาธิการ
การท่องเที่ยววุฒิสภา
TCEB Welcomes Senate Standing
Committee on Tourism
ประธานกรรมการทีเส็บ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
พร้อมเหล่าผูบ้ ริหารทีเส็บ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ
การท่องเทีย่ ววุฒสิ ภา น�ำโดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยาย
สรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันถึงนโยบาย
การด�ำเนินงาน รวมทัง้ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและ
นิทรรศการของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาธุรกิจไมซ์และการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งนับเป็น
หนึง่ ในกลยุทธ์การขับเคลือ่ นธุรกิจไมซ์รว่ มกับหน่วยงาน
ภาครัฐพันธมิตร ส่งเสริมและแนะน�ำให้หน่วยงานภาครัฐ
เข้าใจบทบาทการท�ำงานของทีเส็บ และร่วมกันส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศไทย

Dr. Atchaka Sibunruang, TCEB Chairman,
together with TCEB executives warmly welcomed
members of the Senate Standing Committee on
Tourism led by General Thanasak Patimaprakorn,
Chairman of the Committee, on the occasion of
attending the briefing session and exchanging
ideas about implementation policy, problems
and suggestions for the development and
promotion of the Thai MICE industry which
would lead to the mutual collaboration between
TCEB and other public agencies in developing
the MICE industry and the tourism. TCEB took
this opportunity to introduce its roles and
responsibilities to other public agencies to
promote the Thai MICE industry together.
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EVENT BANANA

แอปพลิเคชันเดินทางไกล อุ่นใจแน่นอน
MOBILE APPLICATIONS SUITABLE FOR
TRAVELLING AROUND THAILAND
ช่วงนีใ้ ครมีแพลนเดินทางไปร่วมงาน ทัง้ ประชุมสัมมนาหรือเดินทาง
นอกสถานที่ภายในประเทศไทย ต้องดูแลตนเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษ
วันนี้ Event Banana มี 5 แอปพลิเคชัน แนะน�ำให้โหลดติดตัวไว้ใช้
ก่อนเริ่มเดินทางภายในประเทศ รับรองว่าช่วยท�ำให้การเดินทางของ
คุณนั้นสะดวกสบาย ง่าย และปลอดภัยมากขึ้นจากเดิมแน่นอน

4. Highway Traffic

แอปพลิเคชันที่ช่วยดูแลคุณ ในกรณีเกิด
เหตุดว่ นเหตุรา้ ยขึน้ แบบไม่ทนั ตัง้ ตัวขณะ
เดินทางไกล สามารถขอความช่วยเหลือ
จากต�ำรวจผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ตลอด
24 ชัว่ โมง พร้อมมีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีค่ อย
ดูแลรับเรื่องประสานงานกับทุกท้องถิ่น
ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ก็สบายใจไร้กังวล

1. AirVisual

แอปพลิ เ คชั น ที่ จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการ
โหลดติ ด เครื่ อ งไว้ ใ ช้ หากจ� ำเป็ น ต้ อ ง
เดิ น ทางไกลไปยั ง สถานที่ ต ่ า งๆ แอป
พลิเคชั่นนี้จะท�ำให้คุณสามารถติดตาม
ข้อมูลคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ได้
แบบเรียลไทม์ แจ้งอัตราปนเปื้อนพร้อม
พยากรณ์คุณภาพอากาศในอีกหลายวัน
ข้างหน้าได้อีกด้วย

3. Tap2Call

แอปพลิเคชันทีร่ วบรวมทุกเบอร์โทร และ
หมายเลขส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องใช้ในชีวิต
ประจ� ำ วั น เช่ น เบอร์ โ ทรของทุ ก สาย
การบิน โรงพยาบาล หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน
แถมยังใช้งานแสนง่าย แค่คลิกโทรออก
ผ่านแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเดินทางไป
พื้นที่ไหนในประเทศไทยก็หายห่วง

