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Mr. Nopparat Maythaveekulchai
the new President of the Thailand Convention & Exhibition Bureau

Khon kaen:‘Gateway to Indochina and South China’ 

TCEB joins hands with TG 
launching ‘OptiMICE Pass Package’, to penetrate MICE market in Singapore



หลักปรัชญาการทำงานที่สำคัญคือ
การพยายามสรางความฝน
ใหเปนจริงจะสรางผลงานที่เปน
รูปธรรมใหเกิดขึ้นและสิ่งสำคัญที่จะเขามา
บริหารงานคือการสรางระบบการทำงาน
ใหมีประสิทธิภาพการปรับปรุงจุดหมาย
รองรับกลุมไมซใหมีมาตรฐานและมีการ
ใหบริการที่เปยมดวยคุณภาพ
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MICE UPDATE หลังจากประสบความสำเร็จในการผลักดันประเทศไทย
กาวสูผูนำในอุตสาหกรรมไมซแหงอาเซียนสำนักงาน
สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องคการมหาชน)
หรือทีเส็บก็เปดแผนเดินเกมรุกตลาดไมซโลกกาวตอไป
สรางฝนปนประเทศไทยสูหน่ึงในเมืองไมซแถวหนาแหง
ภูมิภาคเอเชียเทียบช้ันกรุงโตเกียวประเทศญ่ีปุนกรุงโซล
ประเทศเกาหลีใตนครเซ่ียงไฮและเขตการปกครองพิเศษ
ฮองกงสาธารณรัฐประชาชนจีน
	 ภารกิจ	อัน	ยิ่ง	ใหญ	ดังกลาว	ได	ตก	อยูภาย	ใต	วิสัยทัศน	การ	
บริหารงาน	ของ		นพรัตน	 	เมธาวี	กุล	ชัย	 	อดีต	ผูชวย	กรรมการ	
ผูจัดการ	ใหญ	ที่ปรึกษา	อาวุโส		บริษัท		ที	โอที	 	จำกัด		(	มหาชน)			
	ที่	ลาสุด	เขามา	ดำรง	ตำ	แหนง	ผู	อำนวยการ		สำนักงาน	สงเสริม	
การ	จัด	ประชุม	และ	นิทรรศการ		มีภาระ	สำคัญ	ใน	การ	ขับ	เคลื่อน	
และ	วาง	หมาก	กลยุทธ	การ	ตลาด	เดินหนา	เรงเครื่อง	บรรลุ		
พันธ	กิจ		ปก	ธง	ไทย	ให	กาวไกล	ระดับ	เอเชียภาย	ใน	ป		2	5	5	9	
	
ประสบการณสานตองานไมซสูความสำเร็จ
	ชวง	ที่	ผม	ทำงาน	ให	กับ	ที	โอที		ผม	ไดรับ	มอบหมาย	ให	เปนตัว	แทน	
ใน	การ	เขา	รวมงาน	สำคัญ	ระดับโลก	อยาง	ตอเนื่อง	มา	โดย	ตลอด		
เชน		งาน	ไอที	ยู	 	เทเล	คอม	เวิลด	 	ซึ่ง	เปนงาน	ดาน	ไอที	ระดับโลก		
และ	งาน	ประชุม	สัมมนา	ระดับ	นานาชาติ	ตางๆ		 	นอกจากนี้			
ยัง	เคย	ดำรง	ตำ	แหนง	ผูจัดการ		บริษัท	ไทย		โมบาย		ซึ่ง	เปน	บริษัท	
ลูก	ของ	ที	โอที	 	และ	จาก	มุมมอง	และ	ประสบการณ	การ	ทำงาน	ใน	
ระดับ	บริหารงาน		และ	การ	จัดการ	ดาน	การ	ตลาด		มั่น	ใจ	วา	จะ	

ชวย	สงเสริม	การ	บริหารงาน	ธุรกิจ	
การ	จัด	ประชุม	และ	งาน	แสดง	
สินคา	ของ	ไทย	ได	อยาง	
แนนอน

ผอ.ทีเส็บคนใหม
รวมผลักดันทีมไทย

สรางฝนไมซ
ใหเปนจริง

	
ปรัชญาการบริหารงาน
	การ	บริหารงาน	ใน	ลักษณะ	เพื่อน	รวมงาน		กับ	การ	ทำงาน	เปน	
ทีม		เปน	หลักการ	การ	ทำงาน	ที	่ผม	ยึดถือ		และ	ไมวา	จะ	อยู	ที่ไหน	
ก็ตาม		หลัก	ปรัชญา	การ	ทำงาน	ที่	สำคัญ	คือ		การ	พยายาม	สราง	
ความ	ฝน	ให	เปนจริง	 	จะ	สราง	ผล	งาน	ที่	เปน	รูปธรรม	ให	เกิดขึ้น	
และ	สิ่ง	สำคัญ	ที่	จะ	เขามา	บริหารงาน	คือ		การ	สราง	ระบบ	การ	
ทำงาน	ให	มี	ประสิทธิภาพ		การ	ปรับปรุง	จุดหมาย	รองรับ	กลุม	
ไมซ	ให	มี	มาตรฐาน	และ	มี	การ	ใหบริการ	ที่	เปยม	ดวย	คุณภาพ		
สวน	เรื่อง	การ	บริหาร	จัดการภาย	ใน	องคกร		มองวา	มี	ระบบ	ที่	
ดี	 	ตอง	ขอบคุณ	กรรมการ	ปฏิบัติ	หนา	ที่	แทน	ผู	อำนวยการ	ที	เส็บ		
	(	คุณ	ธงชัย		ศรีดา	มา)			ที่	วางรากฐาน	ไว	อยาง	ดีเยี่ยม
	
