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TCEB joins hands with TG

launching ‘OptiMICE Pass Package’, to penetrate MICE market in Singapore


MICE UPDATE

หลังจากประสบความสำเร็จในการผลักดันประเทศไทย
กาวสผู น
ู ำในอตุ สาหกรรมไมซแหงอาเซียน สำนักงาน
สงเสริมการจดั ประชุมและนทิ รรศการ (องคการมหาชน)
หรือ ทเี ส็บ กเ็ ปดแผนเดินเกมรกุ ตลาดไมซโลกกา วตอ ไป
สรางฝน ปน ประเทศไทยสหู นึง่ ในเมืองไมซแถวหนาแหง
ภูมภิ าคเอเชียเทียบชน้ั กรุงโตเกียว ประเทศญป่ี นุ กรุงโซล
ประเทศเกาหลีใต นครเซีย่ งไฮ และเขตการปกครองพเิ ศษ
ฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจนี
ภารกิจอันยิ่งใหญดังกลาวไดตกอยูภายใตวิสัยทัศนการ
บริหารงานของ นพรัตน เมธาวีกุลชัย อดีตผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
ที่ลาสุดเขามาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ มีภาระสำคัญใ นการขับเคลื่อน
และวางหมากกลยุทธการตลาดเดินหนาเรงเครื่องบรรลุ
พันธกิจ ปกธงไทยใหกาวไกลระดับเอเชียภายในป 25 59 

ประสบการณสานตองานไมซสูความสำเร็จ
ชวงที่ผมทำงานใหกับทีโอที ผมไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทน
ในการเขารวมงานสำคัญระดับโลกอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
เชน งานไอทียู เทเลคอมเวิลด ซึ่งเปนงานดานไอทีระดับโลก 
และงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติตางๆ นอกจากนี้ 
ยังเคยดำรงตำแหนงผูจัดการ บริษัทไ ทย โมบาย ซึ่งเปนบริษัท
ลูกของทีโอที และจากมุมมองและประสบการณการทำงานใน
ระดับบริหารงาน และการจัดการดานการตลาด มั่นใจวาจะ
ชวยสงเสริมการบริหารงานธุรกิจ
การจัดประชุมและงานแสดง
สินคาของไทยไดอยาง
แนนอน

นพรัตน
เมธาวีกลุ ชยั 

ผอ.ทีเส็บ ค นใหม
รวมผลักดันทีมไทย
สรางฝนไมซ
ใหเปนจริง


ปรัชญาการบริหารงาน
การบริหารงานในลักษณะเพื่อนรวมงาน กับการทำงานเปน
ทีม เปนหลักการการทำงานทีผ่ มยึดถือ และไมวาจะอยูท ี่ไหน
ก็ตาม หลักปรัชญาการทำงานที่สำคัญคือ การพยายามสราง
ความฝนใหเปนจริง จะสรางผลงานที่เปนรูปธรรมใหเกิดขึ้น
และสิ่งสำคัญที่จะเขามาบริหารงานคือ การสรางระบบการ
ทำงานใหมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงจุดหมายรองรับกลุม
ไมซใหมีมาตรฐานและมีการใหบริการที่เปยมดวยคุณภาพ 
สวนเรื่องการบริหารจัดการภายในองคกร มองวามีระบบที่
ดี ตองขอบคุณกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนผูอำนวยการทีเส็บ
(คุณธงชัย ศรีดามา) ที่วางรากฐานไวอยางดีเยี่ยม

สงเสริมภาพลักษณของทีเส็บ
สิ่งที่ตองทำอยางเรงดวนเพื่อยกระดับทีเส็บ คือ การสราง
การรับรูภาพลักษณองคกรตอสาธารณชน เพราะที่ผานมา
ชื่อเสียงของทีเส็บ  ยังไมเปนที่รูจักในวงกวาง จึงตองชวย
กันสราง โดยเริ่มแรกจากตองมีการปรับปรุงเว็บไซตของ
ทีเส็บ  และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำตลาด 
Digital MICE เพื่อเปนชองทางการสื่อสารหลักของกลุม
เปาหมายไมซทั่วโลก และพัฒนาเนื้อหาใหมีความนาสนใจ
อยูตลอดเวลา มกี ารอัพเดตขอมูลสำคัญอยางตอเนื่อง เพราะ
หากทีเส็บเปนที่รับรูใ นหมูป ระชาชนมากขึ้น การประสานงาน
กับพันธมิตร หรือการไดรับความชวยเหลือจากภาคสวน
อื่นๆ และประชาชนทั่วไป ก็จะมีความรวดเร็วและงายยิ่งขึ้น 
เกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่ และบูรณาการการทำงาน
รวมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและสรางความประทับใจ
ใหกับนักเดินทางกลุมไ มซจากทั่วโลกไดอ ยางมปี ระสิทธิภาพ
ดึง “เมกะโปรเจค (Meg a  Proje c t)”

หลักป รัชญาการทำงานทสี่ ำคัญคือ 

การพยายามสรางความฝน
ใหเปนจริง จะสรางผลงานที่เปน

รูปธรรมใหเกิดขึ้นและสิ่งสำคัญที่จะเขามา
บริหารงานคือ การสรางระบบการทำงาน
ใหม ีประสิทธิภาพ ก ารปรับปรุงจ ุดหมาย
รองรับก ลุมไมซใหม ีมาตรฐานและมีการ
ใหบริการที่เปยมดวยคุณภาพ