5. ThaiFlightInfo

แอปพลิเคชันค้นหารายละเอียดข้อมูล
เทีย่ วบินภายในประเทศ สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูล
ตารางการบินของทุกท่าอากาศยานที่อยู่
ในสังกัดของกรมท่าอากาศยานแบบ Realtime แถมยังมีขอ้ มูลบอกวิธกี ารเดินทาง
ไปยังจังหวัดต่างๆ ได้อย่างครบครัน
ทัง้ 5 แอปพลิเคชันทีค่ อลัมน์ Event
Banana เลื อ กมาน� ำ เสนอในฉบั บ นี้
นอกจากช่วยท�ำให้อนุ่ ใจแล้ว ยังสามารถ
เตรียมตัววางแผนก่อนเดินทางไปจัดงาน
หรือร่วมงานต่างๆ ภายในประเทศ ช่วย
ให้การวางแผนการเดินทางง่ายกว่าครั้งที่
ผ่านๆ มา และโปรดติดตาม MICE Guru
by TCEB ฉบับหน้า

Photos: Courtesy of apps.apple.com

2. Police i lert u

แอปพลิ เ คชั น ที่ บ อกสภาพการจราจร
สายหลักทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
สามารถเช็คความเร็วโดยเฉลี่ยของถนน
แต่ละสายได้ แถมยังมีฟีเจอร์พิเศษอย่าง
Real-time CCTV ทีช่ ว่ ยให้คณ
ุ ตัดสินใจ
เลือกเส้นทางในการเดินทางได้งา่ ยขึน้
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If you plan to attend MICE events or have business trips in
Thailand, it will be advantageous to have an “assistant” taking care
of you and facilitating your travel plan. This issue’s Event Banana
column is pleased to introduce five useful mobile applications that
enable your trips to be safer, easier and more convenient.

5. ThaiFlightInfo

1. AirVisual

AirVisual becomes a must-have
mobile application for users if
they have to visit many places in
Thailand. This app enables users to
monitor real-time information of air
quality in each area. It also reports
the air quality index and forecasts
the air quality of coming days.

3. Tap2Call

Tap2Call application makes users
feel at ease when travelling around
Thailand as it gathers all phone
numbers that are necessary to their
daily lives including phone numbers
of all airlines and hospitals, as well
as emergency numbers. Thanks
to user-friendly design, they can
simply make a phone call through
the application

The last mobile application,
ThaiFlightInfo, helps users search
for information of domestic flights
and related facilities easily. They are
able to check real-time information
of domestic flights of all airports
operating under the aegis of the
Department of Airports (AOT). This
app also presents information of
how to get to each province.

4. Highway Traffic

2. Police i lert u

Police i lert u is a mobile application
that users can ask for help from
policemen for 24 hours. Police
officers will be notified of an
emergency and cooperate with
other local officers throughout
the country to help those from
an unexpected situation. This app
makes users feel less worried when
travelling.

Highway Traffic application reports
traffic conditions of the main roads
in Bangkok and other provinces.
Users can check the average driving
speeds of each road. It also provides
a special feature like a real-time
CCTV that helps users decide which
route they should take.
All the five mobile apps well
selected by Event Banana column
can facilitate your travel plan before
attending MICE events held across
the country and make you feel at
ease. Stay tuned for the next issue
of MICE Guru by TCEB.
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TCEB HIGHLIGHT