	สงเสริมภาพลักษณของทีเส็บ
	สิ่ง	ที่	ตอง	ทำ	อยาง	เรงดวน	เพื่อ	ยกระดับ	ที	เส็บ		คือ	 	การ	สราง	
การ	รับรู	ภาพลักษณ	องคกร	ตอ	สาธารณชน		เพราะ	ที่ผานมา	
ชื่อเสียง	ของ	ที	เส็บ			 	ยัง	ไม	เปน	ที่	รูจัก	ใน	วงกวาง		จึง	ตอง	ชวย	
กัน	สราง	 	โดย	เริ่ม	แรก	จาก	ตอง	มี	การ	ปรับปรุง	เว็บไซต	ของ		
ที	เส็บ			 	และ	การ	พัฒนา	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	เพื่อ	ทำ	ตลาด			
D	i	g	i	t	a	l		 	M	I	C	E		 	เพื่อ	เปน	ชองทาง	การ	สื่อสาร	หลัก	ของ	กลุม	
เปาหมาย	ไมซ	ทั่วโลก		และ	พัฒนา	เนื้อหา	ให	มี	ความ	นา	สน	ใจ	
อยู	ตลอด	เวลา		มี	การ	อัพเดต	ขอมูล	สำคัญ	อยาง	ตอเนื่อง		เพราะ	
หากที	เส็บ	เปน	ที่	รับรู	ใน	หมู	ประชาชน	มากขึ้น		การ	ประสานงาน	
กับ	พันธมิตร		หรือ	การ	ไดรับ	ความ	ชวยเหลือ	จาก	ภาค	สวน	
อื่นๆ		 	และ	ประชาชน	ทั่วไป		ก็	จะ	มี	ความ	รวดเร็ว	และ	งาย	ยิ่งขึ้น		
เกิด	ความ	เขา	ใจ	ใน	บทบาท	หนา	ที่	 	และ	บูรณาการ	การ	ทำงาน		
รวม	กัน		เพื่อ	อำนวย	ความ	สะดวก	และ	สราง	ความ	ประทับ	ใจ		
ให	กับ	นัก	เดินทาง	กลุม	ไมซ	จาก	ทั่วโลก	ได	อยาง	มี	ประสิทธิภาพ
	ดึง		“	เมกะโปร	เจค		(	M	e	g	a			P	r	o	j	e	c	t	)	”	

นพรัตน
เมธาวีกุลชัย  
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After successfully pushing Thailand forward to become 

a leader in the MICE industry in ASEAN, the Thailand 

Convention & Exhibition Bureau (TCEB) has gone on 

the offensive targeting world MICE markets in the 

expectation of bringing to reality Thailand’s MICE 

industry dream to become the frontier MICE in the Asia 

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

Shanghai, Hong Kong and China.

	 The	man	visionary	executive	with	this	mission	now	is	

Mr.	Nopparat	Maythaveekulchai,	former	executive	vice-

president	of	TOT	Public	Company	Limited,	who	has	been	

appointed	president	of	the	Thailand	Convention	&	Exhibition	

Bureau	(TCEB).	His	major	tasks	include	formulating	

marketing	strategies	to	achieve	all	the	TCEB’s	objectives	to	

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

Experiences to lead MICE to success 

During	my	work	at	TOT	Public	Company	Limited,	I	was	

assigned	as	the	nation’s	representative	joining	various	

international	symposiums,	 including	ITU	Plenipotentiary,	

ITU	Council,	World	Telecommunication	Development	in	

Africa	and	many	international	seminar	events.	 In	addition,	

I	was	appointed	as	acting	manager	of	THAImobile,	TOT’s	

subsidiary.	 I	believed	that	all	experiences	in	organisation	

and	marketing	management	I	gained,	plus	my	business	

vision	from	my	entire	working	life,	will	help	promote	and	

drive	Thailand’s	MICE	business	and	Thai	exhibitions.

Principle and Philosophy of my management

Friendship	and	teamwork	serve	as	core	principals	of	my	

management	style	that	I	always	stick	to	wherever	I	am.	

Making	a	dream	come	true	is	my	philosophy	that	is	always	

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

creating.	The	priorities	for	my	management	plan	at	TCEB	

are	to	 improve	work	efficiency	of	all	staff	 levels	and	raise	

the	standard	of	MICE	destinations	with	excellent	services.		

TCEB’s	internal	organisational	management	structure	

has	already	been	well	planned,	thanks	to	Mr.	Thongchai	

Sridama,	the	former	president	of	TCEB.

Promoting an image of TCEB

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

image	are	upgrading	the	website	of	TCEB	and	keeping	all	

contents	in	the	website	updated	and	marketing	Digital	MICE	

through	improvement	of	information	technology	in	order	to	

provide	easy	access	to	channels	for	MICE	travelers	from	

around	the	world.	All	contents	in	the	website	should	be	

very	interesting	and	grab	attention.	If	international	travelers	

know	and	understand	TCEB,	cooperation	with	partners	and	

related	agencies	will	also	be	quicker	and	smoother,	creating	

networks	of	integrity	in	facilitating	MICE	travelers	around	the	

world	so	as	to	make	their	visits	impressive	and	memorable.

Attracting “Mega Projects” 

The	most	important	factor	that	plays	a	major	role	in	attracting	

mega	projects	is	the	region	in	which	the	mega	projects	are	

organised.	Meanwhile,	entrepreneurs	and	government	must	

systematically	work	together	to	make	tourist	destinations	in	

Thailand	safe	and	comfortable.	Our		wide	selection	of	great	

food	also	plays	a	major	role	in	attracting	mega	projects	into	

Thailand.	However,	weaknesses	in	Thailand’s	MICE	industry	

comprise	traffic	congestion,	pollution,	dust	and	smoke	in	

many	areas.	Such	problems	need	to	be	solved	as	soon	

as	possible.	The	government	and	all	related	sectors	must	

expedite	plans	to	develop	fundamental	 infrastructure	and	

transportation	systems.	Such	plans	include	construction	

of	additional	electric	railway	stations	which	need	to	be	

completed	post	haste.

Numbers matter

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

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

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

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

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

numbers	of	MICE	travelers	and	generate	huge	revenues	

each	year,	all	related	sectors	will	give	a	tremendous	response	

and	take	interest	to	help	develop	the	MICE	industry	going	

forward.	TCEB	will	keep	publicising	the	benefits	of	MICE	on	

both	the	domestic	and	global	stages	to	make	make	it	widely	

known.	However,	the	funding	allocated	to	each	project	must	

equal	the	total	expenses	line	in	order	to	make	every	project	

transparent	and	accountable.

TCEB’s marketing strategies

Strengthening	marketing	strategies,	exploring	new	market	

channels	and	expanding	integrated	service	centres	to	

provide	MICE	information	for	the	public	are	essential.	

From	now	on,	the	TCEB	plans	to	penetrate	new	markets	

by	searching	for	new	partners	and	using	cooperation	from	

government,	private	sectors	and	related	agencies,	including	

Ministry	of	Tourism	and	Sports,	Ministry	of	Foreign	Affairs,	

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

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

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

cooperation	between	TCEB	and	THAI	Airways.	The	project	

is	 in	progress	with	the	aim	to	penetrate	MICE	markets	 in	

Singapore.