Mr. Nopparat Maythaveekulchai
the new President of the Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
สำหรับการดึงงานเมกะโปรเจคมาจัดในประเทศไทย
นั้น ขึ้นอยูกับภูมิภาคที่เมกะโปรเจคจะมีการจัดขึ้น ทั้งนี้ 
ผูประกอบการ ภาครัฐ ตองทำงานเปนระบบ ทำใหจุดหมาย
ปลายทางและสถานที่ทองเที่ยวทั่วประเทศมีความปลอดภัย 
ความสะดวกสบาย อาหารการกินดี ซึ่งถือเปนองคประกอบ
สำคัญในการดึงงานเมกะโปรเจคเขามายังประเทศ แต
อยางไรก็ตาม จุดออนของอุตสาหกรรมไมซในประเทศไทย 
ก็ยังมีเรื่องปญหารถติด มลพิษ ฝุนละออง ควันไฟ และการ
สื่อสาร ซึ่งเปนเรื่องที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไข โดยทุก
ภาคสวนจำเปนตองเรงรัดแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และเครือขายโทรคมนาคม อาทิ รถไฟฟาขนสงมวลชนและ
ระบบสื่อสารความเร็วสูงเสร็จส มบูรณโดยเร็ว

ตัวเลขเปนสิ่งสำคัญ
แนวคิด “Partner-Centric” เปนสิ่งที่ทีเส็บยึดถือมาตั้งแต
เริ่มดำเนินงาน ซึ่งมีสวนสำคัญในการกำหนดความ
สำเร็จ โดยมี  “ตัวเลข” ของรายไดเปนสิ่งสำคัญ เพราะถา
อุตสาหกรรมไมซนำจำนวนนักเดินทางกลุมไมซจากทั่วโลก
เขามายังประเทศไทย และสามารถสรางรายไดหลักใหกับ
ประเทศ ทุกฝายก็จะเขาใจถึงความสำคัญและใหความ
รวมมืออยางเต็มที่ โดยทีเส็บจะทำหนาที่ประชาสัมพันธ
อุตสาหกรรมไมซใหสาธารณชนไดรับรูถึงประโยชนของไมซ
อยางเขมขนขึ้น 

เนนการตลาดเชิงรุก
การสรางความเขมแข็งดานการตลาดเปนสิ่งสำคัญ ทั้งการ
สรางชองทางการตลาดใหมๆ การบูรณาการฐานขอมูลเพื่อ
ภารกิจ การสรางศูนยบริการขอมูลไมซครบวงจร เปนตน 
ซึ่งกาวตอไปจากนี้ ทีเส็บจะมุงเนนเจาะตลาดดวยการ
หาหนวยงานรวมเพื่อเปนพันธมิตร รวมถึงเขาไปขอความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงทอง
เที่ยวและกีฬา กระทรวงตางประเทศ ททท. และบริษัท
การบินไทย เพื่อมารวมทำตลาดดวยกัน เพื่อสงเสริม
อุตสาหกรรมไมซในระดับนานาชาติ ดังเชนโครงการที่กำลัง
ดำเนินอยู คือ “OptiM
 ICE Pas s  Pac k a ge”  ที่ ทีเส็บ รวมทำ
กับบริษัทการบินไทย เพื่อเจาะตลาดไมซในสิงคโปร เปนตน

เปาหมาย
เปาหมายที่ผมวางไวคือ การทำใหรายไดจากอุตสาหกรรม
ไมซ ใหกลายเปนรายไดหลักของประเทศไทยรองจาก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และรายไดที่เพิ่มขึ้นตองเติบโต
ควบคูไปกับคุณภาพของสถานที่และบริการ รวมถึงการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย

ขอคิดเห็น
ดานปจจัยอื่นๆ ที่ตองคำนึงถึงในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซไทย นาจะเปนการประสานงานและการทำงานที่
ตองการความตอเนื่อง ซึ่งบางปจจัยที่สนับสนุนอุตสาหกรรม
ไมซย ังไมมีความพรอม ยกตัวอยางเชน เมื่อเราสรางบุคลากร
ไมซมามากมาย แตหาตลาดรองรับไมได ก็ไมมีความหมาย 
ซึ่งอุตสาหกรรมไมซจะมีความละเอียดออนตอสภาพของ
จุดหมายปลายทางมาก ถาสถานที่ที่เปนจุดหมายปลายทาง
ดีใครก็อยากมาจัดประชุมและงานแสดงสินคา ผมอยากให
ไทยเปนจุดหมายปลายทางที่ทุกคนอยากมา นั่นคือ เปน
สถานที่ที่มีความปลอดภัย สวยงาม สะอาด มอี าหารการกิน
ดี การเดินทาง การติดตอสื่อสาร และการทำธุรกิจสะดวก 
เพียงเทานี้ พวกเราก็สามารถสรางประเทศไทยใหเหมาะที่
จะเปนจุดหมายปลายทางในการจัดงานไมซระดับโลกของ
ภูมิภาคเอเชียได

After successfully pushing Thailand forward to become

comprise traffic congestion, pollution, dust and smoke in

a leader in the MICE industry in ASEAN, the Thailand

many areas. Such problems need to be solved as soon

Convention & Exhibition Bureau (TCEB) has gone on

as possible. The government and all related sectors must

the offensive targeting world MICE markets in the

expedite plans to develop fundamental infrastructure and

expectation of bringing to reality Thailand’s MICE

transportation systems. Such plans include construction

industry dream to become the frontier MICE in the Asia

of additional electric railway stations which need to be

region, similar to Tokyo, Japan, Seoul, South Korea,

completed post haste.