มาตรฐานไมซ์ ไทย ก้าวไกลสู่สากล
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรือ ทีเส็บ ผนึกก�ำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ยกระดับมาตรฐานไมซ์ไทยทะยานสูห่ มุดหมายไมซ์โลก ขับเคลือ่ น
ประเทศไทยสูศ่ นู ย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมภิ าคเอเชียด้วยมาตรฐาน
สากล และเป็นผู้น�ำการจัดงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย
เพิม่ ขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจไมซ์ไทย
ในเวทีโลก
ล่าสุด ประสบความส�ำเร็จต่อเนื่องกับการด�ำเนินงาน
โครงการมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย มอบตราสัญลักษณ์
มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (TMVS) มาตรฐานสถานที่
จัดงานอาเซียน (AMVS) และมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่าง
ยัง่ ยืน (TSEMS) โดยได้รบั เกียรติจาก นายนภินทร ศรีสรรพางค์
ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานและพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ
และสถานประกอบการในงาน MICE Standards Day 2020
นายจิรตุ ถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการ ทีเส็บกล่าวว่า
ทีเส็บวางแผนจัดตั้ง ASEAN MICE Institute หรือสถาบันให้
องค์ความรูไ้ มซ์แบบครบวงจรของภูมภิ าคอาเซียน ทีจ่ ะก�ำหนด
รับรองมาตรฐาน ออกแบบหลักสูตรพัฒนาผูป้ ระกอบการไมซ์ทงั้
ระดับบุคคลและองค์กร เพือ่ พัฒนาศักยภาพธุรกิจไมซ์ไทยและ
อาเซียน รวมถึงเสริมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
ในระยะยาว
ทั้ ง นี้ ที เ ส็ บ เดิ น หน้ า ขยายจ� ำ นวนสถานที่ จั ด งานที่ ไ ด้
มาตรฐานให้ครอบคลุมภูมภิ าค โดยได้รบั ความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานในการน�ำสถานทีเ่ ข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS

ประเภทสถานทีจ่ ดั กิจกรรมพิเศษ ซึง่ มีแขกผูม้ เี กียรติเข้าร่วมให้
ข้อมูล อาทิ พลตรี ธนณัฐ ยังเฟือ่ งมนต์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่ง
เสริมการท่องเทีย่ วกองทัพบก นายอุปถัมป์ นิสติ สุขเจริญ นายก
สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และ นายทวีพงษ์ วิชยั ดิษฐ
ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การ
ท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
นอกจากนี้ ภายในงานยังเต็มไปด้วยผู้คนในวงการไมซ์
มาร่วมบรรยายพิเศษเปิดมุมมองผูเ้ ข้าร่วมงานให้เกิดแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์กจิ กรรม อาทิ นายวินจิ เลิศรัตนชัย ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เฟรชแอร์ เฟสติวลั จ�ำกัด มาบรรยาย
ในหัวข้อ “ผนึกศักยภาพ 360 องศา สร้างไมซ์ไทยทะยานสู่
Destination ไมซ์โลก ผ่านการสร้างสรรค์งานระดับ World
Class” นายส�ำราญ สอนผึ้ง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในหัวข้อ “การรักษามาตรฐาน TMVS
และ AMVS” นายธีรกุล บุญยงค์ ผู้อ�ำนวยการแผนกอาวุโส
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในหัวข้อ “ผลกระทบมาตรฐาน
ไอเอสโอที่มีผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์” รวมถึง การเสวนาเรื่อง
“MICE Innovation & Sustainability มิใช่แค่วาทะแต่เป็น
วาระของโลก และโซนจัดนิทรรศการ Meet up MICE Guru
“Standards & Sustainabilities” สร้างการรับรู้และเข้าใจ
มาตรฐาน AMVS และมาตรฐาน TSEMS
ปัจจุบัน ไทยมีจ�ำนวนห้องประชุมที่ได้มาตรฐานสถานที่
จัดงานมากทีส่ ดุ เป็นอันดับหนึง่ ในอาเซียน และจากแผนพัฒนา
มาตรฐานไมซ์ระยะ 5 ปีถดั จากนีไ้ ป ทีเส็บ ตัง้ เป้าหมายผลักดันให้ไทย
เป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์มาตรฐานสากลในภูมภิ าคเอเชียอีกด้วย
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Thai MICE Standards to Be
on Par with Global Standards
Moreover, the executives from several organisation,
for example, Maj. Gen. Thananat Youngfueangmon,
Director of the Royal Thai Army Tourism Promotion Office;
Mr. Upathum Nisitsukcharoen, Chairman of the Business
of Creative and Event Management Association (EMA) ; and
Mr. Taweebhong Wichaidit, Director-General of Designated
Areas for Sustainable Tourism Administration (DASTA)
attended the event to share their opinions on joining
forces with TCEB in evaluating MICE venues throughout
the country to be certified with TMVS in the category
of Special Venue.
The event also attracted a throng of MICE people
who attended interesting seminars where high-ranking
executives of many organisations shared their experience
to inspire other participants. The seminars held under
many topics, for example “Driving Thailand to Become a
World’s MICE Destination through Limitless Potential and
Creative Organisation of Worldclass MICE Events” delivered by
ห้องประชุม
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัด
มาตรฐานสถานที่
Meeting Rooms
แสดงสินค้า
กิจกรรมพิเศษ
จั ด งานประเทศไทย
Mr. Winit Lertrattanachai, CEO of
Exhibition Halls Special Venues
Thailand MICE Venue
Standard (TMVS)
Fresh Air Festival Co., Ltd.; “The
แห่ง
ง
เเห่ง
25 Venues
397Venues
31แห่Venues
Maintenance of TMVS and AMVS
แห่ง
Standards” made by Mr. Samran
ฮอล์ล
ห้อง
Venues 1,083 Rooms 29 Halls
Sonphueng, Senior Manager of
Management System Certification
มาตรฐานการบริหาร
มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน
Institute (Thailand); and “The
การจัดงานอย่างยั่งยืน
ASEAN MICE Venue
Thailand Sustainable Event
Standard (AMVS)
Impacts of ISO Standards on
Management Standard (TSEMS)
the MICE Industry” delivered by
แห่
ง
แห่ง
Mr. Thirakul Boonyong, Senior
Venues
Venues
Director of Management System
Certification Institute (Thailand); as
Mr. Chiruit Isarangkun na Ayuthaya, TCEB President, well as “ ‘MICE Innovation & Sustainability’ is not merely an
revealed that TCEB planned to establish ASEAN MICE expression, but an issue”. Moreover, the event featured the
Institute for certifying MICE standards and setting up exhibition of Meet up MICE Guru “Standards & Sustainability”
MICE development courses for entrepreneurs, both for to raise awareness about AMVS and TSEMS standards.
Currently, Thailand has the highest number of
individuals and organisations. This would help boost
potential of the Thai and ASEAN MICE industries, together certified and standardised MICE venues in ASEAN. In
with capability of personnel and organisations in relation line with the 5-year plan of MICE development, TCEB is
to the MICE business, and enhancement of long-term determined to drive Thailand to become an internationally
standardised MICE hub in Asia.
competitiveness.
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public
Organization) or TCEB, in collaboration with public & private
agencies, has raised the standards of Thailand’s MICE
industry to be at the same level of global standards, as
well as promoting Thailand to become a MICE destination
and a leader of sustainable MICE event organisation in Asia.
TCEB has also striven to strengthen the Thai MICE industry’s
capacities and competitiveness in the global arena.
Recently, TCEB organised MICE Standards Day
2020 event that was presided over by Mr. Napintorn
Srisunpang, Vice Minister for Tourism and Sports who
presented the logos of the Thailand MICE Venue Standard
(TMVS), the ASEAN MICE Venue Standard (AMVS), and the
Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS)
to certified MICE operators and MICE venues. This event
proves that TCEB achieved its success in implementing
the TMVS project.