Goals

My	goals	for	the	TCEB	include	promoting	Thailand’s	MICE	

industry	to	become	a	main	industry	that	generates	more	

revenues	for	the	country	each	year.	Growing	revenues	is	

a	good	thing.	However,	quality	 in	tourism	and	destination	

quality	management	must	also	be	considered	and	

improved.

Personal opinions

Smooth	cooperation	and	continuous	working	are	factors	

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

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

resources	each	year	but	there	are	no	new	MICE	markets	

for	them.	Everything	we	did	for	them	was	meaningless.	

However,	no	matter	what	happens,	if	a	destination	is	good,	

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

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

desired	destination	must	be	safe,	beautiful	and	clean	and	

offer	a	wide	variety	of	good	food	and	provide	easy	access	

and	effective	communication	networks	for	travelers.	I	want	

to	make	Thailand	the	centre	stage	for	the	world	MICE	events	

in	the	Asia	region.			

Mr. Nopparat Maythaveekulchai 
the new President of the Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
	 สำหรับ	การ	ดึง	งาน	เมกะโปร	เจค	มา	จัด	ในประเทศ	ไทย	
นั้น	 	ขึ้น	อยู	กับ	ภูมิภาค	ที่	เมกะโปร	เจค	จะ	มี	การ	จัด	ขึ้น	 	ทั้งนี้			
ผู	ประกอบการ		ภาครัฐ		ตอง	ทำงาน	เปนระบบ		ทำ	ให	จุดหมาย	
ปลายทาง	และ	สถาน	ที่	ทองเ	ที่ยว	ทั่วประเทศ	มี	ความ	ปลอดภัย		
ความ	สะดวกสบาย		อาหารการกิน	ดี	 	ซึ่ง	ถือเปน	องคประกอบ	
สำคัญ	ใน	การ	ดึง	งาน	เมกะโป	ร	เจค	เขา	มายัง	ประเทศ		แต	
อยางไร	ก็ตาม		จุดออน	ของ	อุตสาหกรรม	ไมซ	ในประเทศ	ไทย		
ก็	ยังมี	เรื่อง	ปญหา	รถติด		มลพิษ		ฝุนละออง		ควัน	ไฟ		และ	การ	
สื่อสาร		ซึ่ง	เปนเรื่อง	ที่	ตอง	ไดรับ	การ	ปรับปรุง	แกไข		โดย	ทุก	
ภาค	สวน	จำเปน	ตอง	เรงรัด	แผนงาน	พัฒนา	โครงสราง	พื้นฐาน	
และ	เครือขาย	โทรคมนาคม		อาทิ	 	รถไฟฟา	ขนสง	มวลชน	และ	
ระบบ	สื่อสาร	ความเร็ว	สูง	เสร็จ	สมบูรณ	โดย	เร็ว
	
ตัวเลขเปนสิ่งสำคัญ
	แนวคิด		“	P	a	r	t	n	e	r	-	C	e	n	t	r	i	c	”		 	เปน	สิ่ง	ที่	ที	เส็บ	ยึดถือ	มา	ตั้ง	แต	
	เริ่ม	ดำเนินงาน		ซึ่ง	มี	สวนสำคัญ	ใน	การ	กำหนด	ความ	
สำเร็จ	 	โดย	มี	 		 	“	ตัวเลข”		 	ของ	รายได	เปน	สิ่ง	สำคัญ		เพราะ	ถา	
อุตสาหกรรม	ไมซ	นำ	จำนวน	นัก	เดินทาง	กลุม	ไมซ	จาก	ทั่วโลก	
เขา	มายัง	ประเทศ	ไทย		และ	สามารถ	สราง	รายได	หลัก	ให	กับ	
ประเทศ		ทุกฝาย	ก็	จะ	เขา	ใจ	ถึง	ความ	สำคัญ	และ	ให	ความ	
รวมมือ	อยาง	เต็ม	ที่	 	โดย	ที	เส็บ	จะ	ทำ	หนา	ที่	ประชา	สัมพันธ	
อุตสาหกรรม	ไมซ	ให	สาธารณชน	ได	รับรู	ถึง	ประโยชน	ของ	ไมซ	
อยาง	เขมขน	ขึ้น		
	
เนนการตลาดเชิงรุก
	การ	สราง	ความ	เขม	แข็ง	ดาน	การ	ตลาด	เปน	สิ่ง	สำคัญ		ทั้ง	การ	
สราง	ชองทาง	การ	ตลาด	ใหม	ๆ 		 	การ	บูรณาการ	ฐานขอมูล	เพื่อ	
ภารกิจ		การ	สราง	ศูนย	บริการ	ขอมูล	ไมซ	ครบ	วงจร		เปนตน		
ซึ่ง	กาว	ตอไป	จากนี้	 	ที	เส็บ	จะ	มุงเนน	เจาะตลาด	ดวย	การ		
หา	หนวยงาน	รวม	เพื่อ	เปน	พันธมิตร		รวม	ถึง	เขาไป	ขอ	ความ	
รวมมือ	กับ	หนวยงาน	ภาครัฐ	และ	เอกชน		อาทิ	 	กระทรวง	ทอง	
เ	ที่ยว	และ	กีฬา		กระทรวง	ตางประเทศ		ททท.		 	และ	บริษัท	
การ	บิน	ไทย		เพื่อ	มา	รวม	ทำ	ตลาด	ดวย	กัน		เพื่อ	สงเสริม	
อุตสาหกรรม	ไมซ	ใน	ระดับ	นานาชาติ	 	ดังเชน	โครงการ	ที่	กำลัง	
ดำเนิน	อยู		คือ		“	O	p	t	i	M	I	C	E			P	a	s	s			P	a	c	k	a	g	e	”			ที่		ที	เส็บ		รวม	ทำ	
กับ	บริษัท	การ	บิน	ไทย		เพื่อ	เจาะตลาด	ไมซ	ใน	สิงคโปร		เปนตน
	
เปาหมาย
	เปาหมาย	ที่	ผม	วางไว	คือ		การ	ทำ	ให	รายได	จาก	อุตสาหกรรม	
ไมซ	 	ให	กลาย	เปน	รายได	หลัก	ของ	ประเทศ	ไทย	รอง	จาก	
อุตสาหกรรม	การ	ทองเ	ที่ยว		และ	รายได	ที่	เพิ่มขึ้น	ตอง	เติบโต	
ควบคู	ไป	กับ	คุณภาพ	ของ	สถาน	ที่	และ	บริการ		รวม	ถึง	การ	
รักษา	ทรัพยากร	ธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดลอม	ดวย
	