Shanghai, Hong Kong and China.
The man visionary executive with this mission now is

Numbers matter

Mr. Nopparat Maythaveekulchai, former executive vice-

The “Partner-Centric” concept is what TCEB has emphasised

president of TOT Public Company Limited, who has been

since its early days of business. The concept is defined as

appointed president of the Thailand Convention & Exhibition

an internal drive leading the TCEB to success. In addition,

Bureau (TCEB). His major tasks include formulating

“number” is one of the most important factors for the

marketing strategies to achieve all the TCEB’s objectives to

MICE industry. If Thailand’s MICE industry can attract large

plant Thailand’s flag on the world MICE stage within 2016.

numbers of MICE travelers and generate huge revenues
each year, all related sectors will give a tremendous response

Experiences to lead MICE to success

and take interest to help develop the MICE industry going

During my work at TOT Public Company Limited, I was

forward. TCEB will keep publicising the benefits of MICE on

assigned as the nation’s representative joining various

both the domestic and global stages to make make it widely

international symposiums, including ITU Plenipotentiary,

known. However, the funding allocated to each project must

ITU Council, World Telecommunication Development in

equal the total expenses line in order to make every project

Africa and many international seminar events. In addition,

transparent and accountable.

I was appointed as acting manager of THAImobile, TOT’s
subsidiary. I believed that all experiences in organisation

TCEB’s marketing strategies

and marketing management I gained, plus my business

Strengthening marketing strategies, exploring new market

vision from my entire working life, will help promote and

channels and expanding integrated service centres to

drive Thailand’s MICE business and Thai exhibitions.

provide MICE information for the public are essential.
From now on, the TCEB plans to penetrate new markets

Principle and Philosophy of my management

by searching for new partners and using cooperation from

Friendship and teamwork serve as core principals of my

government, private sectors and related agencies, including

management style that I always stick to wherever I am.

Ministry of Tourism and Sports, Ministry of Foreign Affairs,

Making a dream come true is my philosophy that is always

Tourism Authority of Thailand (TAT) and Thai Airways. This,

in my mind. To become a success, you must never stop

in turn, will promote Thailand’s MICE industry on the global

creating. The priorities for my management plan at TCEB

stage. “OptiMICE Pass Package” is the epitome of good

are to improve work efficiency of all staff levels and raise

cooperation between TCEB and THAI Airways. The project

the standard of MICE destinations with excellent services.  

is in progress with the aim to penetrate MICE markets in

TCEB’s internal organisational management structure

Singapore.

has already been well planned, thanks to Mr. Thongchai
Sridama, the former president of TCEB.

Goals
My goals for the TCEB include promoting Thailand’s MICE

Promoting an image of TCEB

industry to become a main industry that generates more

Things that need to be done now to promote TCEB’s

revenues for the country each year. Growing revenues is

image are upgrading the website of TCEB and keeping all

a good thing. However, quality in tourism and destination

contents in the website updated and marketing Digital MICE

quality management must also be considered and

through improvement of information technology in order to

improved.

provide easy access to channels for MICE travelers from
around the world. All contents in the website should be

Personal opinions

very interesting and grab attention. If international travelers

Smooth cooperation and continuous working are factors

know and understand TCEB, cooperation with partners and

that play a great role in the development of Thailand’s

related agencies will also be quicker and smoother, creating

MICE industry. For example, we train lots of MICE human

networks of integrity in facilitating MICE travelers around the

resources each year but there are no new MICE markets

world so as to make their visits impressive and memorable.

for them. Everything we did for them was meaningless.
However, no matter what happens, if a destination is good,

Attracting “Mega Projects”

safe, clean and secure, everyone wants to come. I would like

The most important factor that plays a major role in attracting

to make Thailand the place that everyone loves to come. My

mega projects is the region in which the mega projects are

desired destination must be safe, beautiful and clean and

organised. Meanwhile, entrepreneurs and government must

offer a wide variety of good food and provide easy access

systematically work together to make tourist destinations in

and effective communication networks for travelers. I want

Thailand safe and comfortable. Our  wide selection of great

to make Thailand the centre stage for the world MICE events

food also plays a major role in attracting mega projects into

in the Asia region.   

Thailand. However, weaknesses in Thailand’s MICE industry



SPECIAL FEATURE

ขอนแกน

“ประตูสูอินโดจีนและจีนตอนใต”

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

จังหวัดขอนแกน “ดินแดนแหงวัฒนธรรมและแหลงภูมิปญญาทองถิ่น” ซึ่งตั้งอยูใจกลาง
ภาคอีสาน จัดเปนอีกหนึ่งเมืองนาทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เนื่องจากเปนจังหวัด
ที่เปยมดวยเสนหทางวัฒนธรรมไทยแท และเปนที่รูจักกันในนามจังหวัดที่เปนแหลง
ภูมิปญญาทองถิ่นผลิตผาไหมมัดหมี่คุณภาพชั้นเยี่ยมของโลก นอกจากความโดดเดน
ดานวัฒนธรรมแลว ขอนแกนยังอุดมไปดวยแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความ
อุดมสมบูรณ และมีกิจกรรมกลางแจงที่นาสนใจ พรอมสัตวสงวนนานาชนิด  และแหลง
อุทยานแหงชาติมากมาย ที่นี่ นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานแทๆ
และตื่นตาไปกับวัตถุโบราณ อาทิ โครงกระดูกไดโนเสาร พรอมลิ้มลองอาหารอีสาน
รสเด็ดแบบตนตำรับ อบอุนดวยรอยยิ้มของคนในทองถิ่นแบบไมรูลืม
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Photo by Apisit Wongkeaw
จังหวัดขอนแกนถือเปนศูนยกลางการคมนาคม และ
การลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
และยังเปนศูนยกลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ตามแนวนโยบายในโครงการ “การพัฒนาพื้นทีพ่ ัฒนา
เศรษฐกิจ (Economic Corridors Development) ของ
รัฐบาลในการพัฒนาแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West
Economic Corridor: EWEC) ที่จะเชื่อมโยงประเทศพมา
ไทย ลาว และเวียดนาม ในระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ผาน
เมือง เมาะละแหมง-เมียวดี/แมสอด-พิษณุโลก-ขอนแกนกาฬสินธุ-มุกดาหาร/สะหว ันนะเขต-ดองฮา-ดานัง จะ
สงผลและพัฒนาใหจังหวัดขอนแกนมีสถานะเปน “ประตูสู
อินโดจีนและจีนตอนใต” กลาวคือจะเปนศูนยกลางการคา
การลงทุน การคมนาคมขนสงของภูมิภาคในอนาคต
จังหวัดขอนแกนยังเปนศ ูนยกลางและที่ตั้งของ
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในระดับภ าค และ
จังหวัด โดยมีหนวยงานตางๆ ตั้งอยูมากกวา 200 แหง  
เปนท ี่ตั้งของสถานกงสุลของสาธารณรัฐประชาชน
จีน  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐเปรู
ประกอบกับมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษามากกวา
13 แหง เปนเอกชน 3 แหง และระดับวิทยาลัยอ ีก
10 แหง ตลอดจนมโี รงพยาบาลและศูนยการแพทย
ที่ทันสมัยพ
 รอมใหบริการดานสาธารณสุขท ี่เปนเลิศ
มีแหลงพลังงานทพี่ รอมในการสนับสนุนการพัฒนา คือ
โรงไฟฟาพ ลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน และโรงไฟฟาพ ลังความ
รอนรวมน้ำพอง นอกจากนี้  ตามนโยบายของรัฐบาลยังมี
การสงเสริมใหจ ังหวัดขอนแกนเปน 1 ใน 3 จังหวัดของ