453

20

53

4
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ALL ABOUT MICE

สถานที่จัดงานสุดชิคการันตีด้วย TMVS
Trendy MICE Venues Certified by TMVS

ซี อาเซียน
C Asean

ซี อาเซียน พื้นที่การเรียนรู้และสร้างความร่วมมือให้กับกลุ่ม
คนรุน่ ใหม่ เป็นศูนย์กลางความเชือ่ มโยงเครือข่ายสูก่ ารพัฒนา
ประเทศเพือ่ ความยัง่ ยืนในภูมภิ าคอาเซียน มีกจิ กรรมครอบคลุม
ใน 4 มิติ เศรษฐกิจ ธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใต้วสิ ยั ทัศน์
ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เปิด
กว้างส�ำหรับบุคคลทัว่ ไป จัดกิจกรรม เสวนา ประชุมสัมมนา
และการจัดนิทรรศการ ครบครันด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ระดับมาตรฐาน ได้แก่ Business Lounge, Co-working Space,
Media Hub, ห้องประชุมออดิทอเรียม และพืน้ ทีท่ ำ� กิจกรรม
ต่างๆ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย
ถึง 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทห้องประชุมและประเภทสถานที่
จัดกิจกรรมพิเศษ
C Asean acts as a learning and collaboration space for
the younger generation and a hub for a network of
country development for sustainability in ASEAN. Under
the concept of promoting connectivity among ASEAN
member countries, activities on offer relate to economy, business, art and culture. C Asean welcomes the
general public to organise a seminar, a meeting and
an exhibition as it provides extensive and standardised
facilities including a business lounge, a co-working
space, a media hub, an auditorium and other activity
areas. C Asean is certified by TMVS in the Meeting Room
category and Special Venue category.
อาคารไซเบอร์เวิลด์ ชัน้ 10 ถ. รัชดาภิเษก
แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทร. 0 2785 9999, 0 2785 9990
CW Tower, 10th Floor, Ratchadapisek Rd.,
Huai Khwang District, Bangkok
Tel. 0 2785 9999, 0 2785 9990
www.c-asean.org

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124

Mallika City, 1905 A.D.
เมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมือ่ ปี ร.ศ. 124 แหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
ทัง้ เรือนไทยประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเรือนไทยหมูท่ ถี่ อื ว่าใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศไทย สามารถใช้เป็นสถานทีจ่ ดั งานส�ำหรับต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองได้อย่างสมศักดิศ์ รี มีการแสดงนาฏศิลป์ไทย
และเสิร์ฟอาหารไทยโบราณที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์มาจาก
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยโดยแท้ ทัง้ อาหารคาว อาหารหวาน และเครือ่ งดืม่
สมุนไพรไทย ด้วยรสชาติและกรรมวิธีในการท�ำแบบดั้งเดิม
นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดงานที่ได้รับรองมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานทีจ่ ดั กิจกรรมพิเศษ ทีส่ ามารถ
รองรับการจัดงานในหลากหลายรูปแบบทีไ่ ม่เหมือนใคร
Mallika City, 1905 A.D. is an attraction that can take
visitors back to the period of King Rama V in 1905 A.D.
to experience the way of life of Siamese people living
by the Chao Phraya River. It serves as a learning centre
of Thai cultural heritage where various kinds of Thai-style
houses, especially Thailand’s largest cluster of Thai-style
houses called Reuan Hmoo, are located. Mallika City,
1905 A.D. is suitable for organising an event to welcome
foreigners or international MICE travellers as it serves
authentic Thai dishes, including main courses, desserts
and herbal drinks, elaborately prepared in accordance
with authentic Thai recipes. It also puts on traditional
Thai performances. Certified by TMVS in the Special
Venue category, Mallika City, 1905 A.D. is highly suitable
for organising various kinds of special events.
หมู่ 5 ต. สิงห์ อ. ไทรโยค กาญจนบุรี
โทร. 034 540 884-6, 06 3221 4564
Moo 5, Singh Sub-district, Saiyok District, Kanchanaburi
Tel. 034 540 884-6, 06 3221 4564
www.mallika124.com
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ภัตตาคารตูลู่