ขอคิดเห็น
	ดาน	ปจจัย	อื่นๆ		 	ที่	ตอง	คำนึง	ถึง	ใน	การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม	
ไมซ	ไทย		นา	จะ	เปนการ	ประสานงาน	และ	การ	ทำงาน	ที่	
ตองการ	ความ	ตอเนื่อง		ซึ่ง	บาง	ปจจัย	ที่	สนับสนุน	อุตสาหกรรม	
ไมซ	ยัง	ไมมี	ความ	พรอม		ยกตัวอยาง	เชน		เมื่อ	เรา	สราง	บุคลากร	
ไมซ	มา	มากมาย		แต	หาตลาด	รองรับ	ไมได	 	ก็	ไม	มีความหมาย		
ซึ่ง	อุตสาหกรรม	ไมซ	จะ	มี	ความ	ละเอียดออน	ตอ	สภาพ	ของ	
จุดหมาย	ปลายทาง	มาก		ถา	สถาน	ที่	ที่	เปน	จุดหมาย	ปลายทาง	
ดี	ใคร	ก็	อยาก	มา	จัด	ประชุม	และ	งาน	แสดง	สินคา		ผม	อยาก	ให	
ไทย	เปน	จุดหมาย	ปลายทาง	ที่	ทุกคน	อยาก	มา		นั่น	คือ	 	เปน	
สถาน	ที่	ที่	มี	ความ	ปลอดภัย		สวยงาม		สะอาด		มี	อาหารการกิน	
ดี	 	การ	เดินทาง		การ	ติดตอ	สื่อสาร		และ	การ	ทำ	ธุรกิจ	สะดวก		
เพียง	เทานี้	 	พวกเรา	ก็	สามารถ	สราง	ประเทศ	ไทย	ให	เหมาะ	ที่	
จะ	เปน	จุดหมาย	ปลายทาง	ใน	การ	จัดงาน	ไมซ	ระดับโลก	ของ	
ภูมิภาค	เอ	เชีย	ได
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ประเทศ	ไทย	เพื่อ	พัฒนา	ให	เปน	นคร	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	
และ	การ	สื่อสาร	นอกเหนือ	จาก	จังหวัด	ภูเก็ต	และ	จังหวัด	
เชียงใหม	อีกดวย
	 ทั้งนี้	ดวย	ความ	เปน	ศูนยกลาง	ของ	ภาค	ตะวันออก	
เฉียง	เหนือ	ขอนแกน	จึง	กลาย	เปน	ศูนยกลาง	ของ	การ	
ประชุม	สัมมนา	ทั้ง	ใน	สวน	ของ	หนวยงาน	ภาค	ราชการ	
และ	ภาคเอกชน	รวมไปถึง	การ	ประชุม	สัมมนา	ใน	ระดับ	
นานาชาติ	เนื่องดวย	ศักยภาพ	และ	ความ	พรอม	ดังกลาว	
สำนักงาน	สงเสริม	การ	จัด	ประชุม	และ	นิทรรศการ	(องคการ	
มหาชน)	หรือ	ที	เส็บ	จึง	ได	เรง	ดำเนินการ	ผลักดัน	และ	
ยกฐานะ	ให	จังหวัด	ขอนแกน	กาว	สู	การ	เปน	“นคร	แหง	ไมซ”	
อีก	เมือง	หนึ่ง	ของ	ประเทศ	ไทย
	 ปจจุบัน	จังหวัด	ขอนแกน	มี	ศูนย	ประชุม	มหาวิทยาลัย	
ขอนแกน	ซึ่ง	เปน	ศูนย	ประชุม	ที่	ใหญ	ที่สุด	ใน	ภาค	ตะวันออก	
เฉียง	เหนือ	สามารถ	รองรับ	ผู	เขารวม	สัมมนา	ได	กวา	
3,000	คน	และ	ศูนย	ประชุม	ที่	กระจาย	อยู	ตาม	โรงแรม	
ระดับ	5	ดาว	ตางๆ	ทั่วทั้ง	จังหวัด	ที่	สามารถ	รองรับ	
	ผู	เขารวม	ประชุม	และ	สัมมนา	ได	ไม	นอยกวา	แหง	ละ		
1,500	คน	
	 จาก	ผล	สำรวจ	ใน	โครงการ	สำรวจ	สถิติ	การ	จัด	ประชุม	
การ	ทองเที่ยว	เพื่อ	เปน	รางวัล	และ	การ	จัดงาน	แสดง	สินคา	
นานาชาติ	ในประเทศ	ไทย	ป	2555	โดย	สำนักงาน	สงเสริม	
การ	จัด	ประชุม	และ	นิทรรศการ	(องคการ	มหาชน)	พบ	วา	
ใน	ป	2555	อุตสาหกรรม	ไมซ	ของ	จังหวัด	ขอนแกน	มี	มูลคา	
สูง	ถึง	343	ลาน	บาท	โดย	แบง	เปน	มูลคา	อุตสาหกรรม	ไมซ	
จาก	ตางประเทศ	327	ลาน	บาท		และ	อุตสาหกรรม	ไมซ	
ในประเทศ	15.36	ลาน	บาท	

SPECIAL FEATURE

“ประตูสูอินโดจีนและจีนตอนใต”