ประเทศไทย เพื่อพ ัฒนาใหเปนนครเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นอกเหนือจ ากจังหวัดภ ูเก็ตแ ละจังหวัด
เชียงใหมอ ีกดวย
ทั้งนีด้ วยความเปนศ ูนยกลางของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ขอนแกนจึงกลายเปนศูนยกลางของการ
ประชุมสัมมนาทั้งในสวนของหนวยงานภาคราชการ
และภาคเอกชน รวมไปถึงก ารประชุมสัมมนาในระดับ
นานาชาติ เนื่องดวยศักยภาพและความพรอมดังกลาว
สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมแ ละนิทรรศการ (องคการ
มหาชน) หรือ ทีเส็บ จึงไดเรงด ำเนินการผลักดันและ
ยกฐานะใหจังหวัดขอนแกนกาวสกู ารเปน “นครแหงไ มซ”
อีกเมืองหนึ่งของประเทศไทย
ปจจุบันจ ังหวัดขอนแกนมีศูนยประชุมมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซึ่งเปนศูนยประชุมทใี่ หญที่สุดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สามารถรองรับผ ูเขารวมสัมมนาไดกวา
3,000 คน และศูนยประชุมที่กระจายอยูตามโรงแรม
ระดับ 5 ดาวตางๆ ทั่วทั้งจังหวัด ที่สามารถรองรับ
ผูเขารวมประชุมและสัมมนาไดไมนอยกวาแหงล ะ
1,500 คน
จากผลสำรวจในโครงการสำรวจสถิติการจัดประชุม
การทองเที่ยวเพื่อเปนร างวัล และการจัดงานแสดงสินคา
นานาชาติใ นประเทศไทยป 2555 โดยสำนักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) พบวา
ในป 2555 อุตสาหกรรมไมซของจังหวัดขอนแกนมีมูลคา
สูงถึง 343 ลานบาท โดยแบงเปนมูลคาอุตสาหกรรมไมซ
จากตางประเทศ 327 ลานบาท  และอุตสาหกรรมไมซ
ในประเทศ 15.36 ลานบาท

ทางดานทาอากาศยานจังหวัดขอนแกน ปจจุบัน
สามารถรองรับจ ำนวนเครื่องบินไ ด 32 เที่ยว/วัน อัตรา
เฉลี่ยจำนวนผูโดยสารที่รองรับไดอยูที่ 8,000 คน/วัน แต
ปจจุบันมีการเปดใหบริการเฉพาะภายในประเทศเพียง 5
เที่ยวบิน/วันเทานั้น คือสายการบินไทยและสายการบิน
กานตแอร ลาสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2555 จากมติการ
ประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไข ปญหาเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค หรือ กรอ. ขอนแกน มีมติรวมกันตอการผลักดัน
ใหทาอากาศยานขอนแกนเปนทาอากาศยาน นานาชาติ
เต็มรูปแบบ เพื่อใหใหบริการสายการบินภายในประเทศ
และตางประเทศตามมาตรฐานความปลอดภัยทางการ
บิน โดยจะเรงดำเนินการประสานความรวมมือไ ปยัง
สายการบินตางชาติมารวมเปดเสนทางการบินที่ขอนแกน
โดยปจจุบันม ีสายการบินล าวเซ็นทรัลแอรไลน ซึ่งถือเปน
สายการบินพาณิชยตางชาติสายการบินแรกที่มาเปด
ใหบริการที่ทาอากาศยานขอนแกน โดยเริ่มเปดใหบริการ
เสนทางขอนแกน-หลวงพระบาง ทั้งนี้มีการคาดการณวา
ภายหลังจากการเปดเสนทางบินขอนแกน-หลวงพระบาง
อยางเปนทางการ แลวจะมีนักทองเที่ยวตางชาติบินต รง
เขามายังจังหวัดขอนแกนจะเฉลี่ยไมต่ำกวา 500-800 คน/
สัปดาห ถือเปนโ อกาสทดี่ ีตอการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
ตอก ารสรางงานและรายไดใหชาวขอนแกน
สำหรับประสบการณของจงั หวัดขอนแกนในการ
รองรับและจดั กจิ กรรมในอตุ สาหกรรมไมซนน้ั ขอนแกน
มีประสบการณในการจดั งานประชุมรฐั มนตรีของกลุม 
ประเทศเอเปค ซึง่ เปนเครือ่ งยนื ยันถงึ ความสามารถของ
จังหวัดขอนแกนในการจดั งานระดับนานาชาติไดเปนอยางดี

