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  เครือสหพฒัน ์จบัมือ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เตรียมกระตุน้ตลาดท่องเท่ียวและธุรกิจในประเทศไทย 
ผา่น 4 โครงการใหญ่ ประกอบดว้ย โครงการ “12 เมืองตอ้งหา้มพลาด”, โครงการ “12 เมืองตอ้งหา้มพลาด…PLUS”, 
โครงการ “เขาเล่าวา่…” และ โครงการ“Outdoor Fest” ซ่ึงทุกโครงการไดต้อบโจทย ์“วนัธรรมดาน่าเท่ียว” น าเสนอความ
คุม้ค่าของการท่องเท่ียวในวนัธรรมดา เพ่ือกระตุน้การเดินทางใหเ้กิดความสมดุลเชิงพ้ืนท่ี ส่งเสริมใหเ้กิดการกระจายตวั
ของนกัท่องเท่ียวไปยงัพ้ืนท่ีท่องเท่ียวทางเลือก รวมทั้งใหมี้การเดินทางแลกเปล่ียนขา้มจงัหวดั และเช่ือมโยงภูมิภาคมาก
ยิ่งข้ึน 
  วนัน้ี (29 มี.ค.2559) ไดมี้พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยอยา่งเป็นทางการ 
ระหวา่งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  น าโดย นายยทุธศกัด์ิ สุภสร ผูว้า่การการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  กบั 
เครือสหพฒัน์  น าโดย นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
(มหาชน) ในเครือสหพฒัน์    ณ  บริเวณหอ้งโถงชั้น 1 ส านกังานใหญ่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ามกลางผูบ้ริหาร
จากเครือสหพฒัน ์อาทิ  เวทิต โชควฒันา กรรมการรองผูอ้  านวยการ บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั(มหาชน), ธีรดา  
อ าพนัวงษ ์กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โอ.ซี.ซี.จ ากดั(มหาชน), เพชร พะเนียงเวทย ์
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จ ากดั(มหาชน), จิดาภา กิตตินนัทปัญญา กรรมการผูจ้ดัการ  
บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั   และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ท่ีมาร่วมเป็นสกัขีพยานในการลงนาม
บนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว 
 
 
 
 

http://www.thansettakij.com/2016/03/29/41201


  นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร  บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
ในเครือสหพฒัน ์เปิดเผยวา่  เครือสหพฒันใ์หก้ารสนบัสนุนและร่วมมือกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ในการใช้
ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ของเครือสหพฒัน ์ และร่วมจดักิจกรรมและโปรโมชัน่ต่างๆ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึน เพ่ือใหโ้ครงการความร่วมมือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยเป็นรูปธรรม  โดยมีขอบเขต
ความร่วมมือดงัน้ี 

  1. ส่งเสริมเสน้ทางการท่องเท่ียว โดยผา่นเสน้ทางธุรกิจบริการของเครือสหพฒัน ์อาทิFactory Outlet ตั้งอยู่
ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์(Saha Group Green Facilities Park) ทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ สวนอุตสาหกรรมศรีราชา 
จ.ชลบุรี, สวนอตุสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมแม่สอด จ.ตาก และสวนอุตสาหกรรม จ.ล าพนู และ 
His & Her Outlet ตั้งอยูภ่ายใน บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(มหาชน) ซอยสาธุประดิษฐ5์8 กรุงเทพฯชอ้
ปป้ิงมอลล ์ “J Park”  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  สนามกอลฟ์ ไดแ้ก่  สนามกอลฟ์ Treasure Hill Golf & Country Club อ.บา้น
บึง จ.ชลบุรี  สนามกอลฟ์ กบินทร์บุรีสปอร์ต คลบั (KBSC)อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นสนามกอลฟ์ท่ียาวท่ีสุดใน
ประเทศไทย  และโรงแรม ไดแ้ก่  โรงแรม KBSC อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โรงแรม Kensington English Garden 
Resort Khaoyai (เคนซิงตั้น อิงลิช การ์เดน้ รีสอร์ท)  อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โรงแรมสไตลอ์งักฤษ ซ่ึงมีสวนดอกไม ้
และโบสถค์าทอลิก แห่งแรกของเขาใหญ่ 
  2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยความร่วมมือของเครือสหพฒันใ์นการจดัเสน้ทางการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
  3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวของกลุ่มสตรี โดยเนน้กิจกรรมดา้นสุขภาพและความงาม ตลอดเดือนสิงหาคมโดย
จดัท า Special Promotion สินคา้ส าหรับผูห้ญิงทุกประเภท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีจะ
ก าหนดใหเ้ดือนสิงหาคม เป็น Lady Month เดือนส าหรับผูห้ญิง 