จังหวัด	ขอนแกน	ถือเปน	ศูนยกลาง	การ	คมนาคม	และ	
การ	ลงทุน	ของ	ภาค	ตะวันออก	เฉียง	เหนือ	ของ	ประเทศ	ไทย	
และ	ยังเปน	ศูนยกลาง	การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม	ใน	ภูมิภาค	
ตาม	แนวนโยบาย	ใน	โครงการ	“การ	พัฒนา	พื้นที่	พัฒนา	
เศรษฐกิจ	(Economic	Corridors	Development)	ของ	
รัฐบาล	ใน	การ	พัฒนา	แนว	ตะวันออก-ตะวันตก	(East-West	
Economic	Corridor:	EWEC)	ที่จะ	เชื่อมโยง	ประเทศ	พมา	
ไทย	ลาว	และ	เวียดนาม	ใน	ระยะทาง	1,500	กิโลเมตร	ผาน	
เมือง	เมาะ	ละ	แหมง-เมีย	วดี/แมสอด-พิษณุโลก-ขอนแกน-
กาฬสินธุ-มุกดาหาร/สะ	ห	วัน	นะ	เขต-ดอง	ฮา-ดา	นัง	จะ	
สงผล	และ	พัฒนา	ให	จังหวัด	ขอนแกน	มี	สถานะ	เปน	“ประตู	สู	
อินโดจีน	และ	จีน	ตอนใต”	กลาว	คือ	จะ	เปน	ศูนยกลาง	การ	คา	
การ	ลงทุน	การ	คมนาคม	ขน	สงของ	ภูมิภาค	ใน	อนาคต
	 จังหวัด	ขอนแกน	ยังเปน	ศูนยกลาง	และ	ที่ตั้ง	ของ	
หนวยงาน	ราชการ	และ	รัฐวิสาหกิจ	ใน	ระดับ	ภาค	และ	
จังหวัด	โดย	มี	หนวยงาน	ตางๆ	ตั้งอยู	มากกวา	200	แหง		
เปน	ที่ตั้ง	ของ	สถานกงสุล	ของ	สาธารณรัฐ	ประชาชน	
จีน		สาธารณรัฐ	สังคมนิยม	เวียดนาม		สาธารณรัฐ	
ประชาธิปไตย	ประชาชน	ลาว	และ	สาธารณรัฐ	เปรู	
ประกอบ	กับ	มี	สถานศึกษา	ใน	ระดับ	อุดมศึกษา	มากกวา	
13	แหง	เปน	เอกชน	3	แหง	และ	ระดับ	วิทยาลัย	อีก	
10	แหง	ตลอดจน	มี	โรงพยาบาล	และ	ศูนย	การ	แพทย	
ที่	ทันสมัย	พรอม	ใหบริการ	ดาน	สาธารณสุข	ที่	เปนเลิศ		
มี	แหลง	พลังงาน	ที่	พรอม	ใน	การ	สนับสนุน	การ	พัฒนา	คือ	
โรงไฟฟา	พลังน้ำ	เขื่อน	อุบลรัตน	และ	โรงไฟฟา	พลัง	ความ	
รอน	รวม	น้ำพอง	นอกจากนี้		ตาม	นโยบาย	ของ	รัฐบาล	ยังมี	
การ	สงเสริม	ให	จังหวัด	ขอนแกน	เปน	1	ใน	3	จังหวัด	ของ	

....... .......
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	 ทาง	ดาน	ทาอากาศยาน	จังหวัด	ขอนแกน	ปจจุบัน	
สามารถ	รองรับ	จำนวน	เครื่องบิน	ได	32	เที่ยว/วัน	อัตรา	
เฉลี่ย	จำนวน	ผูโดยสาร	ที่รอง	รับได	อยูที่	8,000	คน/วัน	แต	
ปจจุบัน	มี	การ	เปด	ใหบริการ	เฉพาะ	ภายใน	ประเทศ	เพียง	5	
เที่ยวบิน/วัน	เทานั้น	คือ	สายการบิน	ไทย	และ	สายการบิน	
กานต	แอร	ลาสุด	เมื่อ	เดือน	ธันวาคม	2555	จาก	มติ	การ	
ประชุม	รวม	ภาครัฐและ	เอกชน	เพื่อ	แกไข	ปญหา	เศรษฐกิจ	
ใน	ภูมิภาค	หรือ	ก	รอ.	ขอนแกน	มี	มติ	รวมกัน	ตอ	การ	ผลักดัน	
ใหทาอากาศยาน	ขอนแกน	เปน	ทาอากาศยาน	นานาชาติ	
เต็ม	รูปแบบ	เพื่อให	ใหบริการ	สายการบิน	ภายใน	ประเทศ	
และ	ตางประเทศ	ตาม	มาตรฐาน	ความ	ปลอดภัย	ทาง	การ	
บิน	โดย	จะ	เรง	ดำเนินการ	ประสาน	ความ	รวมมือ	ไป	ยัง	
สายการบิน	ตางชาติ	มา	รวม	เปด	เสนทาง	การ	บิน	ที่	ขอนแกน	
โดย	ปจจุบัน	มี	สายการบิน	ลาว	เซ็นทรัล	แอรไลน	ซึ่ง	ถือเปน	
สายการบิน	พาณิชย	ตางชาติ	สายการบิน	แรก	ที่มา	เปด	
ใหบริการ	ที่	ทาอากาศยาน	ขอนแกน	โดย	เริ่ม	เปด	ใหบริการ	
เสนทางขอนแกน-หลวง	พระ	บาง	ทั้งนี้	มี	การ	คาดการณ	วา	
ภายหลัง	จาก	การ	เปด	เสนทาง	บิน	ขอนแกน-หลวง	พระ	บาง	
อยาง	เปนทางการ		แลวจะ	มี	นัก	ทองเที่ยว	ตางชาติ	บิน	ตรง	
เขา	มายัง	จังหวัด	ขอนแกน	จะ	เฉลี่ย	ไม	ต่ำกวา	500-800	คน/
สัปดาห	ถือเปน	โอกาส	ที่	ดี	ตอ	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ใน	พื้นที่	
ตอ	การ	สรางงาน	และ	รายได	ให	ชาว	ขอนแกน
	 สำหรับ	ประสบการณ	ของ	จังหวัด	ขอนแกน	ใน	การ	
รองรับ	และ	จัด	กิจกรรม	ใน	อุตสาหกรรม	ไมซ	น้ัน	ขอนแกน	
มี	ประสบการณ	ใน	การ	จัดงาน	ประชุม	รัฐมนตรี	ของ	กลุม	
ประเทศ	เอเปค	ซ่ึง	เปน	เคร่ือง	ยืนยัน	ถึง	ความ	สามารถ	ของ	
จังหวัด	ขอนแกน	ใน	การ	จัดงาน	ระดับ	นานาชาติ	ได	เปน	อยาง	ดี	

ขอนแกน
จังหวัดขอนแกน“ดินแดนแหงวัฒนธรรมและแหลงภูมิปญญาทองถิ่น”ซึ่งตั้งอยูใจกลาง
ภาคอีสานจัดเปนอีกหนึ่งเมืองนาทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนื่องจากเปนจังหวัด
ที่เปยมดวยเสนหทางวัฒนธรรมไทยแทและเปนที่รูจักกันในนามจังหวัดที่เปนแหลง
ภูมิปญญาทองถิ่นผลิตผาไหมมัดหมี่คุณภาพชั้นเยี่ยมของโลกนอกจากความโดดเดน
ดานวัฒนธรรมแลวขอนแกนยังอุดมไปดวยแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความ
อุดมสมบูรณและมีกิจกรรมกลางแจงที่นาสนใจพรอมสัตวสงวนนานาชนิดและแหลง
อุทยานแหงชาติมากมายที่นี่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานแทๆ
และตื่นตาไปกับวัตถุโบราณอาทิโครงกระดูกไดโนเสารพรอมลิ้มลองอาหารอีสาน
รสเด็ดแบบตนตำรับอบอุนดวยรอยยิ้มของคนในทองถิ่นแบบไมรูลืม