Khon kaen:
‘Gateway to Indochina and South China’

Khon Kaen province is a hub of transportation and
investments in the Northeast region of Thailand. The province
is also well known as the centre for industrial development
in the region. Today, the government has operated the
“Economic Corridors Development Project” for developing
the East-West Economic Corridor: EWEC as planned. In
this connection, border areas in Myanmar, Thailand, Laos
and Vietnam will be connected for approximately 1,500
kilometres. Those provinces include Molamang-Mewadee,
Mae Sot-Phitsanulok-Khon Kaen-Kalasin-Mukdaharn, and
Savannakhet-Dongha-Danang. As a result, Khon Kaen will
have been promoted and developed as a future gateway to
Indochina and South China. The province will also be known
as a centre of regional trade, investment and logistics with a
full range of support facilities.
The province is also home to over 200 government
agencies and state-enterprise offices, over 23 educational
institutions, modern hospitals and medical centres and
much more. International government agencies that settled
offices in the province include the People Republic of China
Consulate, Consulate of Vietnam, Consulate of Laos and
Consulate of Peru.
In terms of energy development, the province is
home to Nam Phong combined cycle power plant and
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Located at the heart of the Isan plateau, Khon Kaen province has
gained a reputation as a land of ancient cultures and a source of local
wisdom. One of the most attractive tourist destinations in the world,
the province has long been an authentic cultural paradise. Today, it
is especially renowned as a major source of local wisdom regarding
production of high quality Mudmee silk which is well accepted around
the world. Besides ancient cultures, Khon Kaen is home to many
picturesque natural attractions and outdoor activities, including a
wide range of animal reserves and beautiful national parks. Here,
travellers are delighted by the real Isan lifestyle and dazzled by historic
artefacts and gigantic ancient dinosaurs. Visitors also savour original
Isan cuisine and the warm welcomes and sincere smiles they receive.
In short, once visited, Khon Kaen is a province you never forget.

Ubonrat reservoir. This perfectly shows great potential for
future energy development in Thailand. Furthermore, the
government plans to promote Khon Kaen as one of three
cities that will become cities of Information Technology
and Communications, the other cities being Phuket and
Chiang Mai.
Known as the heart of the Northeastern province, Khon
Kaen has now become a centre of both international and
domestic meetings and seminar events for government and
private sectors. Without doubt, Thailand Conventions and
Exhibition Bureau (TCEB) has advanced its plan to push
Khon Kaen to become a new member of MICE City.
Nowadays, Khon Kaen is at the top of the list of
provinces that draw large numbers of MICE travellers,
thanks to having sufficient hotel rooms and overall readiness
of locations to host meetings and exhibitions that can serve
MICE travellers at many levels. More importantly, Khon
Kaen University Convention Centre, the largest convention
centre in Northeast Thailand, offers a world class centre
for conferences, seminars and exhibitions. There are many
more convention centres in five star hotels throughout the
province with capacity to host over 1,500 attendees each.
According to an overview of the MICE industry in Khon
Kaen surveyed by TCEB, the industry generated revenues of
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343 million baht in 2012, of which 327 million baht was from
the international MICE industry and 15.36 million baht from
the domestic MICE industry.
Furthermore, Khon Kaen International Airport strengthens
Khon Kaen’s readiness to become a MICE City. Some 32
flights are handled by the airport each day. The number of
passengers averages 8,000 per day. Two airlines – THAI
Airways and Kan Airlines – offer five domestic flights per
day. The government and related agencies are calling for
strong cooperation from international airlines to make the
airport more international. As a result, Laos Central Airlines
has become the first international commercial airline to offer
services to Khon Kaen International Airport, flying Khon
Kaen-Luang Prabang. It is expected that the service will
host 500-800 passengers per week. It goes without saying
that this is a great time to develop the economy and boost
job creation in order to generate more revenues for the
betterment of the local people.
As for Khon Kaen’s meeting experiences on the global
stage, the province hosted the APEC Ministerial Meeting
(AMM) which proved Khon Kaen’s readiness to organise
many more international meetings going forward.

Flight services provided at Khon Kaen International Airport (Domestic flight)
Airlines

Destinations

THAI Airways

Bangkok-Khon Kaen

Kan Airlines

Chiangmai-Khon Kaen

Flight services provided at Khon Kaen International Airport (International flight)
Airlines

Destinations

Laos Central Airlines

Khon Kaen-Luang Prabang



ดึง “The Economist” ลุยตลาดอังกฤษ รักษาฐานไมซ์ชาวยุโรป

NEWS IN BRIEF

เปดตลาดเมียนมาร โชวศักยภาพอุตสาหกรรมงานแสดงสินคาไทยเชื่อมธุรกิจ
ในอาเซียน  

ทีเส็บ นำโดย นางศุภวรรณ ตีระรัตน ผูอ ำนวยการ
ฝายการแสดงสินคานานาชาติ (แถวหนา, ที่ 3 จาก
ขวา) พรอมดวยสภาหอการคาและอุตสาหกรรม
แห ง ส าธารณรั ฐ แ ห ง ส หภาพเ มี ย นมาร
(UMFCCI) โดย มร. เมียว ตัน (แถวหนา, ที่ 3
จากซาย) เลขาธิการคณะกรรมการฝายงานแสดง
สินคา จัดโรดโชวเพื่อเปดตลาดและสงเสริมการ
คาการลงทุนใ นอุตสาหกรรมผานงานแสดงสินคา
นานาชาติในประเทศไทย พรอมตอย อดความ
สำเร็จใ หแกนักธุรกิจช าวเมียนมาร และเปดประตู
สูโอกาสทางธุรกิจใ นระดับภ ูมิภาค โดยมีผูจัดงาน
แสดงสินคาร ะดับนานาชาติที่นำงานแสดงสินคา
นานาชาติชั้นนำในไทยกวา 10 รายเขาร วมงาน
เมื่อไมนานมานี้ ณ กรุงเมียนมาร สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร  