  4. ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบองคก์รหมู่คณะ โดยจดัทริปของกลุ่มทุนต่างประเทศในการเดินทางมาท่องเท่ียว
ยงัประเทศไทย โดยยินดีเปิดโรงงานใหเ้ขา้ชม ส าหรับองคก์รหมู่คณะ ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จะจดัหา 
Package พิเศษท่ีน่าสนใจ เพ่ือน ากลุ่มน้ีเขา้มายงัในประเทศไทย โดยอาศยัเครือข่ายท่ีกวา้งขวางของเครือสหพฒัน ์ และ
5.ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวภายในประเทศร่วมกนั ผา่นช่องทางประชาสมัพนัธ์ของ ททท. และ
เครือสหพฒัน์  อาทิ  สถานีโทรทศัน ์S Channel , บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑเ์ครือสหพฒัน์, การจดัท ามาสคอต เพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว ฯลฯ 
  นายบุญเกียรติ ยงักล่าวถึงบริษทัและสินคา้ในเครือสหพฒัน ์ท่ีจะเขา้ร่วมโครงการบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือในคร้ังน้ี อาทิ 
  1. ผลิตภณัฑม์าม่า ในนามบริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) ไดแ้นะน าแหล่งท่องเท่ียวในโครงการ 12 
เมืองตอ้งหา้มพลาด Plus จดัพิมพบ์นดา้นขา้งถว้ย มาม่า คพั เพ่ือสร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคเป้าหมายหรือนกัท่องเท่ียว
ในประเทศ ไดร่้วมชิงโชค, สะสมแสตมป์แลกของรางวลั หรือน าไปเป็นส่วนลดบริการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัจดัพิมพ์
แทรกในบรรจุภณัฑ ์ท่ีส่งออกไปยงัต่างประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศจีน และกลุ่มประเทศซีแอลเอม็วี 
(ไดแ้ก่กมัพชูา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซ่ึงเป็นแหล่งในการส่งออกมาม่าตลาดใหญ่ อีกทั้งยงัมีท่ีจดัจ าหน่ายแก่
บริษทัทวัร์ส าหรับส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติโดยเฉพาะ โดยความร่วมมือออกแคมเปญ “Win the trip to 
Thailand”  แคมเปญร่วมชิงโชคส าหรับผูบ้ริโภคเพ่ือชิงรางวลัท่องเท่ียวในประเทศไทย 
  2. บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ในเครือสหพฒันไ์ดมี้การใชส่ื้อทีวีสถานี S Channel 
เพ่ือประชาสมัพนัธ์แพค็เกจท่องเท่ียวภายในประเทศ โครงการ 12 เมืองตอ้งหา้มพลาด Plus    
  3. โรงเรียนสอนการบินศรีราชา เอวิเอชัน่ ในนาม บริษทั ศรีราชา เอวิเอชัน่ จ ากดั  เป็นโรงเรียนสอนการบิน
ท่ีอยูใ่นเขตสวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 



  4. ผลิตภณัฑตุ๊์กตาเรนฟลาวเวอร์ ในนาม บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั จดัท าตุ๊กตาสุนขัสีขาว ท่ี
มีช่ือวา่ “Bobby” โปรโมทการท่องเท่ียวร่วมกบั “นอ้งสุขใจ” เพ่ือใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการร่วมมือกนัระหวา่ง 
เครือสหพฒัน ์และ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  5. บริษทั โอ.ซี.ซี. จ ากดั (มหาชน)  ร่วมจดั Special Promotion สินคา้ส าหรับผูห้ญิงตลอดเดือนสิงหาคม 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีจะก าหนดใหเ้ดือนสิงหาคม เป็น Lady Month เดือนส าหรับ
ผูห้ญิง 
  6. บริษทั ไทเกอร์ กรุ๊ป วาเคชัน่ บริษทัทวัร์น าเท่ียวในเครือสหพฒัน ์ท่ีปกติท าตลาดน าคนไทยไป
ต่างประเทศ จะปรับแผนขายเสน้ทางในประเทศ เสน้ทาง 12 เมืองตอ้งหา้มพลาด Plus 
  โดยงบประมาณท่ีเครือสหพฒันใ์ชใ้นการด าเนินการคร้ังน้ี  ผา่น 4  โครงการใหญ่ ประกอบดว้ย  โครงการ 
“12 เมืองตอ้งหา้มพลาด”, โครงการ “12 เมืองตอ้งหา้มพลาด…PLUS”,  โครงการ “เขาเล่าวา่…”และ  โครงการ 
“Outdoor Fest” ซ่ึงทุกโครงการไดต้อบโจทย ์“วนัธรรมดาน่าเท่ียว”    โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ 2 ปี 
  เราคาดหวงัวา่ทั้ง 4 โครงการใหญ่ท่ี เครือสหพฒัน ์ เขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยในคร้ัง
น้ี จะช่วยใหต้ลาดการท่องเท่ียวในไทยเติบโตมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหค้น
ไทยหนัมาท่องเท่ียวในประเทศไทย เพ่ือเป็นการช่วยฟ้ืนฟเูศรษฐกิจไทยใหเ้ติบโตมากข้ึนแลว้ เรายงัคาดหวงัวา่
โครงการดงักล่าวจะช่วยดึงนกัท่องเท่ียวจากประเทศในแถบอาเซียน มาท่องเท่ียวในเมืองไทยอีกดว้ย  นายบุญเกียรติ 
กล่าว 
 

 
 

 