Photo	by	Apisit	Wongkeaw
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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	

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

Khon kaen: 
‘Gateway to Indochina and South China’

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	

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.
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ที	เส็บ	นำ	โดย	นางศุภ	วรรณ	ตีระ	รัตน	ผู	อำนวยการ	
ฝาย	การ	แสดง	สินคา	นานาชาติ	(แถวหนา,	ที่	3	จาก	
ขวา)	พรอมดวย	สภา	หอการคา	และ	อุตสาหกรรม	
แหง	สาธารณรัฐ	แหง	สหภาพ	เมียนมาร		
(UMFCCI)	โดย	มร.	เมียว	ตัน	(แถวหนา,	ที่	3	
จาก	ซาย)	เลขาธิการ	คณะกรรมการ	ฝาย	งาน	แสดง	
สินคา	จัดโรด	โชว	เพื่อ	เปด	ตลาด	และ	สงเสริม	การ	
คา	การ	ลงทุน	ใน	อุตสาหกรรม	ผาน	งาน	แสดง	สินคา	
นานาชาติ	ในประเทศ	ไทย	พรอม	ตอ	ยอด	ความ	
สำเร็จ	ให	แก	นัก	ธุรกิจ	ชาว	เมียนมาร	และ	เปดประตู	
สู	โอกาส	ทาง	ธุรกิจ	ใน	ระดับ	ภูมิภาค	โดย	มี	ผูจัดงาน	
แสดง	สินคา	ระดับ	นานาชาติ	ที่	นำ	งาน	แสดง	สินคา	
นานาชาติ	ชั้นนำ	ใน	ไทย	กวา	10	ราย	เขา	รวมงาน	
เมื่อ	ไมนานมานี้	ณ	กรุง	เมียนมาร	สาธารณรัฐ	แหง	
สหภาพ	เมียนมาร		

NEWS IN BRIEF

เปดตลาดเมียนมาร โชวศักยภาพอุตสาหกรรมงานแสดงสินคาไทยเชื่อมธุรกิจ
ในอาเซียน

นาย	ไมตรี	อินทุสุต	ผู	วาราชการ	จังหวัด	ภูเก็ต	(กลาง)	,	
นาง	อัญชลี		วานิช	เทพบุตร	กรรมาธิการ	ท่ีปรึกษา	
และ	ประธาน	อนุ	กรรมาธิการ	การ	ทอง	ทองเท่ียว	
และ	กีฬา	(ท่ี	5	จาก	ขวา)	และ		นางศุภ	วรรณ		ตีระ	
รัตน	ผู	อำนวยการ	ฝาย	การ	แสดง	สินคา	นานาชาติ	
สำนักงาน	สงเสริม	การ	จัด	ประชุม	และ	นิทรรศการ	
(องคการ	มหาชน)		(ท่ี	5	จาก	ซาย)	รวมกัน	เปน	
ประธาน	ใน	พิธี	เปดงาน	สัมมนา	“เปด	ประสบการณ	
ไมซ	พัฒนา	ภูเก็ต	สู	ไมซ	ซิต้ี	อยาง	ย่ังยืน”	ซ่ึง	จัด	
โดย	จังหวัด	ภูเก็ต	และ	ที	เส็บ	เพ่ือ	เสริมสราง	ความ	
รูความ	เขาใจ	และ	พัฒนา	แผนการ	สงเสริม	ธุรกิจ	ไมซ	
ผลักดัน	ภูเก็ต	ให	เปน	ศูนยกลาง	การ	จัด	ประชุม	และ	
สัมมนา	ระดับโลก	โดย	มี	นายชิบ	จิตนิยม	ผู	ดำเนิน	
รายการ	ASIA	Connect		รวม	เปน	วิทยากร	พิเศษ	ณ	
โรงแรมเม	โทร	โพล		จ.	ภูเก็ต

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.	

พัฒนาภูเก็ตสูไมซซิตี้

ที	เส็บ	จับ	มือ		The	Economist	จัด	กิจกรรม	
โรด	โชว	แสดง	ศักยภาพ	อุตสาหกรรม	ไมซ	ไทย	
ณ	กรุง	ลอนดอน	สหราชอาณาจักร	รักษา	ฐาน	
ตลาด	ไมซ	ยุโรป	โดย	มี	นายป	สันต	 เทพ	รักษ	(แถว	
ลาง,	กลาง)	เอก	อัคร	ราชฑูต	ณ	กรุง	ลอนดอน	
สหราชอาณาจักร	เขารวม	เปน	ประธาน	เปดงาน	
พรอมดวย	คณะ	ผูบริหาร	จาก	ที	เส็บ	ใหการ	ตอนรับ	
พรอมกัน	นี้	ภายใน	งาน	ยัง	ไดเกียรติ	จาก	มร.รอส	โอ	
เบรียน	(แถว	ลาง,	ซาย)	นัก	เศรษฐศาสตร	อาวุโส	
จาก	The	Economist	และมร.พอล	วูด	วารด	
(แถว	ลาง,	ขวา)ประธาน	สมาคม	อุตสาหกรรม	
นิทรรศการ	ระดับโลก	หรือ	UFI	รวม	แสดง	ปาฐกถา	
สราง	ความ	เชื่อมั่น	แก	ประเทศ	ไทย	ตอ	กลุม	ลูกคา	
องคกร	สมาคม	บริษัท	ผูจัดงาน	แสดง	สินคา	และ	
สื่อมวลชน	ชาวอังกฤษ	ที่	เขา	รวมงาน	กวา	70	
บริษัท	เมื่อ	เร็วๆ	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.

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.