TCEB opens Myanmar market to show
its efficiency in Thai production and
create business linkages in ASEAN
TCEB, led by Mrs. Supawan Teerarat,
Director of Exhibition Department (front
row, 3rd right), together with the Union
of Myanmar Federation of Chambers of
Commerce and Industry (UMFCCI), led
by ML Myiew Than, Secretary General
Exhibition Department (front row, 3rd
left), led a roadshow to open markets and
promote trade and investment to continue
the success of Myanmar businesspeople
and open the door to regional business
opportunities.  Ten-plus international
product exhibition organisers took leading
Thai international exhibitors to participate in
the roadshow.

พัฒนาภูเก็ตสู่ไมซ์ซิตี้

นายไมตรี อินทุสตุ ผูว า ราชการจงั หวัดภเู ก็ต (กลาง) ,
นางอญ
ั ชลี วานิช เทพบุตร กรรมาธิการทป่ี รึกษา
และประธานอนุกรรมาธิการการทอ งทอ งเทีย่ ว
และกฬี า (ที่ 5 จากขวา) และ  นางศุภวรรณ  ตีระ
รัตน ผูอ ำนวยการฝา ยการแสดงสนิ คานานาชาติ
สำนักงานสง เสริมการจดั ประชุมและนทิ รรศการ
(องคการมหาชน)  (ที่ 5 จากซา ย) รวมกันเปน
ประธานในพธิ เี ปดงานสมั มนา “เปดประสบการณ
ไมซ พัฒนาภเู ก็ตสไู มซซติ อ้ี ยางยง่ั ยืน” ซึง่ จดั 
โดยจงั หวัดภเู ก็ตและทเี ส็บ เพือ่ เสริมสรางความ
รูค วามเขาใจและพฒ
ั นาแผนการสง เสริมธรุ กิจไมซ
ผลักดันภเู ก็ตใหเปนศนู ยกลางการจดั ประชุมและ
สัมมนาระดับโลก โดยมนี ายชิบ จิตนิยม ผูด ำเนิน
รายการ ASIA Connect  รวมเปนวทิ ยากรพเิ ศษ ณ
โรงแรมเมโทรโพล  จ.ภเู ก็ต


ทีเส็บ จับมือ  The Economist จัดกิจกรรม
โรดโชวแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไมซไ ทย
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร รักษาฐาน
ตลาดไมซยุโรป โดยมนี ายปสันต เทพรักษ (แถว
ลาง, กลาง) เอกอัครราชฑูต ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร เขารวมเปนประธานเปดงาน
พรอมดวยคณะผูบริหารจากทีเส็บใหการตอนรับ
พรอมกันน ภี้ ายในงานยังไ ดเกียรติจ าก มร.รอส โอ
เบรียน (แถวลาง, ซาย) นักเศรษฐศาสตรอาวุโส
จาก The Economist และมร.พอล วูดวารด
(แถวลาง, ขวา)ประธานสมาคมอุตสาหกรรม
นิทรรศการระดับโลก หรือ UFI รวมแสดงปาฐกถา
สรางความเชื่อมั่นแกประเทศไทย ตอกลุมล ูกคา
องคกร สมาคม บริษัทผูจัดงานแสดงสินคา และ
สื่อมวลชนชาวอังกฤษที่เขารวมงานกวา 70
บริษัท เมื่อเร็วๆ นี้

TCEB joins hands with “The Economist”
to penetrate the UK market and
maintain MICE in Europe
TCEB joined hands with The Economist to
organise a roadshow to London to show its
effectiveness in Thailand’s MICE industry and
to maintain its MICE market in Europe. His
Excellency Mr Pasan Teparak, Ambassador
for Thailand in London (bottom row, centre),
chaired the opening ceremony and was
welcomed by a team of TCEB executives.
Mr Ross O’Brien (low bottom, left), Senior
Economist, The Economist, and ML Paul
Woodward, President, UFI, The Global
Association of the Exhibition Industry (low
bottom, right) gave speeches building
confidence in Thailand to over 70 entities
in various fields, including organisations,
associations, exhibition organiser companies
and media.

จับมือพันธมิตรเตรียมรับมือ AEC

Developing Phuket into a City of MICE
Phuket Governor Maitree Inthusut (centre),
Anchalee Vanich Thepabutr, Advisory
Committee and President of Sub-committee
of Tourism and Sports (5th right) and Mrs
Supawan Teerarat, TCEB’s Exhibition
Director (5th left) jointly chaired the opening
ceremony of “Phuket-Towards a Sustainable
MICE City” organised by Phuket and TCEB
to promote good understanding, develop
promotional plans for MICE business and
push forward Phuket to become a MICE  
hub on the world stage.Mr Chip Jitniyom,
host of ASIA Connect, was invited to be
special guest speaker at the event held at
Metropole in Phuket.