Tulou Restaurant
ภัตตาคารจีนร่วมสมัยชือ่ ดังแห่งเชียงใหม่ไมซ์ซติ ี้ ด้วยอาคาร
ทรงกลมทีส่ วยงาม รองรับแขกได้กว่า 1,000 คน คุณสามารถ
เพลิดเพลินไปกับอาหารจีนต้นต�ำรับ อาหารไทยแท้ เมนู
บาร์บคี วิ และอาหารอันโอชะอีกมากมาย ผสมผสานกับไวน์
ชั้นดี นอกจากนี้ สถานทีแ่ ห่งนีก้ ารันตีดว้ ยมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานทีจ่ ดั กิจกรรมพิเศษ เพียบ
พร้อมด้วยการบริการที่สะดวกสบาย รองรับผู้ร่วมงานได้ถึง
400 ท่าน พร้อมเวทีขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ครบครัน นอกจาก
นีย้ งั มีบริการห้องพักส่วนตัวทีห่ รูหรางดงาม แต่ละห้องล้วนมี
เรื่องราวและขนาดแตกต่างกันไป นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจมองหาสถานทีจ่ ดั งานในโอกาสพิเศษ
Outstanding with its round building, Tulou Restaurant,
a contemporary and famous Chinese restaurant in
Chiang Mai – one of the MICE cities, can accommodate
over 1,000 visitors and serves authentic Chinese &
Thai dishes, barbecue and other palatable dishes,
as well as a wide selection of fine wine. It is certified
by TMVS in the Special Venue category and fully
equipped with facilities and a large stage, enabling
it to accommodate up to 400 participants. Besides,
it provides well-decorated rooms which have different sizes and style. Tulou Restaurant is another MICE
venue for those who are looking for a venue for a
special occasion.
ถ. นันทาราม ต. หายยา อ. เมือง เชียงใหม่
โทร. 053 200 888, 093 131 6279, 093 141 5111
Nantaram Rd., Haiya Sub-district, Mueang District, Chiang Mai
Tel. 053 200 888, 093 131 6279, 093 141 5111
www.tulourestaurant.com

ล้ง 1919

LHONG 1919
ศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น�้ำเจ้าพระยาด้านฝั่งธนบุรี ที่มีความ
โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีน ก่ออิฐถือปูนและการใช้โครงสร้าง
ไม้ที่ยังคงเก็บรักษารูปแบบเดิมไว้ พลิกโฉมจากเดิมเป็นพื้นที่
โกดังสินค้าเก่าริมน�้ำของตระกูลจีนเก่าแก่ โดยปัจจุบันมีพื้นที่
อเนกประสงค์สำ� หรับการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่วา่ จะเป็นอาคาร
จัดงานอีเวนท์ การจัดนิทรรศการ งานเลีย้ งสังสรรค์ตา่ งๆ ลาน
กิจกรรมกลางแจ้ง และ Co-Working Space นอกจากนี้ ครบครัน
ด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่ตา่ งๆ ทีเ่ ป็นแหล่งชิลล์เอ้าท์ และพบปะ
ของคนเมือง นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานใจ
กลางกรุง พร้อมรองรับการจัดงานระดับนานาชาติหลากหลายรูปแบบ
สร้างสรรค์ความประทับใจในรูปแบบทีแ่ ตกต่างอย่างน่าสนใจ
LHONG 1919, a low-rise shopping mall situated on the
bank of the Chao Phraya River in Thonburi, is outstanding
with its classic Chinese-style buildings constructed
with brick, plaster and wood that have been well
preserved. Being renovated from an old warehouse
located by the river owned by a well-known Chinese
family, LHONG 1919 provides multi-purpose areas for
organising special events like an exhibition and a banquet,
together with a large open space and a co-working space.
It also embraces trendy restaurants and cafés suitable
for hanging out with colleagues. Due to being a standardised
venue located in the heart of Bangkok, LHONG 1919
enables to organise various types of international events
that will certainly create a good impression.
ถ. เชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
โทร. 09 1187 1919
Chiang Mai Rd., Khlong San Sub-district,
Khlong San District, Bangkok
Tel. 09 1187 1919
www.lhong1919.com

WHAT’S NEXT
03

Food Truck Expo 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
23 - 26 April 2020
www.thailandfoodtruckexpo.com

Micronutrient Forum
Global Conference 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
23 - 27 March 2020
conference. micronutrientforum.org