ดึง“TheEconomist”ลุยตลาดอังกฤษรักษาฐานไมซชาวยุโรป

ที	เส็บ	นำ	โดย	นาย	นพรัตน	เมธาวี	กุล	ชัย	ผู	อำนวยการ	
ที	เส็บ	(คน	ท่ี	2	จาก	ขวา)	พรอมดวย	นางสาว	วิภา	รัตน	
ธารา	ธีรภาพ(คน	แรก	จาก	ซาย)	ผู	อำนวยการ	ฝาย	
บริหารรัฐ	กิจ	วิสาหกิจ	ที	เส็บ	จัดการ	ประชุม	เสวนา	
วิชาการ	เร่ือง	“ความ	ทาทาย	ของ	ประชาคม	เศรษฐกิจ	
อาเซียน	(AEC)	:	ความ	พรอม	ของ	หนวยงาน	ภาครัฐ	
สำหรับ	อุตสาหกรรม	ไมซ”	รวมกับ	ผูแทน	หนวยงาน	
พันธมิตร	อัน	ไดแก	สำนักงาน	ตรวจ	คน	เขา	เมือง	
กรมการ	กงสุล	กระทรวง	การ	ตางประเทศ	และ	
กรม	ศุลกากร	กระทรวง	การคลัง	เพ่ือ	เปน	เวที	กลาง	
สำหรับ	หนวยงาน	ภาครัฐ	และ	ภาคเอกชน	ได	มี	
โอกาส	หารือ	และ	แลกเปล่ียน	ขอมูล	การ	เตรียมการ	
เขาสู	ประชาคม	เศรษฐกิจ	อาเซียน	(AEC)	รวมท้ัง	ให	
ขอมูล	ขาวสาร	คำ	แนะนำ	ท่ี	เก่ียวของ	กับ	กฎ	ระเบียบ	
พิธีการ	ตางๆ	ของ	ภาครัฐ	เพ่ือ	อำนวย	ความ	สะดวก	
แก	ผู	ประกอบการ	และ	นัก	เดินทาง	กลุม	ไมซ	ณ	สวน	
สามพราน	จังหวัด	นครปฐม	เม่ือ	วันท่ี	7	มิถุนายน		
ท่ีผานมา

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.

จับมือพันธมิตรเตรียมรับมือAEC
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ที	เส็บ	รวมมือ	กับ	บริษัท	การ	บิน	ไทย	สำนักงาน	สิงคโปร	จัดทำ	โปรโมช่ัน	สงเสริม	การ	ขาย	สุด	พิเศษ	ดวย	การ	

เปดตัวอิน	เซ	นทีฟ	แพ	คเกจ	“OptiMICE	Pass”	เพ่ือ	เจาะ	กลุม	ผูจัดงาน	ประชุม	และ	กลุม	องคกร	ใน	สิงคโปร	 ท่ี	

ตองการ	มา	จัด	ประชุม	ใน	เมืองไทย	และ	เพ่ือ	เสริมสราง	ความ	สัมพันธ	อัน	ดี	ระหวาง	ประเทศ	ไทย	และ	สิงคโปร	

ในดาน	การ	ทองเท่ียว	และ	การ	จัดงาน	เชิง	ธุรกิจ	

	 ที	เส็บ	เปน	องคกร	ของ	ภาครัฐ	ท่ี	มุงม่ัน	สงเสริม	และ	สนับสนุน	อุตสาหกรรม	ไมซ	และ	การ	จัดงาน	ไมซ	ตางๆ	

ขณะ	เดียวกัน	บริษัท	การ	บิน	ไทย	ซ่ึง	เปน	สายการบิน	ประจำชาติ	ของ	ไทย	ก็	มี	บทบาท	หนาท่ี	สงเสริม	ประเทศ	

ไทย	ให	เปน	จุดหมาย	ปลาย	ทางใน	การ	จัดงาน	ไมซ	การ	จับ	มือ	กัน	ของ	ท้ังสอง	องคกร	ใน	การ	นำเสนอ	แพ็คเกจ	

สุด	คุม	ใน	คร้ังน้ี	นับเปน	สิทธิ	พิเศษ	ท่ี	สรางสรรค	มา	เพ่ือ	ผูจัดงาน	ประชุม	และ	กลุม	องคกร	เพราะ	จะ	ชวย	ประหยัด	

งบประมาณ	ใน	การ	จัดงาน	ไมซ	ของ	ผูจัดงาน	ได	ไมนอย

	 สำหรับ	แพ็คเกจ	“OptiMICE	Pass”	จะ	เสนอ	สิทธิ	พิเศษ	และ	สิทธิ	ประโยชน	ตางๆ	ให	กับ	ลูกคา	ชาว	สิงคโปร	

ท่ี	วางแผน	ท่ีจะ	เขามา	จัดงาน	ประชุม	ใน	เมืองไทย	โดย	แบงกลุม	ลูกคา	ออก	เปน	3	ระดับ	ตาม	ขนาด	ของ	กลุม	

ประชุม	เร่ิมจาก	Silver	สำหรับ	กลุม	ขนาด	10-30	คน	Gold	31-99	คน	และ	Platinum	ต้ังแต	100	คน	ข้ึน	

ไป	โดย	มี	วัน	พัก	ในประเทศ	ไทย	อยาง	นอย	2	วัน	ตอง	จอง	ภายใน	วันท่ี	1	เมษายน	–	31	กรกฎาคม	2556	แต	

สามารถ	จะ	เดินทาง	ได	ใน	ชวง	ระหวาง	วันท่ี	1	เมษายน	–	31	ตุลาคม	2556	โดย	ผูเดินทาง	จะ	ตอง	บิน	จาก	

สิงคโปร	มายัง	ประเทศ	ไทย	ดวย	สายการบิน	การ	บิน	ไทย	เทาน้ัน

	 ภายใต	แพ	คเกจ	“OptiMICE	Pass”	ผูเดินทาง	จะ	ไดรับ	คา	โดยสาร	กรุง	เทพ-สิงคโปร	ใน	อัตรา	พิเศษ	พรอม	

สิทธิ	ประโยชน	มากมาย	อาทิ	บริการ	เช็คอิน	ลวงหนา	เลือก	ท่ีน่ัง	ได	เพ่ิม	น้ำหนัก	บรรทุก	ชอง	ทางพิเศษ	ท่ี	

สนามบิน	และ	บัตร	โดยสาร	รถไฟฟา	ใน	กรุง	เทพ

	 สำหรับ	สถานการณ	ของ	ตลาด	ไมซ	ไทย	ใน	ปจจุบัน	พบ	วา	กลุม	ลูกคา	เอเชีย	กิน	สัดสวน	มาก	ท่ีสุด	โดย	มี	

สัดสวน	ถึง	65.24	%	ใน	ป	2555	โดย	มี	สิงคโปร	ติดอยู	ใน	หา	อันดับแรก	

รวมถึง	จีน	อินเดีย	ญ่ีปุน	และ	เกาหลี	ท้ังน้ี	ใน	ป	2555	ประเทศ	ไทย	ตอนรับ	คณะผูแทน	จาก	องคกร	ตางๆ	