ทีเส็บ นำโดย นายนพรัตน เมธาวีกลุ ชยั ผูอ ำนวยการ
ทีเส็บ (คนท่ี 2 จากขวา) พรอมดวยนางสาววภิ ารตั น
ธาราธรี ภาพ(คนแรกจากซา ย) ผูอ ำนวยการฝา ย
บริหารรัฐกจิ วสิ าหกิจ ทีเส็บ จัดการประชุมเสวนา
วิชาการเรือ่ ง “ความทา ทายของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) : ความพรอมของหนวยงานภาครัฐ
สำหรับอตุ สาหกรรมไมซ” รวมกับผแู ทนหนวยงาน
พันธมิตร อันไดแก สำนักงานตรวจคนเขาเมือง
กรมการกงสุล กระทรวงการตา งประเทศ และ
กรมศลุ กากร กระทรวงการคลัง เพือ่ เปนเวทีกลาง
สำหรับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดมี
โอกาสหารือและแลกเปลีย่ นขอ มูลการเตรียมการ
เขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทัง้ ให
ขอมูลขา วสาร คำแนะนำทเ่ี กีย่ วของกบั กฎระเบียบ
พิธกี ารตา งๆ ของภาครัฐ เพือ่ อำนวยความสะดวก
แกผปู ระกอบการและนกั เดินทางกลุม ไมซ ณ สวน
สามพราน จังหวัดนครปฐม เมือ่ วนั ที่ 7 มิถนุ ายน 
ทีผ่ า นมา

TCEB joins forces with partners for AEC
TCEB led by Mr Nopparat Maythaveekulchai
(2nd right), President, together with Ms
Wiparat Tharateerapab (left), Director of
Government & Corporate Affairs Department
TCEB, presented an academic seminar under
the topic “Challenges of the AEC: Government
Agency MICE Industry Readiness”. The
seminar was held in collaboration with
representatives of TCEB’s partner agencies,
including the Immigration Bureau, the
Consular Department, the Ministry of Foreign
Affairs, and the Customs Department, the
Ministry of Finance.
The seminar provided an opportunity for
related agencies from both government and
private sector entities to discuss and update
information concerning rules and regulations
as well as government promotional campaigns
aimed at facilitating entrepreneurs and MICE
travellers in preparation for the upcoming
ASEAN Economic Community (AEC) in 2015.
The seminar was held at Sampran Riverside
Hotel, Nakhon Pathom on 7 June 2013.

ASEAN CORNER

ทีเส็บจ ับมือการบินไทย เปดตัว “OptiMICE Pass Package”
เจาะตลาดไมซสิงคโปร
ทีเส็บ รวมมือกบั บริษทั การบนิ ไทย สำนักงานสงิ คโปร จัดทำโปรโมชัน่ สง เสริมการขายสดุ พเิ ศษ ดวยการ TCEB joins hands with TG launching ‘OptiMICE Pass Package’,
เปดตัวอินเซนทีฟแพคเกจ “OptiMICE Pass” เพือ่ เจาะกลุม ผจู ดั งานประชุมและกลุม องคกรในสงิ คโปร ที่ to enhance MICE market in Singapore
ตองการมาจดั ประชุมในเมืองไทย และเพือ่ เสริมสรางความสมั พันธอนั ดรี ะหวางประเทศไทยและสงิ คโปร TCEB in collaboration with Thai Airways International, Singapore Office, has launched
ในดานการทอ งเทีย่ วและการจดั งานเชิงธรุ กิจ
“OptiMICE Pass” package in Singapore with the ultimate aim to connect their meetings in
ทีเส็บ เปนองคกรของภาครัฐทม่ี งุ มัน่ สง เสริมและสนับสนุนอตุ สาหกรรมไมซ และการจดั งานไมซตา งๆ Thailand with greater value and success and to build a strong relationship between Thailand
ขณะเดียวกัน บริษทั การบนิ ไทย ซึง่ เปนสายการบินประจำชาติของไทย ก็มบี ทบาทหนาทีส่ ง เสริมประเทศ and Singapore in tourism and MICE business.
TCEB is a government organisation tasked with a mission to promote and support MICE
ไทยใหเปนจดุ หมายปลายทางในการจดั งานไมซ การจบั มอื กนั ของทง้ั สององคกรในการนำเสนอแพ็คเกจ
events, while Thai Airways International, a national carrier, has a role in promoting Thailand
สุดคมุ ในครัง้ นี้ นับเปนสทิ ธิพเิ ศษทส่ี รางสรรคมาเพือ่ ผจู ดั งานประชุมและกลุม องคกรเพราะจะชว ยประหยัด
as a destination. The synergies of the two organisations in offering a special package are a
งบประมาณในการจดั งานไมซของผจู ดั งานไดไมนอ ย
huge plus as it represents cost-optimization for event planners.
สำหรับแพ็คเกจ “OptiMICE Pass” จะเสนอสทิ ธิพเิ ศษและสทิ ธิประโยชนตา งๆ ใหกบั ลกู คาชาวสงิ คโปร
The OptiMICE Pass package offers a host of privileges and benefits for Singaporean
ทีว่ างแผนทจ่ี ะเขามาจดั งานประชุมในเมืองไทย โดยแบงกลุม ลกู คาออกเปน 3 ระดับ ตามขนาดของกลุม  prospective customers who plan to organise meetings in Thailand. The benefits are
ประชุม เริม่ จาก Silver สำหรับกลุม ขนาด 10-30 คน Gold 31-99 คน และ Platinum ตัง้ แต 100 คนขน้ึ  categorized into 3 levels depending on the group size of travelers: Silver for a group size of
ไป โดยมวี นั พกั ในประเทศไทยอยางนอ ย 2 วัน ตองจองภายในวนั ที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2556 แต 10-30 pax, Gold for a group size of 31-99 pax and Platinum for a group size of 100 pax or
สามารถจะเดินทางไดในชว งระหวางวนั ที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2556 โดยผเู ดินทางจะตอ งบนิ จาก more. All are subject to a minimum two-night stay in Thailand. To be eligible for the package,
the travel period must be between April 1 and October 31, 2013, while the booking must
สิงคโปรมายังประเทศไทยดว ยสายการบินการบนิ ไทยเทานัน้
be executed between April 1 and July 31, 2013. The travelers must fly from Singapore to
ภายใตแพคเกจ “OptiMICE Pass” ผูเ ดินทางจะไดรบั คา โดยสารกรุงเทพ-สิงคโปร ในอตั ราพเิ ศษ พรอม Thailand on Thai Airways-operated flights only.
สิทธิประโยชนมากมาย อาทิ บริการเช็คอินลว งหนา เลือกทน่ี ง่ั ได เพิม่ นำ้ หนักบรรทุก ชองทางพิเศษท่ี
The benefits range from special airfare, advanced check in, pre-assigned group seating
สนามบิน และบตั รโดยสารรถไฟฟาในกรุงเทพ
and additional baggage allowance to complimentary air tickets, fast track services at Thai
สำหรับสถานการณของตลาดไมซไทยในปจ จุบนั พบวา กลุม ลกู คาเอเชีย กินสดั สวนมากทส่ี ดุ โดยมี airports and sky train passes in Bangkok.
As for the Thai MICE market in 2012, Asian MICE visitors are now representing the largest
สัดสวนถงึ 65.24 % ในป 2555 โดยมสี งิ คโปรตดิ อยูใ นหา อนั ดับแรก
รวมถึงจนี อินเดีย ญีป่ นุ และเกาหลี ทัง้ นีใ้ นป 2555 ประเทศไทยตอ นรับคณะผูแ ทนจากองคกรตา งๆ quarter, accounting for 65.24% in 2012. Singapore is one of the top five countries, together
with China, India, Japan and Korea. In 2012, Thailand welcomed 35,783 MICE visitors from
ทีม่ าจากสงิ คโปรเปนจำนวนถงึ 35,783 คน ทัง้ นีจ้ ากการเปดตัวแพคเกจ OptiMICE Pass คาดวาจะ Singapore. Further, OptiMICE Pass package would expectedly help rise Singaporean MICE
เพิม่ จำนวน ผูเ ดินทางกลุม ไมซชาวสงิ คโปรมากถงึ 10% ในปน ้ี
travelers this year by 10 percent.
ในป 2556 กลยุทธของทเี ส็บในการขบั เคลือ่ นอตุ สาหกรรมไมซไทยจะยงั คงมงุ เนนการรกั ษาตลาดเดิม
In 2013, the TCEB’s strategy for Thailand continues to focus on maintaining existing
ไวอยางตอ เนือ่ ง โดยเฉพาะตลาดเอเชีย คาดวาอตุ สาหกรรมไมซไทยจะมมี ลู คาขยายตัวสงู ถงึ 88,000 ลาน markets, particularly the Asia market. This year, TCEB foresees the Thai MICE industry will
expand to 88,000 million baht with around 940,000 MICE travelers.
บาท และจะมผี เู ดินทางกลุม ไมซทว่ั โลกทจ่ี ะเขามาในประเทศไทยสงู ถงึ 940,000 คน