01
The 41st Bangkok International
Motor Show 2020

IMPACT Arena, Exhibition and
Convention Center, Muang Thong Thani
25 March – 5 April 2020
www.bangkok-motorshow.com

2020 Global Summit
of Women

02

Centara Grand & Bangkok
Convention Centre at CentralWorld
23 - 25 April 2020
www.globewomen.org

Architect Expo 2020

IMPACT Arena, Exhibition and
Convention Center, Muang Thong Thani
28 April – 3 May 2020
www.asa.or.th/architectexpo

05

17

EEC Sustainable
Industry 2020

06

Nongnooch Pattaya
International Convention
and Exhibition (NICE), Pattaya
29 - 30 April 2020
www.ftichonburi.org

07

Labelexpo Southeast Asia 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
7 - 9 May 2020
www.labelexpo-seasia.com

Horti Asia 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
7 - 9 May 2020
www.horti-asia.com

Agritechnica Asia 2020

08

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
7 - 9 May 2020
www.agritechnica-asia.com

Brand Print Thailand 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
7 - 9 May 2020
www.brandprint-thailand.com
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MAY-JUNE

EVENT CALENDAR
LogiMAT I Intelligent
Warehouse 2020
IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
13 -15 May 2020
www.intelligent-warehouse.com

INTERMACH AND
MTA ASIA 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
13 - 16 May 2020
www.intermachshow.com

InfoComm Southeast
Asia 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
27 - 29 May 2020
www.infocomm-seacom/en

Asia Warehousing Show 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
27 - 29 May 2020
www.asiawarehousingshow.com

IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
10 - 12 June 2020
www.silmobangkok.com

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
21 - 24 May 2020
www.petexpothailand.net

IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
23 - 31 May 2020
www.thaifex-anuga.com

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
4 - 7 June 2020
www.thailandgolfexpo.com

SILMO Bangkok

Pet Expo Thailand 2020

THAIFEX – Anuga Asia

Thailand Golf Expo 2020

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
4 - 7 June 2020
www.thailandmobileexpo.com

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
13 - 16 May 2020
www.subconthailand.com

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
23 - 31 May 2020
www.worldfair.co.th

Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
4 - 7 June 2020
www.thailanddiveexpo.com

Thailand Mobile Expo 2020

SUBCON Thailand 2020

Furniture Living &
Design 2020

Thailand Dive Expo (TDEX)

e-Biz Expo 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
4 - 6 June 2020
www.ebizexpoasia.com

OEM Manufacturer Expo 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
4 - 6 June 2020
www.oemexpo.co

Asian Paper & Tissue
World Bangkok 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
10 - 12 June 2020
www.tissueworld.com

Medlab Asia & Asia Health
IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
10 - 12 June 2020
www.medlabasia.com

19

ASEAN Sustainable Energy
Week 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
11 - 13 June 2020
www.asew-expo.com

,
Home & Decor 2020

IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
13 - 21 June 2020
www.worldfair.co.th

ProPak Asia 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
17 - 20 June 2020
www.propakasia.com

Boilex Asia and Pumps
& Valves Asia 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
11 - 13 June 2020
www.pumpsandvalves-asia.com

Intercare Asia 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
23 - 25 June 2020
www.intercare-asia.com

ASEAN Robomation
Expo 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
24 - 27 June 2020
www.rex-expo.com

Interplas Thailand 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
24 - 27 June 2020
www.interplasthailand.com

InterMold Thailand 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
24 - 27 June 2020
www.intermoldthailand.com

LED Expo Thailand 2020
IMPACT Arena, Exhibition
and Convention Center,
Muang Thong Thani
24 - 26 June 2020
www.ledexpothailand.com

Manufacturing Expo 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
24 - 27 June 2020
www.manufacturing-expo.com

Thailand Spartan Race
Huay Tung Tao, Chiang Mai
13 - 14 June 2020
www.spartanrace.com

Factech 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
24 - 27 June 2020
www.factech-expo.com

Assembly & Automation
Technology 2020
Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC)
24 - 27 June 2020
www.assemblytechexpo.com