ท่ี	มาจาก	สิงคโปร	เปน	จำนวน	ถึง	35,783	คน	ท้ังน้ี	จาก	การ	เปดตัว	แพ	คเกจ	OptiMICE	Pass	คาดวา	จะ	

เพ่ิมจำนวน	ผูเดินทาง	กลุม	ไมซ	ชาว	สิงคโปร	มาก	ถึง	10%	ใน	ปน้ี	

	 ใน	ป	2556	กลยุทธ	ของ	ที	เส็บ	ใน	การ	ขับ	เคล่ือน	อุตสาหกรรม	ไมซ	ไทย	จะ	ยังคง	มุงเนน	การ	รักษา	ตลาด	เดิม	

ไว	อยาง	ตอเน่ือง	โดยเฉพาะ	ตลาด	เอเชีย	คาดวา	อุตสาหกรรม	ไมซ	ไทย	จะ	มี	มูลคา	ขยายตัว	สูง	ถึง	88,000	ลาน	

บาท	และ	จะ	มี	ผูเดินทาง	กลุม	ไมซ	ท่ัวโลก	ท่ีจะ	เขามา	ในประเทศ	ไทย	สูง	ถึง	940,000	คน

ทีเส็บจับมือการบินไทยเปดตัว“OptiMICEPassPackage”
เจาะตลาดไมซสิงคโปร

TCEB joins hands with TG launching ‘OptiMICE Pass Package’,  
to enhance MICE market in Singapore

TCEB	in	collaboration	with	Thai	Airways	International,	Singapore	Office,	has	launched	

“OptiMICE	Pass”	package	in	Singapore	with	the	ultimate	aim	to	connect	their	meetings	in	

Thailand	with	greater	value	and	success	and	to	build	a	strong	relationship	between	Thailand	

and	Singapore	in	tourism	and	MICE	business.

	 TCEB	is	a	government	organisation	tasked	with	a	mission	to	promote	and	support	MICE	

events,	while	Thai	Airways	International,	a	national	carrier,	has	a	role	in	promoting	Thailand	

as	a	destination.	The	synergies	of	the	two	organisations	in	offering	a	special	package	are	a	

huge	plus	as	it	represents	cost-optimization	for	event	planners.	

	 The	OptiMICE	Pass	package	offers	a	host	of	privileges	and	benefits	for	Singaporean	

prospective	customers	who	plan	to	organise	meetings	in	Thailand.	The	benefits	are	

categorized	into	3	levels	depending	on	the	group	size	of	travelers:	Silver	for	a	group	size	of	

10-30	pax,	Gold	for	a	group	size	of	31-99	pax	and	Platinum	for	a	group	size	of	100	pax	or	

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	

be	executed	between	April	1	and	July	31,	2013.	The	travelers	must	fly	from	Singapore	to	

Thailand	on	Thai	Airways-operated	flights	only.

	 The	benefits	range	from	special	airfare,	advanced	check	in,	pre-assigned	group	seating	

and	additional	baggage	allowance	to	complimentary	air	tickets,	fast	track	services	at	Thai	

airports	and	sky	train	passes	in	Bangkok.

	 As	for	the	Thai	MICE	market	in	2012,	Asian	MICE	visitors	are	now	representing	the	largest	

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	

Singapore.	Further,	OptiMICE	Pass	package	would	expectedly	help	rise	Singaporean	MICE	

travelers	this	year	by	10	percent.

	 In	2013,	the	TCEB’s	strategy	for	Thailand	continues	to	focus	on	maintaining	existing	

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.

ภารกิจ:		 เพิ่ม	ยอด	นัก	เดินทาง	กลุม	ไมซ	ในประเทศ	ไทย	7%	
	 สราง	รายได	เขา	ประเทศ	เพิ่มขึ้น	ไม	ต่ำกวา	13%	หรือ	
	 กวา	47,966	ลาน	บาท	กลยุทธบุก5เสือ

เนน	เปด	ตลาด	เศรษฐกิจ	ใหม		
กลุม	ประชุม	มุงสู	เมือง	เมือง		
คอม	บาตอร	เมืองมัง	กาลอร	และ		
เมือง	ปูเน	กลุม	แสดง	สินคา		
ยกทัพลุย	7	เมือง	ใน	รัฐ	กุจา	ราช

Capturing	new	economic	
markets,	Cambodore,	
Mangalore	and	Pune	for	
Meetings	and	Incentives.	
Exhibition	segment	will	tap	
on	7	large	cities	in	Gujarat.	

เนน	กระชับ	ความ	สัมพันธ	ระดับ	
เมือง	พรอม	ลุย	โปรโมท	ไมซ	ซิตี้	
	
Establishing	rapport		
with	City	convention	and	
visitor	bureau	(City	CVB).

รวมกับ	บริษัท	การ	บิน	ไทย	
สำนักงาน	สิงคโปร	เปดตัว	
แคมเปญ	“OptiMICE	Pass”		
ดึง	ลูกคา	ไมซ	จาก	สิงคโปร	

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

ทีเส็บรุก5เสือเอเชีย  TCEB Moves Fast to Penetrate 5 ASEAN Tigers. 

India		 China	 Japan	

ลงนาม	ความ	รวมมือ	กับ	ทาง	
สมาคม	ผูจัดงาน	แหง	ประเทศ	
เกาหลี	และ	มหาวิทยาลัยชั้นนำ	
อีก	5	แหง	ใน	การ	พัฒนา	
บุคลากร	ตลาด	ไมซ	รวมกัน

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	

industry.

Korea Singapore

In	2012
	63,955Business	

Travellers

In	2012
	37,175	Business	

Travellers

In	2012
	35,783	Business	

Travellers

เนน	กลยุทธ	รักษา	ตลาด	เดิม		
รุก	ลูกคา	องคกร	ใน	5	ธุรกิจ	ใหญๆ	
ประกอบดวย	กลุม	บริษัท		
ขายตรง	อุตสาหกรรม	ยานยนต	
อุตสาหกรรม	ยา	และ	เวชภัณฑ	
การเงิน		การ	ธนาคาร	และ	กลุม	
บริษัท	ประกันภัย

To	maintain	existing	markets	
and	eyeing	5	major	businesses	
including	direct	sale	business,	
automobile	industry,	medical	
and	pharmaceutical,	financial	
and	banking,	insurance	
business.	

In	2012
	74,941	Business	

Travellers

In	2012
	45,424Business	

Travellers
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