ทีเส็บร ุก 5 เสือเอเชีย   TCEB Moves Fast to Penetrate 5 ASEAN Tigers.
ภารกิจ: เพิ่มยอดนักเดินทางกลุมไ มซใ นประเทศไทย 7%

สรางรายไดเขาประเทศเพิ่มขึ้นไ มต ่ำกวา 13% หรือ
กวา 47,966 ลานบาท กลยุทธบุก 5 เสือ
China

India  

In 2012

In 2012

74,941

Business
Travellers

เนนเปดต ลาดเศรษฐกิจใ หม
กลุมประชุม มุงสูเมือง เมือง
คอมบาตอร เมืองมังกาลอร และ
เมืองปูเน กลุมแสดงสินคา
ยกทัพลุย 7 เมืองในรัฐกุจาราช
Capturing new economic
markets, Cambodore,
Mangalore and Pune for
Meetings and Incentives.
Exhibition segment will tap
on 7 large cities in Gujarat.

63,955

Mission:
            

To boost ASEAN MICE travelers by 7%
To generate national revenues from the MICE industry worth
over 47.9 million baht Strategies to market Five ASEAN Tigers

Japan

In 2012

In 2012
Business
Travellers

เนนกลยุทธร ักษาตลาดเดิม
รุกลูกคาองคกรใน 5 ธุรกิจใหญๆ
ประกอบดวย กลุมบ ริษัท
ขายตรง อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ
การเงิน การธนาคาร และกลุม
บริษัทประกันภัย
To maintain existing markets
and eyeing 5 major businesses
including direct sale business,
automobile industry, medical
and pharmaceutical, financial
and banking, insurance
business.

45,424

Business
Travellers

เนนกระชับความสัมพันธระดับ
เมือง พรอมลุยโปรโมทไมซซ ิตี้
Establishing rapport
with City convention and
visitor bureau (City CVB).

Singapore

Korea

37,175

In 2012
Business
Travellers

ลงนามความรวมมือกับทาง
สมาคมผูจัดงานแหงประเทศ
เกาหลีและมหาวิทยาลัยชั้นนำ
อีก 5 แหง ในการพัฒนา
บุคลากรตลาดไมซรวมกัน
Signing an agreement with
Korea Exhibition Organizer’s
Association (KEOA) and 5
other leading universities
in Korea for mutual
development of human
resources for the MICE

35,783

Business
Travellers

รวมกับบริษัทการบินไทย
สำนักงานสิงคโปร เปดตัว
แคมเปญ “OptiMICE Pass”
ดึงลูกคาไมซจากสิงคโปร
Cooperating with THAI
Airways (Singapore) to
launch “OptiMICE Pass”
visitors promotion to attract
Singaporean MICE travelers.
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